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Piyasa Gündemi

Gazprom’un Kuzey Akım boru hattından doğalgaz sevkiyatının
belirsiz bir süreliğine durdurduğunu açıklaması sonrasında
Avrupa’da enerji kaynaklı endişeler ciddi ölçüde artış kaydetti.
Enerji krizi ve resesyon endişeleri küresel risk iştahı üzerinde baskı
oluşturuyor. Küresel çapta ana risk başlıklarının ön planda olduğu
günde yurt içinde ise enflasyon rakamları açıklanacaktır. Piyasadaki
beklentiler TÜFE’nin aylık bazda %2,04 oranında artış kaydetmesi
yönünde şekilleniyor. (Gedik Yatırım: %2,2)

 Açıklanacak Önemli Ekonomik Veriler                 

10:00 Türkiye – TÜFE/ÜFE Önem: Yüksek
11:00 Euro Bölgesi – Hizmet PMI Önem: Orta

Türkiye  

Türkiye'de 2023-2025 dönemi ekonomik hedefleri kapsayan Orta
Vadeli Program (OVP) açıklandı. Programda büyümenin 2022 yıl
sonu ve 2023 yılında %5, 2024 ve 2025 yıllarında %5,5 olması
öngörüldüğü belirtildi. Enflasyon içinse bu yıl sonunda %65, 2023
yılında %24,9 ve 2024 yılında %13,8 olması, 2025 yılı içinse %9,9
olarak hedefleniyor. İşsizlik oranının 2022 yıl sonu için %10,8 ve
2023 yılı içinse %10,4 olarak tahmin ediliyor. Cari işlemler açığının
GSYH'nin %5,9 düzeyinde, 47,3 milyar dolar olacağı tahmin
edilirken, 2023 yılında bu rakamın 22 milyar dolar olacağı
bekleniyor. OVP sonrası Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati
açıklamasında, ekonomi modeliyle döviz kurlarında zaman zaman
yaşanan hareketliliğin etki alanının da zayıfladığını ifade etti. Yurt
içinde bugün TÜİK tarafından ağustos ayı enflasyon verisi
açıklanacak ve gündeme dair gelişmeler takip edilecek.

Euro Bölgesi

Cuma günü Euro Bölgesi’nde ÜFE verileri takip edildi. Euro
Bölgesi'nde üretici fiyatları, yıllık %37,9 ile rekor seviyede arttı. Euro
Bölgesi'nde aylık ÜFE ise %4 olarak gerçekleşti. ECB, Euro
Bölgesi'nde halihazırda rekor seviyelere ulaşan enflasyon nedeniyle
perşembe günü yapılacak toplantıda ikinci büyük faiz artışını
gerçekleştirecek gibi görünüyor. Öte yandan Rus enerji şirketi
Gazprom, Kuzey Akım boru hattından doğalgaz sevkiyatının belirsiz
bir süreliğine durdurulduğunu açıkladı. Gazprom'dan yapılan yazılı
açıklamada, 31 Ağustos'ta bakıma alınan ve yarın tekrar faaliyete
geçmesi beklenen Kuzey Akım'daki bir türbinde arızaların tespit
edildiği belirtildi. Hattan doğalgaz sevkiyatının arızalar tamir
edilmeden yapılamayacağına işaret edilen açıklamada, bu nedenle
Kuzey Akım üzerinden doğalgaz sevkiyatının belirsiz bir süreliğine
durdurulmasına karar verildiği kaydedildi.

