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Piyasa Gündemi

Fed’in agresif faiz artışlarının devam edeceğine dair oluşan
beklentiler, Fed üyelerinden gelen şahin tondaki açıklamalar ve
Avrupa’da derinleşen enerji krizi küresel risk iştahı üzerinde baskı
oluşturmaya devam ediyor. Avrupa ve İngiltere Merkez
Bankaları’nın da güçlü faiz artışlarına gitmeleri öngörülüyor. Fed
başta olmak üzere eylül ayında merkez bankalarının faiz artırım
kararları ve açıklanacak ekonomik veriler küresel risk iştahı ve
fiyatlamalar üzerinde belirleyici olacaktır. 

Açıklanacak Önemli Ekonomik Veriler       
•    10:00 Türkiye – İmalat PMI Önem: Orta
•    17:00 ABD – ISM İmalat PMI Önem: Yüksek

Türkiye

TUİK 2. çeyreğe ilişkin milli gelir istatistiklerini yayımladı. Veriler,
ekonominin 2. çeyrekte yıllık bazda %7,6 büyüdüğünü gösterdi. Bu
dönemde yıllık sektörel büyüme sanayide %7,8, hizmetlerde %18,1
olurken inşaat %10,9, tarım ise %2,9 azaldı. Ekonomi böylece G20
içinde en yüksek büyüme oranlarından birini kaydetti. Hazine ve
Maliye Bakanı Nureddin Nebati büyüme rakamlarına dair yaptığı
değerlendirmede Türkiye'nin, verisi açıklanan OECD ve G20
ülkeleri içerisinde yılın ikinci çeyreğinde en yüksek büyüme
kaydeden ikinci ülke olduğuna dikkat çekti. Kredi derecelendirme
kuruluşu Moody's Türkiye'nin 2022 yıl sonu enflasyon beklentisini
%68,6'ya yükseltti. Kuruluş bir önceki tahminini %52,1 olarak
açıklamıştı. Türkiye için 2022 büyüme tahminini %3,5 olarak
açıklayan Moody's, beklentisini güncelleyerek %4,5'e çıkardı. Yurt
içinde bugün imalat PMI rakamı ön planda olacak.

Euro Bölgesi

Euro Bölgesi'nde dün açıklanan verilere göre enflasyon yıllık %9,1
oldu. Önceki ay enflasyon %8,9 olmuştu. Çekirdek enflasyon da
yüzde 4'ten yüzde 4,3'e yükselerek rekor tazeledi. Beklenti yüzde
4,1'di. Tahminleri aşan enflasyon rakamı, Avrupa Merkez
Bankası'nın gelecek hafta gerçekleştireceği toplantıda Fed'i takip
ederek 75 baz puan artış yapıp yapmayacağı konusunu da
gündeme getiriyor. Bazı AMB yetkilileri yüksek montanlı artışın
ekonomiyi resesyona sokacağından endişe ediyor. Euro
Bölgesi'nde rekor Ağustos enflasyonu sonrası AMB yetkilisi
Nagel'den güçlü faiz artışı sinyali geldi. Bugün Avrupa tarafında PMI
verileri birincil veri olarak takip edilebilir.

ABD

ABD'de özel sektör istihdamı Ağustos'ta yüksek enflasyon ve artan
faiz ortamında sadece 132 bin artarak tahminlerin altında kaldı.
ADP Araştırma Enstitüsü’nün açıkladığı verilere göre Temmuz
ayında 270 bin artan özel sektör istihdamı Ağustos'ta sadece 132
bin arttı. Bu, 2021 yılının başlarından beri görülen en düşük artış
oldu. Ülkede cuma günü açıklanacak tarım dışı istihdam verisinin
300 bin artması, işsizlik oranının da yüzde 3,5 ile 50 yılın en düşük
seviyesinde kalması bekleniyor. İstihdam verileri, FED'in faiz artış
hızını belirlemesi açısından önem teşkil ediyor. Öte yandan,
Cleveland FED Başkanı Loretta Mester, Çarşamba günü yaptığı
açıklamada faizlerin önümüzdeki yıl başına dek yüzde 4’ün üzerine
çıkarılması ve bir süre orada tutulması gerektiğini tekrarlayarak
FED’in 2023 yılında faiz indirimi yapmasını beklemediğini ifade etti.
ABD Hazine Bugün ABD’de, Ağustos ayı İşsizlik Haklarından
Yararlanma Başvurusu verileri ve İmalat Satın Alma Endeksi (PMI)
verileri izlenecek.

