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Piyasa Gündemi

Merkez bankalarının sıkılaşma adımlarını sürdürdüğü ve küresel
çapta resesyon korkularının ön planda olduğu ortamda Rusya’nın
Avrupa’ya Kuzey Akım üzerinden sağladığı doğalgaz akışını
durdurması enerji kaynaklı endişeleri ciddi ölçüde artırdı.
Avrupa’daki enerji krizinin daha da derinleşmesi ve resesyon
beklentilerinin güç kazanması risk iştahı üzerinde baskı oluşturuyor.
Yurt içinde ise dün TÜFE aylık bazda %1,46 oranında artış
kaydederken, Borsa İstanbul’da rallinin devam ettiği izleniyor. 

Açıklanacak Önemli Ekonomik Veriler       
•    17:00 ABD – ISM Hizmet PMI Önem: Yüksek

Türkiye  

TÜİK tarafından enflasyon rakamları açıklandı. Ağustos ayında
enflasyon bir önceki aya göre %1,46 ve bir önceki yılın aynı
dönemine göre ise %80,21 seviyesinde gerçekleşti. On iki aylık
ortalamalara göre %54,69 olarak açıklandı. Bir önceki yılın aynı
dönemine göre en yüksek artış olan ana grup %116,87 ile ulaştırma
olurken, en az artış gösteren ana grup ise %27,05 ile haberleşme
olduğu görülüyor. Aylık bazda ana harcama gruplarına bakıldığında,
en az artış gösteren -%1,78 ulaştırma ve en yüksek artış gösteren
ise %7,01 ile sağlık oldu. Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati,
yatırım ve üretimi durdurmadan enflasyonla mücadeleyi
sürdüreceklerini, yüksek enflasyonu bir daha geri dönmemek üzere
bu topraklardan def edeceklerini belirtti. Cumhurbaşkanı Recep
Tayyip Erdoğan yaptığı konuşmasında, milli geliri 1 trilyon doların
üzerine çıkarmayı hedeflediklerini belirtti. Yurt içinde bugün TÜFE
bazlı reel efektif döviz kuru açıklanacak ve gündeme dair gelişmeler
takip edilecek.

Euro Bölgesi

Dün Sentix'ten yapılan açıklamaya göre, Ağustos’ta eksi 25,2 puan
olan Euro Bölgesi Yatırımcı Güven Endeksi, bu ay 6,6 puanlık
düşüşle eksi 31,8 puana geriledi. Üç aydır art arda düşen ve Mayıs
2020'den beri en düşük seviyesine inen endekse ilişkin beklenti,
eksi 27,5 puana gerilemesi yönündeydi. Yatırımcıların gelecek 6
aya ilişkin beklentilerini ölçen Beklentiler Endeksi de 3,2 puan
azalışla eksi 36 puana inerek Aralık 2008’den beri en düşük
seviyesine geriledi. Öte yandan Avrupa Birliği (AB) Komisyonu
Başkanı Ursula von der Leyen, Rusya Devlet Başkanı Vladimir
Putin'in arzı keserek ve piyasaları manipüle ederek enerjiyi bir silah
olarak kullandığını bildirdi.

ABD

ABD’de geçtiğimiz hafta Cuma günü açıklanan pozitif Tarım Dışı
İstihdam verisi sonrası piyasalarda yön karışık seyrediyor. Gelen
güçlü veriler ardından, FED’in Eylül ayındaki toplantıda faiz kararını
75 baz puan arttıracağına dair beklentiler izleniyor. Riskli varlıklar,
FED Başkanı Jerome Powell'ın bankanın faiz artışlarına devam
edeceğini belirtmesinden bu yana baskı altında. Faiz artışlarının
büyümeyi sekteye uğratacağı endişeleri piyasalar üzerinde baskıya
neden oluyor.  Dün İşçi Bayramı sebebiyle kapalı olan ABD
piyasaları, bugün haftanın ikinci gününde açılıyor. Bu sabah ABD
vadelilerinde kısmi pozitif görünüm hakim. 10 yıllık tahvil faizleri ise
%1.44 artışla 3.23 seviyesinden takip ediliyor.

