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Ana risk başlıkları gündemdeki yerini ve önemini korumaya devam
etmesine karşın dün küresel risk iştahında toparlanma çabası etkili
oldu. Bugün ECB’nin faiz kararı ve ECB Başkanı Lagarde’ın
açıklamaları yakından izlenecektir. Enflasyonist baskılara bağlı
olarak son dönemde ECB üyelerinden şahin tonda açıklamalar
dikkat çekmekteydi. Ancak son gelişmeler ışığında enerji krizi ve
Euro Bölgesi’nde dair artan resesyon korkularının ECB’nin kararı
üzerindeki etkileri takip edilecektir. 

Açıklanacak Önemli Ekonomik Veriler       
•    15:15 ECB Faiz Kararı Önem: Yüksek
•    16:10 Fed Başkanı Powell’ın Konuşması Önem: Yüksek

Türkiye  

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Balkan turu kapsamında
Belgrad'da katıldığı, Türkiye-Sırbistan İş Forumunda bir konuşma
gerçekleştirdi. Türkiye ve Sırbistan arasındaki ekonomik ve ticari iş
birliğinin, ikili ilişkilerin lokomotifi olarak değerlendirdiklerini belirtti.
Ticari hacmin geçen sene rekor kırarak 2 milyar dolara yaklaştığını
ifade etti. 2022 yılının sekiz ayında 1 milyar 568 milyon dolarlık bir
hacme ulaştıklarını söyledi. Bu sene için 2,5 milyar doları
zorladıklarını ve gelecek senelerde, ikiye katlayarak, ortak hedefleri
olan 5 milyar dolara ulaşacaklarını konuşmasında yer verdi. Türkiye
Cumhuriyet Merkez Bankası(TCMB) verilerine göre, 2022 yılının ilk
sekiz aylık döneminde kamu iktisadi teşebbüslerine (KİT) döviz
satışı 17 milyar 971 milyon dolar olarak gerçekleşti. Son gelen
verilere göre TCMB'nin temmuz ayından sonra ağustos ayında da
döviz satışı yapmadığı görülüyor.

Euro Bölgesi

Bugün Avrupa Merkez Bankası’nın (AMB) faiz kararlarını
açıklaması bekleniyor. Enflasyon ve resesyon ikilemi arasındaki
merkez bankalarının atacağı adımlar ve yetkililerin yönlendirmeleri
yatırımcı fiyatlamalarında belirleyici olmaya devam ederken, son
ana kadar değişkenlik gösterse de ECB'nin 75 baz puanlık faiz
artırımına gitmesine daha yüksek bir ihtimal veriliyor. Öte yandan,
Avrupa'da derinleşen enerji krizi için her ülkede yeni önlemler
alınıyor. Avusturya’da hükümet, artan enerji fiyatları nedeniyle 1
Kasım 2022'den itibaren geçerli olmak koşuluyla 2 bin 900
kilovatsaate kadar elektrik birim fiyatını sabitleştirdi. Başbakan Karl
Nehammer, düzenlenen basın toplantısında, "Elektrik fiyatına fren"
adı verilen düzenlemenin Bakanlar Kurulunda görüşülerek kabul
edildiğini söyledi. Bugün Avrupa tarafında açıklanacak olan faiz
kararının ardından AMB yetkililerinin konuşmaları takip edilebilir.

ABD

ABD Merkez Bankası (Fed), “Bej Kitap” raporunda, gelecekteki
ekonomik büyüme için görünümün genel olarak zayıf kaldığını
belirtti. Fed, bankanın 12 şubesinden gelen analizlerle hazırlanan
raporda, ABD’de ekonomik faaliyetin Temmuz başından bu yana
değişim göstermediğini aktardı. Tüketici harcamalarının çoğunun
bölgede yatay seyir izlediği belirtilen “Bej Kitap” raporunda,
harcamaların isteğe bağlı ürünlerden gıda ve diğer temel öğelere
kaydığı kaydedildi. Öte yandan, FED Başkan Yardımcısı Brainard,
FED’in başlıca önceliğinin fiyat baskılarıyla mücadele etmek
olduğunun altını çizerken, "Enflasyonun hedefe indiğine dair güven
sağlamak için para politikasının bir süre kısıtlayıcı olması
gerekecek. Ekonomik ortam oldukça belirsiz ve politikanın seyri
verilere bağlı olacak." dedi.