ABD

Cuma günü açıklanan veriye göre ABD'de tarım dışı istihdam
Ağustos'ta 315 bin arttı, işsizlik oranı yüzde 3,7'ye yükseldi, veri
sağlıklı görünümünü korudu. Ücret artışları da güçlü seyretti.
Bloomberg anketine katılan ekonomistlerin medyan tahmini TDİ
verisinde 298 bin artıştı, işsizlik oranında beklenti yüzde 3,5'ti.
Analistlere göre önceki günlerde açıklanan ve tüketici güveninin
iyileştiğini, açık iş pozisyonlarının toparlandığını gösteren verilerin
ardından istihdam verisi, FED'den üçüncü kez 75 baz puanlık faiz
artış beklentisini güçlendiriyor. Bugün ABD piyasaları İşçi Bayramı
sebebiyle kapalı olacak, Salı günü geri dönecek yatırımcıların
dikkatinde FED’in Eylül ayı faiz kararından önce açıklayacağı son
önemli veri olan enflasyon verileri var.

Piyasa Verileri

Pariteler Son Günlük Değ.
(%)

Haftalık Değ.
(%)

Yılbaşı Değ.
(%)

USDTRY 18.2241 0.13 0.23 35.97
EURTRY 18.0359 -0.50 -0.79 19.40
EURUSD 0.9897 -0.57 -1.00 -13.00
GBPUSD 1.1459 -0.44 -2.12 -15.32
USDJPY 140.42 0.15 1.23 22.00

Sepetler Son Günlük Değ.
bp

Haftalık Değ.
bp

Yılbaşı Değ.
bp

½ $ + ½ € 18.2678 7.40 4.15 397.78
Dolar Endeksi 110.1130 50.40 146.80 1,444.30
REK 54.0100 - - 629.00

Endeks Vadeliler Son Günlük Değ.
(%)

Haftalık Değ.
(%)

Yılbaşı Değ.
(%)

S&P 500 Yakın Vade 3,933.25 0.22 -2.43 -17.34
DAX Yakın Vade 12,671.00 -2.84 -1.65 -20.09
Dow Jones Yakın
Vade 31,404.00 0.29 -2.09 -13.31

Emtialar Son Günlük Değ.
(%)

Haftalık Değ.
(%)

Yılbaşı Değ.
(%)

Ons Altın 1,710.63 -0.10 -1.55 -6.50
Gram Altın 1,002.32 0.00 -1.32 28.34
WTI 88.29 1.68 -8.62 16.90
BRENT 94.69 1.87 -7.79 21.75
Bakır 3.47 0.35 -6.71 -21.63

Tahviller Son Günlük Değ.
bp

Haftalık Değ.
bp

Yılbaşı Değ.
bp

Türkiye 2 Yıllık 14.5200 7.00 -14.00 -818.00
Türkiye 10 Yıllık 12.8400 -15.00 -52.00 -1,148.00
ABD 10 Yıllık 3.1990 0.00 9.10 168.50
ABD 2 Yıllık 3.4020 0.00 -3.50 267.20
Almanya 10 Yıllık 1.5170 -0.90 1.30 169.40
Almanya 2 Yıllık 1.0960 -0.30 0.30 172.40

Gelişmekte Olan
Ülke Kurları Son Günlük Değ.

(%)
Haftalık Değ.

(%)
Yılbaşı Değ.

(%)
USDZAR 17.3542 0.31 2.90 8.79
USDIDR 14,919.75 0.18 0.12 4.76
USDTRY 18.2241 0.13 0.23 35.97
USDRUB 60.5250 0.41 -1.98 -19.18
USDBRL 5.1662 -0.09 2.72 -7.27
USDCNY 6.9353 0.51 0.40 9.12
USDMXN 19.9685 0.08 -0.26 -2.70
USDCZK 24.8180 0.73 0.91 13.42
USDHUF 407.0610 0.81 -0.33 25.36
USDPLN 4.7799 0.82 0.88 18.48
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Euro/Dolar