Piyasa Verileri

Pariteler Son Günlük Değ.
(%)

Haftalık Değ.
(%)

Yılbaşı Değ.
(%)

USDTRY 18.2246 0.03 0.22 35.97
EURTRY 18.1519 0.33 -0.33 20.17
EURUSD 0.9960 0.27 -0.55 -12.45
GBPUSD 1.1579 0.54 -0.65 -14.44
USDJPY 141.15 0.40 1.70 22.63

Sepetler Son Günlük Değ.
bp

Haftalık Değ.
bp

Yılbaşı Değ.
bp

½ $ + ½ € 18.1778 -9.00 -5.60 388.78
Dolar Endeksi 109.6470 14.50 94.80 1,397.70
REK 54.0100 - - 629.00

Endeks Vadeliler Son Günlük Değ.
(%)

Haftalık Değ.
(%)

Yılbaşı Değ.
(%)

S&P 500 Yakın Vade 3,938.75 0.06 -1.22 -17.23
DAX Yakın Vade 12,732.00 -0.21 -1.62 -19.70
Dow Jones Yakın
Vade 31,407.00 -0.09 -1.16 -13.30

Emtialar Son Günlük Değ.
(%)

Haftalık Değ.
(%)

Yılbaşı Değ.
(%)

Ons Altın 1,717.56 0.43 -0.39 -6.13
Gram Altın 1,006.38 0.47 -0.04 28.86
WTI 88.60 -0.25 -3.80 17.31
BRENT 94.74 -0.42 -3.75 21.83
Bakır 3.49 0.24 -4.49 -21.24

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 3.2430 4.40 13.10 172.90
ABD 2 Yıllık 3.4840 8.20 4.60 275.40
Almanya 10 Yıllık 1.5800 1.70 7.20 175.70
Almanya 2 Yıllık 1.1450 0.20 -1.60 177.30

Gelişmekte Olan
Ülke Kurları Son Günlük Değ.

(%)
Haftalık Değ.

(%)
Yılbaşı Değ.

(%)
USDZAR 17.1281 -0.18 0.93 7.37
USDIDR 14,885.55 -0.05 0.21 4.52
USDTRY 18.2227 0.02 0.21 35.96
USDRUB 60.8250 -1.11 1.38 -18.78
USDBRL 5.1552 0.03 0.65 -7.47
USDCNY 6.9411 0.10 0.42 9.21
USDMXN 19.9820 -0.07 -0.85 -2.63
USDCZK 24.6950 -0.24 0.73 12.86
USDHUF 405.0250 -0.52 0.87 24.73
USDPLN 4.7368 -0.48 0.40 17.41
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Euro/Dolar

Rusya’nın Kuzey Akım üzerinden sağladığı gaz akışını belirsiz bir
süreliğine durdurması Avrupa’da hali hazırda süregelen enerji krizini
daha da derinleştirdi. Avrupa'da dün doğalgaz fiyatlarında tarihi
yükselişler yaşanırken, Avrupa varlıklarında satıcılı bir seyir öne
çıktı. Doların küresel çapta değer kazanması ve Euro Bölgesi’nde
zayıflayan ekonomik görünüm altında son dönemde aşağı yönlü bir
seyir izleyen euro/dolar paritesinde bu sabah hafif alıcılı bir seyir
etkili oluyor. Dünkü kayıplarını telafi etme çabası içerisinde olan
paritede bu hafta perşembe günü ECB’nin faiz kararı yakından takip
edilecektir. Paritede yükselişlerin devamında 0,9956 – 0,9983 ve
1,0022 seviyeleri direnç konumundadır. Geri çekilmelerde ise
0,9890 – 0,9851 ve 0,9824 seviyeleri destek olarak izlenebilir. 

Günlük Pivot Seviyeleri
   1.0116

  1.0075  

 1.0025   

0.9975    

 0.9935   

  0.9894  

   0.9844

GBP/USD

İngiltere’de iktidardaki Muhafazakâr Parti’de, Boris Johnson’dan
boşalacak koltuk için oy verme süreci tamamlanırken hem parti
başkanlığı hem de başbakanlık koltuğuna oturacak ismin Truss
olduğu açıklandı. Oylamada Truss için 81 bin 326, Sunak için ise 60
bin 399 oy çıktı. Böylelikle Truss oyların yüzde 57,3'ünü kazanmış
oldu. Bu oran Muhafazakâr partinin liderlerini oylamayla seçmeye
başlamasından bu yana en düşük oran olarak kaydedildi. GBPUSD
paritesi, ülkedeki siyasi belirsizliğin sona ermesiyle birlikte yükselişe
geçti. Parite için 1.1588 – 1.1621 – 1.1660 seviyeleri direnç, 1.1467
– 1.1416 – 1.1390 seviyeleri destek olarak takip edilebilir.