 

Piyasa Verileri

Pariteler Son Günlük Değ.
(%)

Haftalık Değ.
(%)

Yılbaşı Değ.
(%)

USDTRY 18.2336 0.04 0.16 36.04
EURTRY 18.2523 0.07 0.82 20.83
EURUSD 1.0010 0.03 0.65 -12.01
GBPUSD 1.1517 -0.09 -0.24 -14.89
USDJPY 143.55 -0.14 2.39 24.72

Sepetler Son Günlük Değ.
bp

Haftalık Değ.
bp

Yılbaşı Değ.
bp

½ $ + ½ € 18.2888 11.50 8.50 399.88
Dolar Endeksi 109.5140 -22.80 -3.90 1,384.40
REK 54.0100 - - 629.00

Endeks Vadeliler Son Günlük Değ.
(%)

Haftalık Değ.
(%)

Yılbaşı Değ.
(%)

S&P 500 Yakın Vade 3,994.50 0.36 0.65 -16.06
DAX Yakın Vade 13,018.00 0.59 3.16 -17.90
Dow Jones Yakın
Vade 31,667.00 0.29 0.01 -12.58

Emtialar Son Günlük Değ.
(%)

Haftalık Değ.
(%)

Yılbaşı Değ.
(%)

Ons Altın 1,719.72 0.08 1.30 -6.01
Gram Altın 1,008.15 0.07 1.47 29.09
WTI 82.36 1.05 -4.35 9.05
BRENT 88.25 1.02 -3.95 13.47
Bakır 3.51 0.57 0.43 -20.90

Tahviller Son Günlük Değ.
bp

Haftalık Değ.
bp

Yılbaşı Değ.
bp

Türkiye 2 Yıllık 13.5000 -22.00 -108.00 -920.00
Türkiye 10 Yıllık 11.4300 -33.00 -156.00 -1,289.00
ABD 10 Yıllık 3.2200 -4.80 -4.60 170.60
ABD 2 Yıllık 3.4190 -2.40 -10.10 268.90
Almanya 10 Yıllık 1.5780 0.20 1.00 175.50
Almanya 2 Yıllık 1.1000 1.30 -8.40 172.80

Gelişmekte Olan
Ülke Kurları Son Günlük Değ.

(%)
Haftalık Değ.

(%)
Yılbaşı Değ.

(%)
USDZAR 17.2587 0.03 -0.16 8.19
USDIDR 14,898.55 -0.05 -0.02 4.61
USDTRY 18.2342 0.04 0.16 36.05
USDRUB 60.7750 -0.61 0.39 -18.84
USDBRL 5.2482 -0.01 0.10 -5.80
USDCNY 6.9612 -0.07 0.78 9.52
USDMXN 19.9693 -0.06 -1.05 -2.70
USDCZK 24.5560 -0.02 -0.28 12.23
USDHUF 396.0000 0.19 -1.99 21.95
USDPLN 4.7088 0.13 -0.70 16.71
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Euro/Dolar

Doların güvenli liman talebiyle güç kazanması ve Euro Bölgesi’nde
zayıflayan ekonomik görünüm son dönemde euroyu baskılayan
gelişmeler oldu. Avrupa’da enerji krizi ve artan resesyon endişeleri
ilerleyen süreçte euroda zayıf seyrin sürmesine yol açabilir. Bugün
ECB’nin faiz kararı ile ECB Başkanı Lagarde’ın açıklamaları kritik
önemde olacaktır. ECB’nin faiz kararı ve verilecek mesajlar
paritenin seyri üzerinde etkili olacaktır. Toplantı sonrasında
volatilitenin artış kaydedebileceğini dikkate alınmalıdır. Dün akşam
saatlerinde toparlanma çabasının etkili olduğu euro/dolar
paritesinde bu sabah yataya yakın bir görünüm izleniyor. Paritede
0,9917 - 0,9828 - 0,9782  seviyeleri destek olarak, 1,0053 - 1,0099 -
1,0188 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 Başbakanı Liz Truss ile Almanya Başbakanı Olaf Scholz,
yaptıkları telefon görüşmesinde, enerji alanında karşılaşılan
zorlukları ele aldı, enerjide bağımsızlığının önemini vurguladı.
Sterlin, ülkede vahim ekonomik görünümün ve dolarda son
dönemde yaşanan yükselişin etkisiyle dolara karşı 37 yılın en düşük
seviyesine geriledi. Sterlin yüzde 1’e varan değer kaybıyla 1,1410
dolara gerilerken bu seviye en son 1985 yılında Margarate
Tatcher’ın başbakan olduğu dönemde görülmüştü. Parite için
1.1582 – 1.1627 – 1.1716 seviyeleri direnç, 1.1448 – 1.1359 –
1.1314 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 Hazine, ağustos ayında 28,7 milyar TL nakit fazlası
verirken, faiz dışı nakit fazla ise 47,9 milyar TL olarak gerçekleşti.
ABD tarafında dış ticaret açığı temmuz ayında 70,7 milyar dolar ile
yılın en düşük seviyesine geriledi. Fed Başkan Yardımcısı Brainard,
enflasyon kontrol altına alıncaya kadar mücadele edileceğini ve
politika faizinin daha fazla artması gerekeceğini bildirdi. Bir diğer
Fed üyesi Mester ise 2023 başına dek faizlerin %4 üzerine çıkması
ve bir süreliğine bu seviyede kalması gerektiğini belirtti. Açıklanan
verilerin fiyatlamalara etkisi sınırlı kaldı. Bugün Fed Başkanı
Powell’ın konuşması takip edilecek. Hafta başından itibaren yatay
seyirlerin hâkim olduğu Dolar/TL, bu sabah saat 08:40 itibariyle
18,23’lü seviyelerden işlem görüyor.

