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Piyasa Gündemi

Dün gerçekleşen ve küresel piyasaların yakın takibinde yer alan
ECB toplantısında tarihi bir kararla faiz oranları 75 baz puan artırıldı
ve ilerleyen süreçte faiz artışlarının devam edebileceğinin sinyali
verildi. ECB Başkanı Lagarde konuşmasında büyümeye ilişkin
risklerin aşağı yönlü, enflasyona yönelik risklerin ise yukarı yönlü
olduğunu belirtti. Merkez bankalarının sıkılaşma adımları,
Avrupa’daki enerji krizi, Çin’deki kapanmalar ve küresel resesyon
korkuları gündemdeki ana risk başlıkları olarak varlığını sürdürüyor. 

Açıklanacak Önemli Ekonomik Veriler       
•    17:00 ABD – Toptan Stoklar Önem: Orta

Türkiye  

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Hırvatistan Cumhurbaşkanı
ile görüşme gerçekleştirdikten sonra basın toplantısı düzenledi.
Toplantıda, iki ülke arasında ticaret hacminin geçen sene güçlü bir
toparlanma göstererek salgın öncesi seviyeyi geride bıraktıklarını
ve 900 milyon doları yakaladıklarını belirtti. Rusya Devlet Başkanı
Putin'in, tahıl koridoru anlaşmasında Ukrayna'dan taşınan tahılın
zengin ülkelere ulaştırıldığı yönündeki eleştirisinde haklı olduğunu
belirtti. Rusya'dan tahıl sevkiyatı başlamalı şeklinde açıklamalarda
bulundu. Bu konuyla ilgili Semerkant'ta Putin ile görüşeceklerini
belirtti. Hazine ve Maliye Bakanı N. Nebati yapmış olduğu
açıklamasında, dar gelirlileri, emeklileri, memurları, işçileri
rahatlatacak tedbirleri aldıklarını, yeni tedbirlerin de yolda olduğunu
duyurdu. TCMB tarafından yayınlanan haftalık verilere göre,
Merkezin toplam rezervleri 2 Eylül haftasında 111.9 milyar dolara
yükseldi. Yurt içinde bugün açıklanacak önemli bir veri akışı
bulunmuyor.

Euro Bölgesi

Avrupa Merkez Bankası (AMB) dün faiz kararını açıkladı. Banka,
yükselen enflasyonla mücadele etmek için faizlerde agresif bir
artışa imza attı. Banka ana refinansman oranı, marjinal borç verme
imkanı ve mevduat faizinde 75’er baz puanlık artış yaptı. Artış
kararıyla ana refinansman oranı yüzde 1,25; marjinal borç verme
imkânı yüzde 1,50 ve mevduat faizi yüzde 0,75 seviyesine çıktı.
Tarihi faiz artışı kararı alan AMB önümüzdeki toplantılarda da
artışların devam edebileceği sinyali verdi. Kararın ardından basın
toplantısı düzenleyen AMB Başkanı Christine Lagarde kararın
oybirliğiyle alındığını; büyümeye yönelik risklerin aşağı, enflasyona
yönelik risklerin yukarı yönlü olduğunu belirtti.

ABD

Chicago Fed Başkanı Charles Evans, aşırı yüksek enflasyonu aşağı
getirmenin FED'in "birinci görevi" olduğunu söylediği ve faiz
artırımlarının bir resesyona yol açmasını beklemediğini vurguladı.
Katıldığı bir ekonomik forumda konuşan Evans, "Biz ille de
ekonomiyi sınırlamak istemiyoruz. Ancak yüksek enflasyon
ortamından endişe ediyoruz. ABD ekonomisinde bu yıl büyümeyi
başaracağımızı düşünüyorum. Büyüme bu yıl büyük olasılıkla
yüzde yarım olacak ve işsizlik oranı yükselecek, ancak çok fazla
değil" dedi. Diğer yandan ABD Hazine Bakanı Janet Yellen, yüksek
gelirliler ile şirketler için vergi oranlarının "tarihi normlara
döndürülmesi" gerektiğini ve vergi reformlarının hükümete kritik
yatırımlar için ek mali alan sağlayacağını ifade etti. ABD Başkanı
Joe Biden'ın ekonomi planının işe yaradığını belirten Yellen,
ABD'nin modern tarihinin en hızlı ekonomik toparlanmalarından
birini yaşadığını söyledi.