Günlük Pivot Seviyeleri
   1.2020

  1.1960  

 1.1850   

1.1739    

 1.1679   

  1.1619  

   1.1509
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USD/TRY

TÜİK ağustos ayına ilişkin enflasyon verileri yayımladı. Tüketici
enflasyonu aylık %1,46 ve yıllık %80,21 ile bizim ve piyasa
beklentisinin altında artış gösterirken, gıda enflasyonunun
beklentimizin altında kalması manşet TÜFE tahminimizdeki ana
sapmayı oluşturdu. Üretici enflasyonundaki artış ise aylık %2,41 ve
yıllık %143,75 oranında gerçekleşti. Cumhurbaşkanı Erdoğan,
Kabine Toplantısı sonrası yaptığı açıklamada yılbaşından itibaren
enflasyonun hızlı bir şekilde düşeceğini belirtti. Bugün yurt
içerisinde TÜFE bazlı reel efektif döviz kuru, ABD’de ise ISM imalat
dışı PMI verileri takip edilecek. Haftaya düşük volatilitede ve yatay
seyirlerde başlayan Dolar/TL, bu sabah saat 08:40 itibariyle 18,21’li
seyirlerde işlem görüyor. Dolar endeksi ise 109.60’lı seviyelerde
bulunuyor.

Günlük Pivot Seviyeleri
   18.2271

  18.2020  

 18.1849   

18.1678    

 18.1427   

  18.1175  

   18.1004

EUR/TRY

Euro Bölgesinde hizmetler PMI ağustos ayında beklentilerin altında
49,8 olarak gerçekleşti. Almanya'da aynı dönemde hizmetler
sektörünü yansıtan PMI verisi 47,7 olarak açıklanırken, bir önceki
aya göre düşüş kaydettiği görülüyor. Uluslararası Para Fonu (IMF)
raporunda, Avrupa Birliği'nin (AB) bütçe kurallarını güncellemesi ve
yüksek borca sahip ülkelerin bütçe açıklarını birkaç yıla kadar
düşürmesi gerektiğine vurgu yaptı. Türkiye'de enflasyon ağustos
ayında aylık bazda %1,46 ve yıllık bazda %80,21 olarak gerçekleşti.
Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati, enflasyonla mücadeleye
devam edeceklerini yineledi. Bugün Almanya'da fabrika siparişleri
ve Türkiye TÜFE bazlı reel efektif döviz kuru açıklanacak. Euro/TL
kuru bu sabah 08:30 saatlerinde 18,14’lü seviyelerden fiyatlanıyor.

Günlük Pivot Seviyeleri
   18.3697

  18.3000  

 18.2127   

18.1254    

 18.0557   

  17.9860  

   17.8988
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XAU/USD

Küresel piyasalarda, ons altın fiyatlarında yatay seyirler korunuyor.
Dün ABD'de tatil sebebiyle açıklanan bir veri akışı yoktu. Bu
nedenle, altın fiyatlarında da zayıf seyirler izlendi. Bugün için
ABD'den açıklanacak veriler bulunuyor. Fed üyelerinin konuşmaları
da takip edilebilir. Piyasalarda, resesyon endişeleri, Fed'in faiz
artırma konusundaki ısrarı, yüksek enflasyon derken ons altını
baskılayan birçok konu başlığı bulunuyor. Bunlar bir süre daha altın
üzerinde etkisini göstermeye devam edebilir. Bugün ABD'den
açıklanacak veriler, ons altın üzerinde veri bazlı harekete neden
olabilir. Ancak yeni bir trend oluşturması beklenmiyor. Ons altında
1706$ - 1703$ - 1698$ destek noktaları olurken, yukarıda 1714$ -
1719$ - 1722$ direnç noktaları olarak izlenebilir.