Piyasa Verileri

Pariteler Son Günlük Değ.
(%)

Haftalık Değ.
(%)

Yılbaşı Değ.
(%)

USDTRY 18.2043 0.08 0.20 35.82
EURTRY 18.2388 -0.31 0.63 20.74
EURUSD 1.0019 -0.36 0.44 -11.93
GBPUSD 1.1590 -0.29 -2.07 -14.36
USDJPY 139.34 0.27 2.08 21.06

Sepetler Son Günlük Değ.
bp

Haftalık Değ.
bp

Yılbaşı Değ.
bp

½ $ + ½ € 18.2038 -2.90 7.50 391.38
Dolar Endeksi 109.0800 17.20 54.40 1,341.00
REK 54.0100 - - 629.00

Endeks Vadeliler Son Günlük Değ.
(%)

Haftalık Değ.
(%)

Yılbaşı Değ.
(%)

S&P 500 Yakın Vade 3,927.00 -0.75 -6.52 -17.47
DAX Yakın Vade 12,747.00 -0.78 -3.88 -19.61
Dow Jones Yakın
Vade 31,389.00 -0.45 -5.66 -13.35

Emtialar Son Günlük Değ.
(%)

Haftalık Değ.
(%)

Yılbaşı Değ.
(%)

Ons Altın 1,705.14 -0.34 -3.04 -6.80
Gram Altın 998.02 -0.29 -2.84 27.79
WTI 88.59 0.03 -4.65 17.29
BRENT 94.67 -0.05 -4.38 21.74
Bakır 3.54 -1.55 -4.20 -20.21

Tahviller Son Günlük Değ.
bp

Haftalık Değ.
bp

Yılbaşı Değ.
bp

Türkiye 2 Yıllık 14.5800 11.00 6.00 -812.00
Türkiye 10 Yıllık 12.9900 -37.00 -23.00 -1,133.00
ABD 10 Yıllık 3.2060 1.10 17.50 169.20
ABD 2 Yıllık 3.5080 1.70 11.60 277.80
Almanya 10 Yıllık 1.5860 4.70 27.00 176.30
Almanya 2 Yıllık 1.2340 4.30 36.90 186.20

Gelişmekte Olan
Ülke Kurları Son Günlük Değ.

(%)
Haftalık Değ.

(%)
Yılbaşı Değ.

(%)
USDZAR 17.1565 0.36 2.41 7.55
USDIDR 14,880.50 0.20 0.72 4.48
USDTRY 18.2043 0.08 0.20 35.82
USDRUB 60.2250 -1.27 -0.25 -19.58
USDBRL 5.1837 -0.06 1.46 -6.96
USDCNY 6.9020 0.17 0.77 8.59
USDMXN 20.2059 0.33 1.42 -1.54
USDCZK 24.4670 0.35 -1.03 11.82
USDHUF 400.3740 0.50 -2.95 23.30
USDPLN 4.7146 0.35 -0.76 16.86
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Euro/Dolar

Euro Bölgesi'nde enflasyon ağustos ayında tüketici fiyatları enerji
ve gıda maliyetlerindeki artışla rekor yükselişini sürdürerek yıllık
%9,1 aylık bazda %0,5 seviyesinde açıklandı. Yaşanan yükseliş
sonrası Avrupa Merkez Bankası'ndan yüksek montanlı faiz artış
beklentisini destekledi. Ayrıca çekirdek enflasyon da %4'ten %4,3'e
yükselerek rekor tazeledi. ABD'de özel sektör istihdamı Ağustos'ta
yüksek enflasyon ve artan faiz ortamında sadece 132 bin artarak
tahminlerin altında kaldı. Enerji tarafındaki gelişmeler ön planda
kalmaya devam ederken, dolar endeksi 109,0 seviyesinin üzerinde
seyrini koruyor. Paritede 0,9995 – 0,9970 ve 0,9945 seviyeleri
destek, 1,0060 – 1,0100 ve 1,0142 takip edilen direnç seviyeleridir.