Piyasa Verileri

Pariteler Son Günlük Değ.
(%)

Haftalık Değ.
(%)

Yılbaşı Değ.
(%)

USDTRY 18.2376 0.04 0.20 36.07
EURTRY 18.3595 0.73 1.28 21.54
EURUSD 1.0067 0.68 1.13 -11.51
GBPUSD 1.1596 0.79 0.75 -14.31
USDJPY 142.96 -0.80 1.97 24.21

Sepetler Son Günlük Değ.
bp

Haftalık Değ.
bp

Yılbaşı Değ.
bp

½ $ + ½ € 18.2888 0.00 9.50 399.88
Dolar Endeksi 108.9060 -58.80 -70.30 1,323.60
REK 54.0100 - - 629.00

Endeks Vadeliler Son Günlük Değ.
(%)

Haftalık Değ.
(%)

Yılbaşı Değ.
(%)

S&P 500 Yakın Vade 4,015.50 0.25 2.32 -15.61
DAX Yakın Vade 12,888.00 -0.09 -1.18 -18.72
Dow Jones Yakın
Vade 31,827.00 0.19 1.64 -12.14

Emtialar Son Günlük Değ.
(%)

Haftalık Değ.
(%)

Yılbaşı Değ.
(%)

Ons Altın 1,721.78 0.78 0.55 -5.89
Gram Altın 1,009.59 0.77 0.73 29.28
WTI 83.57 1.72 -3.76 10.64
BRENT 89.25 1.65 -3.98 14.77
Bakır 3.60 1.31 4.13 -18.67

Tahviller Son Günlük Değ.
bp

Haftalık Değ.
bp

Yılbaşı Değ.
bp

Türkiye 2 Yıllık 13.4900 -1.00 -96.00 -921.00
Türkiye 10 Yıllık 11.3700 -6.00 -162.00 -1,295.00
ABD 10 Yıllık 3.2950 -2.30 9.60 178.10
ABD 2 Yıllık 3.4980 -2.40 9.60 276.80
Almanya 10 Yıllık 1.7300 1.10 20.40 190.70
Almanya 2 Yıllık 1.3770 4.70 27.80 200.50

Gelişmekte Olan
Ülke Kurları Son Günlük Değ.

(%)
Haftalık Değ.

(%)
Yılbaşı Değ.

(%)
USDZAR 17.4276 -0.50 0.74 9.25
USDIDR 14,847.00 -0.32 -0.30 4.25
USDTRY 18.2376 0.04 0.20 36.07
USDRUB 60.7250 -0.45 0.75 -18.91
USDBRL 5.2148 -0.02 0.85 -6.40
USDCNY 6.9327 -0.36 0.47 9.08
USDMXN 19.9038 -0.27 -0.25 -3.01
USDCZK 24.3531 -0.68 -1.16 11.30
USDHUF 393.3760 -0.92 -2.58 21.15
USDPLN 4.6717 -0.79 -1.47 15.79
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Euro/Dolar

ECB dünkü toplantısında 75 baz puan faiz artırımına giderken, faiz
artışlarının devam edeceğinin sinyalini verdi. ECB Başkanı Lagarde
toplantı sonrasındaki açıklamasında büyümeye ilişkin risklerin aşağı
yönlü, enflasyona yönelik risklerin ise yukarı yönlü olduğunu belirtti.
ECB’nin faiz kararı sonrasında euroda bir miktar toparlanma
gözlenirken, euro/dolar paritesinde 1 seviyesi üzerindeki fiyatlama
izleniyor. ECB’nin faiz artışına gitmesi ve faiz artırımlarının devam
edeceği sinyali kısa vadede euroyu desteklese de Avrupa’daki
enerji krizi ve resesyon beklentileri euro üzerinde baskı oluşturan
ana risk başlıkları olarak karşımıza çıkıyor. Paritede 1,0041 -
1,0085 - 1,0140 seviyeleri direnç olarak, 0,9943 - 0,9887 - 0,9844
seviyeleri destek olarak takip edilebilir. 

