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Piyasa Gündemi

Rusya’nın gaz akışını kesmesine bağlı olarak Avrupa’da derinleşen
enerji krizi yakından izleniyor. Hem Avrupa’daki sıkıntılar hem de
Çin’de devam eden kapanmalar küresel çapta büyüme kaynaklı
endişeleri ve resesyon korkularını canlı tutuyor. Bu başlıklar altında
küresel risk iştahı zayıf bir görünüm ortaya koyarken, ekonomik veri
akışları ve merkez bankalarının kararları fiyatlamaları
şekillendirmeye devam edecektir. Bugün BoE Başkanı ile Fed
üyelerinin konuşmaları önemli olacaktır. 

Açıklanacak Önemli Ekonomik Veriler       
•    12:00 Euro Bölgesi – GSYH 2022/2Ç Önem: Yüksek
•    21:00 ABD – Bej Kitap Önem: Yüksek

Türkiye  

Reel efektif döviz kuru ağustos ayında 52,84 seviyesinde
gerçekleşti. Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati
açıklamasında, KOBİ'lerin finansman ihtiyaçlarını en uygun şekilde
desteklemek amacıyla üretim, ihracat ve istihdamı önceleyen,
Türkiye Ekonomi Modeli'ne uyumlu yeni bir Hazine Destekli Kefalet
Paketi çalışması yürüttüklerini açıkladı.TCMB'nin bankalara
gönderdiği uygulama talimatında menkul kıymet tesisinde "diğer
maliyetler dahil" bileşik faiz oranını da bildirmelerini istediğini
duyurdu. Bosna Hersek Devlet Başkanlığı Konseyi Başkanı Şefik
Caferoviç ile görüşen Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan
sonrasında yapmış olduğu açıklamasında, Bosna Hersek ile 1
milyar dolar ticaret hacmini aşmayı hedeflediklerini duyurdu. Yurt
içinde bugün Türkiye hazine nakit dengesi açıklanacak ve gündeme
dair gelişmeler takip edilecek. 

Euro Bölgesi

Avrupa Merkez Bankası (AMB) Yönetim Konseyi Üyesi Martins
Kazaks’a göre Euro Bölgesi’nde yaşanabilecek derin bir
resesyonun enflasyonu düşürmesi halinde AMB faiz artış hızını
yavaşlatabilir. Kazaks, Eurofi Konferansı için yazdığı bir makalede
altta yatan fiyat baskılarının artması halinde ise yetkililerin faiz artış
hızını sürdürebileceğine vurgu yaptı. Öte yandan Uluslararası kredi
derecelendirme kuruluşu Fitch Ratings, Kuzey Akım boru hattı
üzerinden gaz arzının tamamen durmasının Euro Bölgesi'nde
resesyon olasılığını daha da artırdığını bildirdi. Kuzey Akım boru
hattının tamamen kapatılmasının 2023'te Euro Bölgesi Gayrisafi
Yurt İçi Hasılası'nda (GSYİH) kuruluşun haziran ayında yaptığı
tahminlere kıyasla 1,5-2 puanlık düşüşe neden olacağı öngörüldü.

ABD

ABD hizmet sektörü, ticari faaliyetlerdeki ve yeni siparişlerdeki
artışla birlikte Ağustos ayında dört ayın en hızlı artışını gösterirken,
fiyat baskılarının hafiflemeye devam ettiği görüldü. Salı günü
yayımlanan verilere göre Tedarik Yönetimi Enstitüsü'nün ISM
hizmetler endeksi 56,7'den 56,9'a yükseldi. Bloomberg
ekonomistlerinin anketindeki medyan tahmin, göstergenin 55,3'e
gerilemesini öngörüyordu. 50'nin üzerindeki veriler büyüme sinyali
olarak kabul ediliyor. Hem harcama alışkanlıklarında süregelen
değişimi hem de istikrarlı ücret artışlarını yansıtan, ticari faaliyet ve
yeni siparişlerin her ikisi de yılın en güçlü seviyelerine ulaştı. İhracat
siparişlerinin yaklaşık bir yıl içinde en hızlı şekilde büyümesiyle yurt
dışında da talep güçlendi. Bugün FOMC üyeleri Barkin ve Mester’in
enflasyon ve faiz artışlarına dair yapacakları konuşmalar takip
edilecek.