Günlük Pivot Seviyeleri
   1.0154

  1.0128  

 1.0084   

1.0039    

 1.0013   

  0.9987  

   0.9943

GBP/USD

Goldman Sachs ekonomistleri gaz fiyatları artmaya devam ederse,
İngiltere'de enflasyonun 2023'te %22'nin üzerine çıkabileceğini
bildirdi. Bankanın ekonomistleri, fiyatlar yükselmeye devam ederse,
İngiltere'nin ocak ayında enerji tavanını %80 daha artırmaya
zorlanabileceğini ve bunun da enflasyonu %22,4'e çıkaracağını ve
ülkenin GSYİH’inde %3,4'lük bir düşüşe neden olacağını tahmin
ediyor. Ayrıca, enerji fiyatları istikrar kazansa bile analistler, ocak
ayında en yüksek enflasyon oranının %14,8 seviyelerinde olacağını
ve bunun ülkeyi resesyona sokmak için yeterli olduğunu belirtiyor.
Parite için 1.1676 – 1.1732 – 1.1771 seviyeleri direnç, 1.1581 –
1.1543 – 1.1487 seviyeleri destek olarak takip edilebilir.

Günlük Pivot Seviyeleri
   1.1936

  1.1887  

 1.1839   

1.1791    

 1.1742   

  1.1693  

   1.1645
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USD/TRY

Türkiye İstatistik Kurumu’nun ikinci çeyreğe ilişkin milli gelir
istatistiklerine göre Türkiye ekonomisi yıllık bazda %7,6 ile
beklentimiz olan %7,0 seviyesinin üzerinde büyüdü. ABD tarafında
ise ADP özel sektör istihdamı ağustos ayında 132 bin artış ile
beklentilerin altında kaldı. Fed üyesi Mester, faizlerin 2023 yılının
başında %4’ün üzerine çıkarılması ve bir süre bu seviyelerin
etrafında tutulması gerektiğini belirtti. Açıklamaların fiyatlamalara
etkisi sınırlı kalırken, kurda düşük volatilitede yataya yakın hafif
yükseliş eğiliminin devam ettiğini görüyoruz. Bugün yurt içinde ve
ABD’de imalat PMI verileri takip edilecek. Dolar/TL, bu sabah saat
08:45 itibariyle 18,20’li seviyelerde bulunuyor. Dolar endeksi ise
109,05 seviyelerinde hareket ediyor.

Günlük Pivot Seviyeleri
   18.2402

  18.1871  

 18.1450   

18.1030    

 18.0498   

  17.9967  

   17.9546

EUR/TRY

Euro Bölgesi'nde enflasyon ağustos ayında tüketici fiyatları enerji
ve gıda maliyetlerindeki artışla rekor yükselişini sürdürerek yıllık
%9,1 aylık bazda %0,5 seviyesinde açıklandı. Yaşanan yükseliş
sonrası Avrupa Merkez Bankası'ndan yüksek montanlı faiz artış
beklentisini desteklendi. Ancak üyelerden gelecek haftaki toplantıda
faiz artışının kademeli olması yönündeki açıklamalar gelmeye
devam ediyor. Yurt içinde 2. çeyrekte ekonomi yıllık bazda %7,6
büyüdü. Bu dönemde yıllık sektörel büyüme sanayide %7,8,
hizmetlerde %18,1 olurken inşaat %10,9, tarım ise %2,9 azaldı.
Moody's yayınladığı raporda Türkiye'nin 2022 yıl sonu enflasyon
beklentisini %68,6'ya yükseltirken, büyüme tahminini %4,5'e
çıkardı. Euro/TL kuru bu sabah 08:30 saatlerinde
18,23’lü seviyelerden fiyatlanıyor.