Günlük Pivot Seviyeleri
   1,724.56

  1,720.20  

 1,715.17   

1,710.14    

 1,705.78   

  1,701.42  

   1,696.39

DAX Yakın Vade

Almanya hisse senedi piyasaları dün inşaat ve lojistik
sektörlerindeki hisselerin öncülüğünde düştü. DAX 2,22% MDAX
endeksi 1,96% ve TecDAX endeksi 1,04% geriledi. Bugün DAX
vadelileri yatay bir görünüme işaret ediyor. Makro tarafta, Almanya
Ekonomi ve İklimi Koruma Bakanı Robert Habeck, kışın olası enerji
sıkıntısına karşı, ülkede kalan 3 nükleer santralden 2'sinin Nisan
2023’ün ortasına kadar acil durum rezervi olarak beklemede
tutulacağını duyurdu. Endeks için 12.951 – 13,214 – 13.374
seviyeleri direnç, 12.529 – 12.368 – 12.106 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

Dün DJI endeksi ve diğer ABD endeksleri işçi bayramı sebebiyle
işlem görmedi, Cuma günü açıklanan istihdam verileri sonrası
piyasaların yönü bugünden itibaren izlenecek. Endekslerdeki yukarı
yönlü görünüm geçtiğimiz hafta sert düşüşlerle son bulmuştu. DJ30
vadeli endeksi şu an %0,35 yükselişle 31,427 seviyesinden işlem
görüyor. Dün piyasaların kapalı olması sebebiyle, bugün piyasa
açılışlarında yüksek volatilite gözlenebilir. Endeks için 31,306 –
31,197 – 31,117 seviyeleri destek, 31,494 – 31,574 – 31,683 pivot
bölgeleri ise direnç olarak takip edilebilir.

Günlük Pivot Seviyeleri
   32,650.33

  32,475.67  

 32,275.33   

32,075.00    

 31,900.33   

  31,725.67  

   31,525.33

S&P 500 Yakın Vade

Dün işlem görmeyen ABD piyasaları sonrası bugün S&P 500’ün
yönü takip edilecektir. Bu sabah itibariyle S&P 500 vadeli endeksi
%0.41 artışla 3,940 seviyesinden izleniyor. ABD’nin Eylül ayı faiz
artışına dair yapacağı açıklamalar ve şirketlerin çeyreklik raporları
endeksin yönüne dair fikir verebilir. Yatırımcılar, dün piyasaların
kapalı olmasından dolayı bugün seans açılışında yüksek volatilite
ile karşılaşabilir. Endeks için 3,946 – 3,957 – 3,973 seviyeleri direnç
olarak, 3,919 – 3,903 – 3,892 pivot noktaları ise destek olarak
izlenebilir.

Günlük Pivot Seviyeleri
   4,344.75

  4,281.00  

 4,170.25   

4,059.50    

 3,995.75   

  3,932.00  

   3,821.25
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Brent Petrol

Petrol fiyatları için dün OPEC+ grubunun toplantısı takip edildi.
Grup, ekim ayı için günlük 100K varil üretim kesintisine gitme kararı
aldı. Geçtiğimiz günlerde, Suudi Arabistan'dan bu konuya dair bir
sinyal gelince, piyasada belirsizlik oluşmuş ve fiyatların
yükselmesine neden olmuştu. Dünkü karar sonrası petrol
fiyatlarında yeniden yukarı yönlü tepkiler izlenirken, bu sabah sınırlı
da olsa kar satışları görülüyor. OPEC+ grubunun aldığı karar,
ilerleyen süreç için arz sıkıntısının daha da artmasına neden olabilir.
Bu durumda, fiyatlarda geri çekilmelerin sınırlı kalmasını
sağlayabilir. Bugün için bu konu, piyasaların gündeminde olacaktır.
Brent petrol için 96,82$ - 98,28$ - 99,58$ direnç noktaları olurken,
94,06$ - 92,76$ - 91,30$ destek noktaları olarak takip edilebilir.

Günlük Pivot Seviyeleri
   99.60

  98.10  

 96.62   

95.14    

 93.63   

  92.12  

   90.65

USD/JPY

Japonya Maliye Bakanı Shunichi Suzuki, döviz son piyasasındaki
oynaklığın yüksek olduğunu ve yetkililerin hareketleri büyük bir
aciliyet duygusuyla izlediğini bildirdi. Suzuki gazetecilere verdiği
demeçte, para birimlerinin ekonomik temelleri yansıtarak istikrarlı
bir şekilde hareket etmesinin önemli olduğunu söyledi. Dolar
endeksi zirve seviyelerden geri çekilme rağmen, USDJPY
paritesindeki yukarı yönlü hareket devam ediyor. Parite için 140,98
– 141,32 – 141,60 seviyeleri direnç, 140,28 – 139,87 – 139,65
seviyeleri destek olarak takip edilebilir.

Günlük Pivot Seviyeleri
   137.91

  137.56  

 137.03   

136.50    

 136.15   

  135.79  

   135.27
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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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