Piyasa Verileri

Pariteler Son Günlük Değ.
(%)

Haftalık Değ.
(%)

Yılbaşı Değ.
(%)

USDTRY 18.2328 0.05 0.23 36.04
EURTRY 18.0469 -0.03 -1.36 19.47
EURUSD 0.9898 -0.07 -1.56 -12.99
GBPUSD 1.1487 -0.28 -1.18 -15.12
USDJPY 144.06 0.89 3.66 25.16

Sepetler Son Günlük Değ.
bp

Haftalık Değ.
bp

Yılbaşı Değ.
bp

½ $ + ½ € 18.1738 -0.40 -5.90 388.37
Dolar Endeksi 110.4880 20.60 158.00 1,481.80
REK 54.0100 - - 629.00

Endeks Vadeliler Son Günlük Değ.
(%)

Haftalık Değ.
(%)

Yılbaşı Değ.
(%)

S&P 500 Yakın Vade 3,903.00 -0.13 -1.35 -17.98
DAX Yakın Vade 12,768.00 -0.71 -0.61 -19.48
Dow Jones Yakın
Vade 31,098.00 -0.18 -1.38 -14.16

Emtialar Son Günlük Değ.
(%)

Haftalık Değ.
(%)

Yılbaşı Değ.
(%)

Ons Altın 1,698.23 -0.22 -0.74 -7.18
Gram Altın 995.63 -0.15 -0.53 27.49
WTI 85.40 -1.49 -3.58 13.07
BRENT 91.44 -1.28 -3.46 17.58
Bakır 3.46 -0.98 -3.78 -22.02

Tahviller Son Günlük Değ.
bp

Haftalık Değ.
bp

Yılbaşı Değ.
bp

Türkiye 2 Yıllık 13.7200 -80.00 -75.00 -898.00
Türkiye 10 Yıllık 11.7600 -108.00 -160.00 -1,256.00
ABD 10 Yıllık 3.3450 -0.70 15.00 183.10
ABD 2 Yıllık 3.4930 -1.60 0.20 276.30
Almanya 10 Yıllık 1.6110 -2.30 7.20 178.80
Almanya 2 Yıllık 1.0640 -1.70 -12.70 169.20

Gelişmekte Olan
Ülke Kurları Son Günlük Değ.

(%)
Haftalık Değ.

(%)
Yılbaşı Değ.

(%)
USDZAR 17.3445 0.29 1.46 8.72
USDIDR 14,917.05 0.11 0.45 4.74
USDTRY 18.2328 0.05 0.23 36.04
USDRUB 61.1750 -0.53 0.29 -18.31
USDBRL 5.2489 -0.08 1.19 -5.79
USDCNY 6.9680 0.20 1.13 9.63
USDMXN 20.1450 0.07 0.03 -1.84
USDCZK 24.8660 -0.02 1.99 13.64
USDHUF 407.1570 -0.09 2.20 25.39
USDPLN 4.7743 -0.04 1.62 18.34
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Euro/Dolar

Rusya’nın gaz akışını kesmesiyle birlikte Avrupa’da derinleşen
enerji krizi ve artan resesyon endişeleri euro üzerinde baskı
oluşturmaya devam ediyor. Bugün Euro Bölgesi’nde açıklanacak
2022/2Ç büyüme verisi yakından takip edilecek olup, yarın ise ECB
toplantısı ve faiz kararı kritik olacaktır. Avrupa’daki sıkıntılar ve
doların küresel çaptaki güçlü seyrine bağlı olarak son dönemde
euro/dolar paritesindeki zayıflama da öne çıkıyor. Dün sınırlı bir
toparlanma çabasının gözlendiği paritede alımların tepki
mahiyetinde kaldığı ve gün içerisinde tekrar aşağı yönlü bir seyrin
etkili olduğu takip edildi. Bu sabah hafif satıcılı bir seyrin izlendiği
paritede 0,9851 - 0,9796 - 0,9728 seviyeleri destek olarak, 0,9973 -
1,0041 - 1,0095 seviyeleri direnç olarak takip edilecektir. 

Günlük Pivot Seviyeleri
   1.0198

  1.0144  

 1.0055   

0.9966    

 0.9912   

  0.9858  

   0.9769

GBP/USD

İngiltere'nin yeni Başbakanı Liz Truss, Kraliçe 2. Elizabeth'ten
hükümeti kurma görevini aldı. Truss, Boris Johnson'ın istifasını
sunmasının ardından, yaz tatilini İskoçya'daki Balmoral
Malikanesi'nde geçiren Kraliçe Elizabeth tarafından kabul edildi.
Kraliçe, Liz Truss'a hükümeti kurma görevini verdi ve böylelikle
Truss, resmen İngiltere'nin yeni Başbakanı oldu. GBPUSD paritesi,
ülkedeki siyasi belirsizliğin sona ermesiyle birlikte yukarı yönlü
ivmelense de dolar endeksindeki güçlü görünüm parite üzerinde
baskı oluşturuyor. Parite için 1.1587 – 1.1655 – 1.1701 seviyeleri
direnç, 1.1472 – 1.1425 – 1.1357 seviyeleri destek olarak takip
edilebilir.