Günlük Pivot Seviyeleri
   18.3941

  18.3384  

 18.2614   

18.1843    

 18.1286   

  18.0730  

   17.9959

444 0 435 www.gedikyatirim.com.tr

https://www.gedikyatirim.com.tr/


Gedik Forex Bülten 01 Eylül 2022

XAU/USD

Ons altın hafta başından bu yana 1720$ seviyesinin üzerinde
tutunmayı başarıyordu ancak dün bu seviyenin de altına doğru
hareketine başlayarak, ivme kaybına başladı. Fed ile ilgili
beklentiler, piyasalarda Doların güçlü kalmasını destekliyor. Bu
sabah Dolar endeksi 109,00 seviyesinin üzerinde işlem görüyor.
Fed üyelerinden faiz artışını destekleyen açıklamalar geliyor. Piyasa
merakla yarın açıklanacak olan tarım dışı istihdam verisini bekliyor.
Yarınki veri öncesinde, bugün ABD'de imalat PMI verisi ve haftalık
olarak açıklanan işsizlik maaşı başvuruları takip edilecek. Fed
üyelerinden konuşmalarda gün içerisinde izlenebilir. Ons altın için
1697$ - 1688$ - 1679$ destek noktaları olarak izlenebilir. Yukarıda,
1716$ - 1725$ - 1735$ direnç noktaları olarak bulunuyor.

Günlük Pivot Seviyeleri
   1,774.39

  1,768.35  

 1,757.74   

1,747.14    

 1,741.09   

  1,735.05  

   1,724.45

DAX Yakın Vade

Almanya hisse senedi piyasaları dün perakende, inşaat ve sanayi
sektörleri öncülüğünde düştü.DAX 0,97% MDAX endeksi 0,69% ve
TecDAX endeksi 0,70% değer kaybetti. Yeni günde vadelilerde
negatif bir görünümün olduğu belirtilebilir. Makro tarafta, Almanya
Başbakanı Olaf Scholz, ülkesinin enerji fiyatlarının tavan yapmasını
önlemek için adımlar atacağını belirterek, enerji güvenliği ve fiyatları
konusunda Avrupa Birliği'nin (AB) hızlı hareket etmesini beklediğini
bildirdi. Bugün Almanya’da açıklanacak olan İmalat PMI verisi
birincil veri olarak takip edilebilir. Endeks için 13.093 – 13.262 –
13.370 seviyeleri direnç, 12.816 – 12.707 – 12.539 seviyeleri
destek olarak takip edilebilir.

 

Günlük Pivot Seviyeleri
   13,460.67

  13,378.33  

 13,281.67   

13,185.00    

 13,102.67   

  13,020.33  

   12,923.67
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Dow Jones Yakın Vade

Dow Jones Endeksi, dün beklentilerin altında açıklanan ADP özel
sektör istihdam verileri öncülüğünde günü yatay negatif kapattı.
Endeks, kapanışta %0,88 düşüş kaydederek haftanın üçüncü işlem
gününü 31,510 seviyesinden noktaladı. Bugün açıklanacak Ağustos
ayı İşsizlik Haklarından Yararlanma Başvurusu verileri ve İmalat
Satın Alma Endeksi (PMI) verileri endeksin seyrinde etkili olması
bekleniyor. Öte yandan, gündemde yarın açıklanacak Tarım Dışı
İstihdam verisi mevcut. Endeks için 31,366 – 31,180 – 30,860
seviyeleri destek, 31,862 -32,173 – 32,359 pivot seviyeleri ise
direnç olarak izlenebilir.

Günlük Pivot Seviyeleri
   32,356.67

  32,179.33  

 31,855.67   

31,532.00    

 31,354.67   

  31,177.33  

   30,853.67

S&P 500 Yakın Vade

ABD'de özel sektör istihdamı Ağustos'ta yüksek enflasyon ve artan
faiz ortamında sadece 132 bin artarak tahminlerin altında kaldı.
S&P 500, dün seansı %0,78 düşüşle 3,955 seviyesinden noktaladı.
Ülkede cuma günü açıklanacak tarım dışı istihdam verisinin 300 bin
artması, işsizlik oranının da yüzde 3,5 ile 50 yılın en düşük
seviyesinde kalması bekleniyor. İstihdam verileri, FED'in faiz artış
hızını belirlemesi açısından önem teşkil ediyor. Endeks için, 3,936 –
3,912 - 3,872 seviyeleri destek olarak, 4,000 – 4,041 – 4,064
bölgeleri ise destek olarak gözlemlenebilir.