Günlük Pivot Seviyeleri
   18.2794

  18.2412  

 18.2028   

18.1643    

 18.1261   

  18.0879  

   18.0494

EUR/TRY

Almanya Başbakanı Olaf Scholz konuşmasında, Almanya için
güvenli enerji arzını sağlayacaklarını, ardından fiyatların
yükselmesine karşı mücadele edeceklerini belirtti. Euro Bölgesi
GSYIH 2.çeyrekte çeyreklik bazda %0,8 ve yıllık bazda %4,1 olarak
açıklandı. Almanya'da temmuz ayında sanayi üretimi bir önceki aya
göre %0,3 düşüş kaydetti. Malzeme sıkıntısı ve yüksek enerji
fiyatlarının etkisinin veride düşüşe neden olduğu görülüyor.
Deutsche Bank AG CEO’su Christian Sewing açıklamasında,
Almanya’nın artan enerji fiyatları gölgesinde resesyona ilerlediğini
söyledi. Bugün Avrupa Merkez Bankasının(ECB) faiz kararı ve ECB
Başkanı C. Lagarde'ın konuşması takip edilecek. Türkiye'de önemli
bir veri bulunmuyor. Euro/TL kuru bu sabah 08:30 saatlerinde
18,22’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

Ons altın fiyatlarında zayıf ve temkinli seyirler dikkat çekiyor. Hafta
başından bu yana, ons altın 1690$ seviyesine doğru düşüş
kaydetmesine rağmen, 1720$ üzerine doğru tepkilerinde zorlanıyor.
Bu aralıkta kendisini sıkıştıran ons altın için izlenmesi gereken üç
başlık bulunuyor. İlki, bugünkü Avrupa Merkez Bankasının(ECB)
faiz kararı. İkincisi, gelecek hafta ABD'de enflasyon verisi.
Üçüncüsü, 20-21 Eylül tarihlerinde gerçekleşmesi beklenen Fed
toplantısı. Bu üç başlık nedeniyle ons altında kararsızlık sürebilir.
Bu gelişmeler arasında en önemlisi, Fed toplantısı olabilir. Fed
toplantısına kadar altın temkinli kalabilir, bu süreçte sınırlı da olsa
veri bazlı hareket görülebilir. Bugün ECB kararı izlenecek. Ons
altında 1699$ - 1681$ - 1671$ destekler, 1728$ - 1737$ - 1756$
direnç noktaları.

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 piyasaları dün Kamu Hizmetleri ve gıda sektörleri
öncülüğünde yükseldi. DAX 0,35%, MDAX endeksi 0,45% ve
TecDAX endeksi 0,25% değer kazandı. Bugün DAX vadelileri yatay
bir görünüm sergiliyor. Makro tarafta, Almanya'da sanayi üretimi,
malzeme sıkıntısı ve yüksek enerji fiyatlarının etkisiyle Temmuz’da
yüzde 0,3 azalış kaydetti. Öte yandan Almanya Başbakanı Olaf
Scholz, Rus gazından bağımsız olmak için Almanya'nın kuzeyinde
sıvılaştırılmış gaz terminalleri kurduklarını, bunların ocak ayında
faaliyete geçeceğini ve şu an gaz depolarının doluluk oranının
yüzde 85'e ulaştığını söyledi. Endeks için 13.061 – 13,203 – 13.298
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