Günlük Pivot Seviyeleri
   1.0198

  1.0144  

 1.0055   

0.9966    

 0.9912   

  0.9858  

   0.9769

GBP/USD

İngiltere’nin en uzun süre tahtta kalan hükümdarı Kraliçe 2.
Elizabeth 96 yaşında hayatını kaybetti. İngiltere Kraliçesi 2.
Elizabeth'in ölümünün ardından 73 yaşındaki oğlu Charles tahta
geçerek İngiltere Kralı oldu. Öte yandan İngiltere'nin yeni başbakanı
Liz Truss, hayat pahalılığını hafifletmek amacıyla tüketicinin enerji
faturalarına üst sınır getirecek. Paket yıllık 3548 sterlin gelmesi
beklenen enerji faturalarını 2500 sterlin olarak sınırlamayı
hedefliyor. Destek paketi, İngiltere Hazine’sine milyarlarca sterlinlik
ek yük anlamına geliyor. Parite için 1.1596 – 1.1646 – 1.1695
seviyeleri direnç, 1.1454 – 1.1407 – 1.1354 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 imalat sektörü ihracat iklimi endeksi ağustos ayında
48,8 seviyesinde gerileyerek 50 eşik değerinin altında açıklandı.
Yurt içi yerleşiklerin döviz mevduatı geçen hafta bir milyar dolarlık
azalışla 211,7 milyar dolar olarak gerçekleşti. ABD tarafında ise 3
Eylül ile biten haftada işsizlik maaşı başvuruları 222 bine geriledi.
Fed Başkanı Powell, tarihin erken parasal gevşeme konusunda
uyardığını bildirerek, izledikleri stratejileri sürdüreceklerini ve
enflasyon hedefine ulaşıncaya kadar tereddüt etmeyeceklerini
belirtti. Açıklanan verilerin ve haber akışlarının fiyatlamalara etkisi
olmadığını söyleyebiliriz. Bugün ABD’de toptan stoklar dışında
önemli bir veri akışı bulunmuyor. Dolar/TL, bu sabah saat 08:40
itibariyle 18,23’lü seviyelerden işlem görüyor.

Günlük Pivot Seviyeleri
   18.2888

  18.2675  

 18.2493   

18.2312    

 18.2099   

  18.1886  

   18.1705

EUR/TRY

Avrupa Merkez Bankası(ECB), dünkü toplantısında piyasaların
beklentisi doğrultusunda 75 baz puanlık faiz artışı gerçekleştirdi.
Karar metninde, faizlerin daha da yükselmesinin beklendiğine
değinildi. Enflasyon içinse çok yüksek olmaya devam ettiğine ve
uzun bir dönem için hedefin üzerinde kalmaya devam etmesinin
büyük olasılık olduğu belirtildi. Yayınlanan ekonomik
projeksiyonlarda, ECB bu yıl için büyüme ve enflasyon beklentilerini
yukarı yönlü revize etti. ECB Başkanı Lagarde, enflasyonun zaman
içinde gerileyeceğini, yüksek enerji fiyatlarının satın alma gücünü
düşürdüğünü belirtti. Faiz kararlarının verilere bağlı olacağını ekledi.
Bugün için Türkiye ve Avrupa'da açıklanacak önemli bir veri akışı
bulunmuyor. Euro/TL kuru bu sabah 08:30 saatlerinde 18,35’li
seviyelerden fiyatlanıyor.

Günlük Pivot Seviyeleri
   18.5302

  18.4377  

 18.2682   

18.0987    

 18.0063   

  17.9138  

   17.7443

444 0 435 www.gedikyatirim.com.tr

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


Gedik Forex Bülten 09 Eylül 2022

XAU/USD

Ons altın fiyatlarında temkinli ve zayıf seyir devam ediyor. Altın
fiyatları için Avrupa Merkez Bankasının(ECB) faiz kararı, ABD'de
enflasyon ve Fed'in faiz kararı, önemli başlıklar arasında bulunuyor.
Dün ECB kararı geride kaldı. ECB beklentiler doğrultusunda 75 baz
puanlık faiz artışına gitti. Bundan sonraki süreç içinde verilere bağlı
kalacaklarına değindi. ECB dışında dün Fed Başkanı Powell'ın da
konuşması vardı. O da, enflasyonda hedefe ulaşana dek, mevcut
politikalarını sürdüreceklerini belirtti. Bu gelişmeler, merkez
bankalarının hala şahin tonda kaldığını gösteriyor. Dolar endeksi bu
sabah 108,88 puan çevresinde. Bugün için açıklanacak önemli bir
veri akışı bulunmuyor. Ons altın için 1699$ - 1689$ - 1674$ destek
noktaları, 1723$ - 1737$ - 1747$ direnç noktaları olarak izlenebilir.