Günlük Pivot Seviyeleri
   1.1855

  1.1802  

 1.1754   

1.1707    

 1.1654   

  1.1601  

   1.1553
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USD/TRY

Yurt içerisinde TÜFE bazlı reel efektif döviz kuru son yedi ayın en
düşük seviyesine inerek 52,84 seviyesinde gerçekleşti. Hazine ve
Maliye Bakanın Nebati, teminat eksikliği yaşayan KOBİ’lerin
finansman ihtiyaçlarının karşılanmasına yönelik hazine destekli
kefalet çalışması yürütüldüğünü bildirdi. ABD tarafında ise ISM
hizmet endeksi, düşüş beklentilerinin aksine ağustos ayında 56,9
seviyesine yükseldi. ISM hizmet endeksindeki yükselişlere katkı,
yeni siparişler ve ticari faaliyetlerdeki artışlardan geldi. Açıklanan
verilerin fiyatlamaya etkisi sınırlı kaldı. Hafta başından itibaren yatay
seyirlerin hâkim olduğu Dolar/TL, bu sabah saat 08:40 itibariyle
18,24’lü seviyelerden işlem görüyor. Dolar endeksi ise 110,50’li
seviyelerde güçlü seyrini koruyor.

Günlük Pivot Seviyeleri
   18.2794

  18.2412  

 18.2028   

18.1643    

 18.1261   

  18.0879  

   18.0494

EUR/TRY

Uluslararası kredi derecelendirme kuruluşu Fitch Ratings yapmış
olduğu açıklamasında, Kuzey Akım boru hattı üzerinden gaz arzının
tamamen durmasının Euro Bölgesi'nde resesyon olasılığını daha da
artırdığını ifade etti. Almanya'da fabrika siparişleri temmuz ayında
aylık bazda %1,1 daralma kaydetti. Verinin detayına bakıldığında,
enflasyonun seyri ve enerji tedarikindeki belirsizliklerin etkisiyle
gerilemeye devam ettiği görülüyor. TCMB tarafından açıklanan reel
efektif döviz kuru ağustos ayında 52,84 seviyesinde gerçekleşti.
Bugün Türkiye'de hazine nakit dengesi, Almanya ve Euro
Bölgesinden GSYIH ve Almanya'da sanayi üretim endeksi
açıklanacak. Euro/TL kuru bu sabah 08:30 saatlerinde 18,05’li
seviyelerden fiyatlanıyor.

Günlük Pivot Seviyeleri
   18.5302

  18.4377  

 18.2682   

18.0987    

 18.0063   

  17.9138  

   17.7443
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XAU/USD

Küresel piyasalarda, güçlenen Dolar, ons altın üzerinde de baskıya
neden oluyor. Dolar endeksi bu sabah 110,47 çevresinde işlem
görüyor. Fed'in faiz artıracağına dair beklentiler ve daha da
şahinleşebilme ihtimalleri Doların pozitif seyrini destekliyor.
Güçlenen Dolar nedeniyle ons altında da aşağı yönlü seyirler
izleniyor. Bugün için Fed üyelerinden olası açıklamalar ve Fed'in bej
kitap raporu takip edilebilir. Onun dışında ons altın için Doların seyri
önemli. Piyasalarda, iştah zayıf ancak şahin Fed algısı dengeleri
değiştiriyor. Ons altında da kararsız seyirlere yol açıyor. Bugün
Dolardaki güçlenme devam ederse, ons altın üzerindeki baskının
daha da artması beklenebilir. Ons altın 1692$ - 1682$ - 1665$
destek noktaları, 1718$ - 1736$ - 1745$ direnç noktaları olarak
takip edilebilir.

Günlük Pivot Seviyeleri
   1,778.01

  1,768.47  

 1,753.31   

1,738.15    

 1,728.62   

  1,719.08  

   1,703.92

DAX Yakın Vade

Almanya hisse senedi piyasaları Salı kapanışın ardından yükseldi
Perakende, Kimyasal ve Yiyecek & İçecek sektörlerindeki hisselerin
artışıyla yükseldi. DAX 0,87%, MDAX endeksi 0,88% ve TecDAX
endeksi 0,54% arttı. Bugün DAX vadelileri negatif bir görünüme
işaret ediyor. Makro tarafta, Almanya'da fabrika siparişleri
enflasyonun seyri ve enerji tedarikindeki belirsizliklerin etkisiyle
gerilemeye devam ediyor. Veri, temmuz ayında bir önceki aya göre
yüzde 1,1 ile beklentileri aşan daralma kaydetti. Böylelikle aylık
bazda daralma serisi 6. aya yükselmiş oldu. Endeks için 12.917 –
13,025 – 13.123 seviyeleri direnç, 12.711– 12.612 – 12.504
seviyeleri destek olarak takip edilebilir.