Gazprom’un Kuzey Akım boru hattından doğalgaz sevkiyatının
belirsiz bir süreliğine durdurduğunu açıklaması hali hazırda
Avrupa’da süregelen enerji krizinin daha da derinleşmesine neden
oldu. Enerji krizi ve artan resesyon beklentileri Avrupa varlıkları
üzerinde ciddi ölçüde baskı oluşturuyor. Son gelişmeler ve haber
akışlarıyla euro/dolar paritesi 20 yılın en düşük seviyesine indi. 0,99
seviyesinin altına sarkan paritede 0,9877 ve 0,9846 altında
0,9809 seviyesi takip edilebilir. Tepki alımlarında ise 1,0013 –
1,0068 ve 1,0104 seviyeleri direnç konumundadır. Avrupa’da enerji
kaynaklı yaşanan kriz ve mevcut süreç fiyatlamalar üzerinde
belirleyici olacaktır. Tüm bu gelişmelerin bu hafta perşembe günü
gerçekleşecek ECB toplantısı üzerindeki etkileri de yakından
izlenecektir.

Günlük Pivot Seviyeleri
   1.0097

  1.0048  

 1.0007   

0.9967    

 0.9918   

  0.9869  

   0.9828

GBP/USD

İngiltere'de Başbakan Boris Johnson'ın 7 Temmuz'da istifa
etmesinin ardından bugün yeni başbakan belli olacak. Dışişleri
Bakanı Liz Truss ile eski Maliye Bakanı Rishi Sunak arasındaki
Muhafazakâr Parti liderliği yarışının sonuçları bugün açıklanacak.
Siyasal konjonktür, İngiltere’nin para birimi üzerinde etki yaratabilir.
Öte yandan cuma günü ABD’de tarım dışı istihdam verileri
açıklandı. Ülkede tarım dışı istihdam Ağustos'ta 315 bin arttı, işsizlik
oranı %3,7'ye yükseldi. Beklentilerden olumlu gelen verilerin
ardından dolar endeksinde geri çekilme yaşansa da GBPUSD
paritesindeki düşüş eğilimi sürüyor. Parite için 1.1569 – 1.1625 –
1.1661 seviyeleri direnç, 1.1442 – 1.1405 – 1.1355 seviyeleri
destek olarak takip edilebilir.

Günlük Pivot Seviyeleri
   1.1953

  1.1909  

 1.1872   

1.1835    

 1.1791   

  1.1747  

   1.1709
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USD/TRY

Yurt içerisinde 2023 – 2025 yıllarını kapsayan orta vadeli programa
göre 2022 yılında büyüme %5 olarak tahmin edilirken, enflasyon ise
%65 olarak öngörüldü. ABD tarafında ise cuma günü açıklanan
verilere göre tarım dışı istihdam ağustos ayında beklentileri aşarak
315 bin olarak gerçekleşirken, işsizlik oranı iş gücüne katılımın
artmasıyla %3,5 seviyesinden %3,7 seviyesine yükseldi. ABD’de
ortalama saatlik kazançlar ise aylık %0,3 ve yıllık %5,20 ile
beklentilerin altında artış gösterdi. Bugün yurt içerisinde enflasyon
verilerini izleyeceğiz. Veri sonrası piyasada volatilite artabilir.
Haftaya yatay seyirlerle başlayan Dolar/TL, saat 08:40 itibariyle
18,20’li seviyelerden işlem görüyor. Dolar endeksi ise 110,20’li
seviyesi üzerinde güçlü seyrini koruyor.

Günlük Pivot Seviyeleri
   18.2459

  18.2059  

 18.1789   

18.1519    

 18.1119   

  18.0719  

   18.0449

EUR/TRY

Euro Bölgesi'nde temmuz ayı ÜFE verisi açıklandı. Bu ayda
verideki artışın sürdüğü görülüyor. Aylık bazda yüzde 4 ve yıllık
bazda yüzde 37,9 seviyesinde açıklandı. Almanya yeni önlem
paketini açıkladı. Daha önce iki kez daha paket açıklayan ülkenin
bu üçüncü paketi olarak görülüyor. Enflasyondan korunma amaçlı
açıklanan paketin büyüklüğünün 65 milyar euro olduğu belirtildi.
2023-2025 dönemi ekonomik hedefleri kapsayan Orta Vadeli
Program (OVP) açıklandı.  Bugün Türkiye'de ağustos ayı enflasyon
verisi açıklanacak. Euro Bölgesinde ağustos ayına yönelik hizmetler
PMI verisi ve temmuz ayı perakende satışlar takip edilecek.
Euro/TL kuru bu sabah 08:30 saatlerinde 18,00’lı seviyelerden
fiyatlanıyor.