Günlük Pivot Seviyeleri
   4,288.00

  4,254.75  

 4,198.00   

4,141.25    

 4,108.00   

  4,074.75  

   4,018.00
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Brent Petrol

Petrol fiyatları, küresel büyümeye yönelik endişelerin etkisiyle baskı
altında kalıyor. Merkez bankalarının faiz artırdığı bu dönemde, daha
da agresifleşebilme ihtimali, ülke ekonomilerinde daralma
ihtimallerini güçlendiriyor. Olası bir daralma durumunda, petrol
talebinde yaşanacak bir düşüş, fiyatlarında geri çekilmesine neden
olabilir. Bu senaryo karşısında son günlerde petrol fiyatları
yükselişinde zorlanıyor. OPEC+ grubunun toplantısı 5 Eylül
tarihinde görülüyor. Bu toplantıya dair üretim kısıntısına gidebilir
şeklinde bir beklenti bulunurken buna rağmen fiyatlarda resesyon
konusu daha baskın durumda. Bir süre daha bu konular, fiyatları
etkileyebilir. Brent petrol için 97,76$ - 102,05$ - 106,45$ direnç
noktaları, 91,70$ - 87,30$ ve 83,45$ destek noktaları olarak takip
edilebilir.

Günlük Pivot Seviyeleri
   102.54

  99.64  

 97.85   

96.06    

 93.17   

  90.27  

   88.48

USD/JPY

Sanayi bakanlığına göre Japonya’da sanayi üretimi haziran ayına
göre %1 arttı. Ekonomistler, bir önceki aydaki %9,2'lik rekor artışın
ardından %0,5'lik bir düşüş tahmin ediyorlardı. Ayrı bir rapora göre,
perakende satışların geçen ay enfeksiyon vakalarının hızla
artmasından sonra bile bir dayanıklılık işareti olarak temmuz ayında
bir önceki aya göre %0,8 arttığını gösterdi. Yine de merkez
bankaları ekonomik büyümeyi yavaşlatma pahasına enflasyonu
kontrol altına almaya öncelik veriyor. USDJPY paritesi ise zirve
seviyeleri test etmesinin ardından bugün satıcılı seyrediyor. Parite
için 139,52 – 139,88 – 140,30 seviyeleri direnç, 138,47 – 138,00 –
137,73 seviyeleri destek olarak takip edilebilir.

Günlük Pivot Seviyeleri
   139.04

  138.13  

 137.53   

136.93    

 136.02   

  135.12  

   134.51
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Gedik Yatırım Menkul Değerler A.Ş. - Yatırım Danışmanlığı Birimi

Ünvan : Gedik Yatırım Menkul Değerler A.Ş. – Gedik Foreks

Adres : Altayçeşme Mah. Çamlı Sok. Ofis Park Maltepe No:21/4 Kat:10-11-12 Maltepe/İstanbul/Türkiye

Tel :(0216) 453 0120

E-Posta : gedikforex@gedik.com

 

* Gedik Yatırım Foreks Bülteni, Genel Yatırım Tavsiyesi Kapsamında Yatırım Danışmanlığı Birimi Tarafından Hazırlanmaktadır.

YASAL UYARI

"Burada yer alan bilgiler Gedik Yatırım tarafından bilgilendirme amacıyla hazırlanmıştır. Yatırım sinyal, bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım
danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar
ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan sinyal, yorum ve tavsiyeler,
herhangi bir yatırım aracının alım satım önerisi ya da getiri vaadi olarak yorumlanmamalıdır. Bu görüşler mali durumunuz ile risk ve getiri
tercihlerinize uygun olmayabilir ve sadece burada yer alan bilgilere ve sinyallere dayanarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun
sonuçlar doğurmayabilir. Burada yer alan sinyaller, fiyatlar, veriler ve bilgilerin tam ve doğru olduğu garanti edilemez; içerik, haber
verilmeksizin değiştirilebilir. Tüm sinyal ve veriler, Gedik Yatırım tarafından güvenilir olduğuna inanılan kaynaklardan alınmıştır. Bu sinyal ve
kaynakların kullanılması nedeni ile ortaya çıkabilecek hatalardan ve zararlardan Gedik Yatırım sorumlu değildir."
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