DJI endeksi dün işlem seansının kapanışında yaşanan alışlarla
beraber günü %1.40 yükselişle 31,581 seviyesinden noktaladı.
Endeksin yükselişinde, kamu hizmetleri, tüketici hizmetleri ve
hammadde sektörlerindeki hisselerin artışları etkili oldu. DJI 30
Eylül vadeli kontratı sabah 08.53 itibariyle 31,606 seviyesinden
işlem görürken, gün içinde çeyreklik raporlarını açıklayacak
şirketlerin etkisiyle volatilitede artış gözlenebilir. Endekste teknik
açıdan, 31,149 – 30,727 – 30,480 seviyeleri destek, 31,818 –
32,064 – 32,486 pivot noktaları ise direnç olarak takip edilebilir.

Günlük Pivot Seviyeleri
   32,491.33

  32,067.67  

 31,822.33   

31,577.00    

 31,153.33   

  30,729.67  

   30,484.33

S&P 500 Yakın Vade

FED'in son on yılların en yüksek enflasyonuyla mücadelesinde
agresif faiz artırımı planlarına ilişkin artan korkular nedeniyle, S&P
500 geçen ay %5,5 değer kaybetmişti. Endeks dün işlem seansının
kapanışında yaşanan alışlarla beraber günü %1.83 yükselişle 3,979
seviyesinden noktaladı. Endeksin yükselişinde, kamu hizmetleri,
tüketici hizmetleri ve hammadde sektörlerindeki hisselerin artışları
etkili oldu. S&P 500 Eylül vadeli kontratı sabah 09.00 itibariyle yatay
pozitif olarak 3,984 seviyesinden işlem görürken, gün içinde
çeyreklik raporlarını açıklayacak şirketlerin etkisiyle endeksin
volatilitesinde artış gözlenebilir. Endekste teknik açıdan, 3,912 –
3,845 – 3,807 seviyeleri destek, 4,017 – 4,055 – 4,112 pivot
noktaları ise direnç olarak izlenebilir.

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 fiyatları yeni güne tepkilerle başladı. Kısa vadede fiyatlar
üzerinde oynaklık sürüyor. Arz sıkıntısı devam ederken, bu durum
fiyatları yukarı çekiyor. Ancak, talep üzerinde de bir baskının olması
sebebiyle, bu da fiyatların geri çekilmesine neden oluyor. Arz-talep
dengesizliğinin sürdüğü bu ortamda, fiyatlarda da dalgalanmalar
sürüyor. Çin, sıfır kovid politikasını sürdürüyor, ekonomisine dair
endişeler var ve Çin en büyük petrol ithalatçısı olduğu için talep
açısından bu gelişmeler olumsuz yorumlanıyor. Bu da, petrolde
talebin düşebileceğini, fiyatlarında geri çekilme ihtimalini gösteriyor.
Bu şimdilik bir beklenti, bu nedenle Çin'deki gelişmeler yakından
izlenmeli. Brent petrol için 91,83 - 96,01 - 98,23 dolar direnç
noktaları, 85,43 - 83,21 - 79,03 dolar seviyeleri ise destek noktaları.

Günlük Pivot Seviyeleri
   108.73

  105.92  

 104.30   

102.69    

 99.87   

  97.06  

   95.45

USD/JPY

Japonya ekonomisi yılın ikinci çeyreğinde, küresel ekonomide aşağı
yönlü riskler oluşmaya başlamadan önce, haziran ayına kadar
geçen üç ayda başlangıçta tahmin edilenden daha fazla büyüdü ve
pandemi sırasında kaybettiği zemini toparladı. Kabine Ofisi'nin
açıkladığı verilere göre, gayri safi yurtiçi hasıla ikinci çeyrekte bir
önceki döneme göre yıllık bazda yüzde 3,5 büyüdü. Ekonomistler
ise yüzde 2,9'luk bir büyüme bekliyordu. Parite için 144,93 – 146,11
– 147,24 seviyeleri direnç, 142,63 – 141,50 – 140,32 seviyeleri
destek olarak takip edilebilir.

Günlük Pivot Seviyeleri
   139.63

  138.68  

 138.18   

137.68    

 136.73   

  135.79  

   135.28
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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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