Günlük Pivot Seviyeleri
   18.3248

  18.2390  

 18.1655   

18.0920    

 18.0061   

  17.9203  

   17.8468
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XAU/USD

Küresel piyasalarda, resesyon beklentileri, Avrupa'da derinleşen
enerji krizi, Fed'in faiz artırmaya devam etmesi, enflasyonist
endişeler, jeopolitik riskler hala fiyatları baskılamaya devam ediyor.
Ons altın üzerinde de oluşan baskı, onun kararsız seyretmesine yol
açıyor. Bugün için ABD'de açıklanacak önemli bir veri akışı
bulunmuyor. Bu hafta içinde Fed Başkanı Powell'ın perşembe günü
konuşması görülüyor. Fed'in eylül ayı toplantısı öncesinde, Powell
tarafından verilecek mesajlar, önemli olabilir. Bugün özelinde bir
verinin bulunmaması sebebiyle veri bazlı hareket beklenmiyor. Ons
altın için 1698$ - 1685$ - 1675$ destek noktaları olarak izlenebilir.
Yukarıda, 1721$ - 1731$ ve 1744$ direnç noktaları olarak takip
edilebilir.

Günlük Pivot Seviyeleri
   1,773.39

  1,764.60  

 1,757.98   

1,751.35    

 1,742.56   

  1,733.77  

   1,727.15

DAX Yakın Vade

Almanya hisse senedi piyasaları cuma günü sanayi, teknoloji ve
perakende sektörleri öncülüğünde yükseldi. Frankfurt borsasının
kapanışıyla DAX 3,33%, MDAX endeksi 3,06% ve TecDAX endeksi
2,56% yükseldi. Makro tarafta, Almanya'da ihracat ve ithalat
Ukrayna'daki savaşın etkisiyle temmuz ayında düştü ve ülkede
temmuz ayında ticaret dengesi 5,4 milyar euro fazla verdi. Bu
düşüş, Avrupa'nın en büyük ekonomisinin resesyona gireceği
beklentisini de artırdı. Öte yandan Almanya, tüketicileri ve
işletmeleri enflasyondan korumak için hazırladığı üçüncü önlem
paketini duyurdu. İndirimli toplu taşıma ve vergi indirimi gibi
önlemleri içeren paketin büyüklüğü 65 milyar Euro olacak. Endeks
için 12.844 – 12,907 – 13.030 seviyeleri direnç, 12.658 – 12.535 –
12.472 seviyeleri destek olarak takip edilebilir.

Günlük Pivot Seviyeleri
   13,228.00

  13,086.00  

 12,985.00   

12,884.00    

 12,742.00   

  12,600.00  

   12,499.00
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Dow Jones Yakın Vade

DJI endeksi Cuma günü, Tarım Dışı İstihdam verisinin pozitif
açıklanması ile piyasalarda oluşan kısa süreli yukarı yönlü
görünüme destek oldu. Cuma seansını 31,848 seviyesinden
başlayan endekste, son işlem saatlerinden başlayan satış
hareketleriyle kapanışta düşüş gözlendi. Günü %1.07 düşüşle
31,384 bölgesinden kapatan endeksin kayıplarında, sağlık,
telekomünikasyon ve tüketici malları sektörlerindeki hisselerin
düşüşü etkili oldu. Bugün ABD piyasaları işçi bayramı sebebiyle
kapalı olacak. Endeks için 31,873 – 32,374 – 32,720 seviyeleri
direnç olarak, 31,026 – 30,680 – 30,179 pivot bölgeleri ise destek
olarak gözlemlenebilir.