Günlük Pivot Seviyeleri
   13,383.00

  13,269.00  

 13,105.00   

12,941.00    

 12,827.00   

  12,713.00  

   12,549.00
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Dow Jones Yakın Vade

Dün DJI endeksi haftanın ilk işlem seansını negatif noktaladı.
Endeks, günü %0.55 düşüşle 31,145 seviyesinden tamamladı.
Düşüşte petrol – gaz, telekomünikasyon ve teknoloji sektörlerindeki
satışlar etkili oldu. DJI 30 vadeli verisi sabah 08.44 itibariyle 31,065
seviyesinden yatay negatif seyrediyor. Bugün, FOMC üyeleri Barkin
ve Mester’in konuşmaları takip edilecektir, endekslerde yapılan
açıklamaların seyrine göre volatilite artışı gözlemlenebilir. Endeks
için, 31,479 – 31,810 – 32,029 bölgeleri direnç, 30,928 – 30,709 –
30,378 pivot seviyeleri ise destek olarak izlenecektir.

Günlük Pivot Seviyeleri
   32,032.67

  31,812.33  

 31,482.67   

31,153.00    

 30,932.67   

  30,712.33  

   30,382.67

S&P 500 Yakın Vade

Diğer endekslerle beraber S&P 500’de dünkü seansı %0.41
düşüşle 3,908 seviyesinden kapattı. Telekomünikasyon, petrol ve
doğalgaz sektörlerindeki hisselerin satışıyla, endekste düşüş
yaşandı. S&P500 Eylül vadeli kontratı sabah 08.51 itibariyle 3,898
seviyesinde yatay negatif seyrediyor. Bugün FOMC üyeleri Barkin
ve Mester’in yapacakları konuşmalar piyasaların yönüne dair önem
arz ediyor. Endeks için, 3,950 – 3,994 – 4,026 seviyeleri direnç,
3,875 – 3,842 – 3,799 pivot seviyeleri ise destek olarak takip
edilebilir.

Günlük Pivot Seviyeleri
   4,118.50

  4,091.25  

 4,061.25   

4,031.25    

 4,004.00   

  3,976.75  

   3,946.75
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Brent Petrol

Petrol fiyatlarında, bu sabah satıcılı seyirler izleniyor. Küresel
piyasalarda, güçlenen Dolar, petrol fiyatlarını baskılıyor. Çin'de sıfır
covid politikası uygulanmaya devam ediyor. Çin'deki bu uygulama
ve en büyük petrol ithalatçısı konumunda olması sebebiyle petrol
talebini baskılıyor. Dolayısıyla fiyatlarında geri çekilmesine neden
oluyor. OPEC+ grubunun bu hafta aldığı karar sonrasında petrol
fiyatları üzerinde bir baskı izleniyor. Saudi Aramco, Asya ve
Avrupa'ya olan petrol satış fiyatlarını düşürdüğünü duyurdu, bu da
talebin düşük olduğunun göstergesi olarak yorumlanabilir. Petrol
için arz-talep dengesizliği sürerken, fiyatlar üzerinde de oynaklığın
devam etmesi bekleniyor. Brent petrol için 95,11$ - 97,33$ - 98,74$
direnç noktaları, 91,48$ - 90,07$ - 87,85$ destek noktaları.

Günlük Pivot Seviyeleri
   108.73

  105.92  

 104.30   

102.69    

 99.87   

  97.06  

   95.45

USD/JPY

Dolar, ABD'de beklentilerin üzerinde açıklanan hizmet sektörü
verisinin Fed'in keskin faiz artırımlarını sürdüreceği beklentisini
pekiştirmesiyle yükselişini sürdürürken, Yen’i baskılıyor. Japon yeni
de hükümetten gelen güçlü mesajlar ile Japonya Merkez
Bankası’nın (BOJ) açıklamalarına karşın dolara karşı tarihsel düşük
seviyeleri test etmeye devam ediyor. Japonya Maliye Bakanı
Shunichi Suzuki Yen’deki değer kaybını çok yakından takip ettiğini
belirtti. Japonya Merkez Bankası ise planlanmış 5-10 yıllık tahvil
alımlarını 500 milyar yenden 550 milyar yene çıkardığını duyurdu.
Parite için 143,82– 144,86 – 146,65 seviyeleri direnç, 141,00 –
139,21 – 138,17 seviyeleri destek olarak takip edilebilir.

Günlük Pivot Seviyeleri
   146.65

  144.86  

 143.83   

142.79    

 141.01   

  139.22  

   138.18
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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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