Günlük Pivot Seviyeleri
   34,374.00

  33,909.00  

 33,086.00   

32,263.00    

 31,798.00   

  31,333.00  

   30,510.00

S&P 500 Yakın Vade

Geçtiğimiz Cuma günü piyasaların dikkatinde olan tarım dışı
istihdam verisinin 315 bin artışla pozitif gelmesinin ardından S&P
500 ve diğer endekslerde yukarı yönlü hareketler gözlendi. Cuma
seansına 3,994 seviyesinden başlayan S&P 500 kazançlarını
koruyamayarak, son işlem saatlerinde başlayan satışlarla günü
%1.07 düşüşle 3,924 seviyesinden tamamladı. Endeks için zımni
volatilite ölçümü yapan CBOE Volatility Index 0,35% oranında
düşüşle 25.47 puanı gördü. Bugün ABD piyasaları işçi bayramı
sebebiyle kapalı olacak. Teknik görünümde S&P 500 için 3,998 -
4,065 – 4,111 bölgeleri direnç, 3,885 – 3,839 – 3,772 pivot
seviyeleri ise destek olarak izlenebilir.

Günlük Pivot Seviyeleri
   4,281.25

  4,242.00  

 4,221.50   

4,201.00    

 4,161.75   

  4,122.50  

   4,102.00

444 0 435 www.gedikyatirim.com.tr

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


Gedik Forex Bülten 05 Eylül 2022

Brent Petrol

Petrol fiyatları için bugün OPEC+ aylık toplantısı takip edilecek. Bu
toplantı için olası bir üretim kısıntısı olabileceğine dair beklentiler
bulunuyor. En son Suudi Arabistan, yapmış olduğu açıklamasıyla
bu beklentiye neden oldu. Ancak piyasada bir belirsizlik hakim.
Belki böyle bir karar almayacakları da konuşuluyor. Bugün için
toplantı sonrası piyasaya verecekleri mesaj, fiyatların seyrinde de
belirleyici olacaktır. G7 maliye bakanları rus petrolüne tavan fiyat
konusunda anlaşırken, doğalgaz fiyatlarındaki artış hızlandı.
Avrupa'da enerji krizi gündemde yerini koruyor. Bu konuyla ilgili
olarak da gelişmeler, takip edilebilir. Brent petrol için 94,97$ -
96,33$ ve 97,36$ direnç noktaları, 92,18$ - 91,15$ ve 89,59$
destek noktaları olarak izlenebilir.

Günlük Pivot Seviyeleri
   104.25

  102.91  

 100.96   

99.01    

 97.67   

  96.33  

   94.37

USD/JPY

ABD, Güney Kore ve Japonya, Kuzey Kore'nin yeni bir nükleer
denemesine ortaklaşa yanıt vereceklerini duyurdu. Güney Kore,
ABD ve Japonya'nın nükleer diplomatlarının 7 Eylül'de bir araya
gelmesi planlanıyor. Öte yandan, cuma günü ABD’de tarım dışı
istihdam verileri açıklandı. Ülkede tarım dışı istihdam Ağustos'ta
315 bin arttı, işsizlik oranı %3,7'ye yükseldi. Beklentilerden olumlu
gelen verilerin ardından dolar endeksinde geri çekilme yaşanırken,
USDJPY paritesindeki yükseliş devam ediyor. Parite için 140,724 –
141,226 – 141,654 seviyeleri direnç, 139,794 – 139,366 – 138,864
seviyeleri destek olarak takip edilebilir.

Günlük Pivot Seviyeleri
   138.81

  138.09  

 137.61   

137.13    

 136.41   

  135.70  

   135.22
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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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