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 karışık bir görünüm sergiledi. Piyasalarda
gıda, sigortacılık ve teknoloji sektörlerinde yükseliş yaşanırken,
inşaat, finans ve lojistik sektörlerinde düşüş görüldü. DAX 0,09%
düşerken, MDAX endeksi 0,52% ve TecDAX endeksi 0,95% değer
kazandı. Bugün DAX vadelileri yatay bir görünüm sergiliyor. Makro
tarafta, Almanya Ekonomi Bakanı Robert Habeck, artan enerji
krizinden olumsuz etkilenen şirketlere destek olmak amacıyla,
pandemi döneminde kullanılan bir destek fonunu orta ve küçük
şirketleri de kapsayacak şekilde tekrar aktive edeceklerini açıkladı.
Endeks için 13.081 – 13,175 – 13.358 seviyeleri direnç, 12.804 –
12.621 – 12.527 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 30 endeksi dün işlem seansının kapanışında yaşanan alışlarla
beraber günü %0.61 yükselişle 31,774 seviyesinden noktaladı.
Endeksin yükselişinde, sağlık, finans ve hammadde sektörlerindeki
hisselerin artışları etkili oldu. DJI 30 Eylül vadeli kontratı sabah
08.44 itibariyle yatay pozitif görünümle 31,856 seviyesinden işlem
görürken, gün içinde çeyreklik raporlarını açıklayacak şirketlerin
etkisiyle volatilitede artış gözlenebilir. Endekste teknik açıdan,
31,467 – 30,133 – 30,965 seviyeleri destek, 31,969 – 32,137 –
32,471 pivot noktaları ise direnç olarak takip edilebilir.

Günlük Pivot Seviyeleri
   32,455.00

  32,132.00  

 31,949.00   

31,766.00    

 31,443.00   

  31,120.00  

   30,937.00

S&P 500 Yakın Vade

ABD endekslerinde bu hafta pozitif görünüm izleniyor. Hazine
Bakanı Yellen’in açıklamalarının diğer FED üyelerinin
açıklamalarından daha olumlu olması, ABD piyasalarına pozitif
yansısı ve alışlar getirdi. Endeks dün işlem seansının kapanışında
yaşanan alışlarla beraber günü %0.66 yükselişle 4,006
seviyesinden noktaladı. Endeksin yükselişinde, sağlık, finans ve
hammadde sektörlerindeki hisselerin artışları etkili oldu. S&P 500
Eylül vadeli kontratı sabah 08.45 itibariyle yatay pozitif olarak 4,020
seviyesinden işlem görüyor. Endekste teknik açıdan, 3,965 – 3,919
– 3,896 seviyeleri destek, 4,033 – 4,056 – 4,102 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

Çin ekonomisine dair endişeler ve yüksek faiz ortamının, petrol
talebini düşürebilir beklentisi, fiyatlarında geri çekilmesine neden
oluyor. Dün, Enerji Bilgi İdaresi yayınladığı haftalık raporunda,
petrol stoklarının 8.8 mn varil artış kaydettiğini duyurdu. Hindistan'ın
Rusya'dan petrol alımının %2'den %12'ye çıktığı belirtiliyor. ABD
daha öncede stratejik petrol rezervi satışı yapmıştı, yeniden
yapacağına dair haberler söyleniyor. Bugün, Avrupa Birliği Enerji
Bakanlarının toplantısı olacak. Avrupa'da enerji krizinin derinleştiği
bu dönemde, toplantıdan çıkacak söylemler takip edilebilir. Brent
petrol için 89,66$ - 91,03$ - 92,24$ direnç noktaları olarak
izlenebilir. Geri çekilmelerde 87,08$ - 85,87$ - 84,50$ destek
noktaları olarak takip edilebilir.

Günlük Pivot Seviyeleri
   108.73

  105.92  

 104.30   

102.69    

 99.87   

  97.06  

   95.45

USD/JPY

Japon yeni hükümetten gelen güçlü mesajlar ile Japonya Merkez
Bankası’nın (BOJ) açıklamalarına karşın dolara karşı tarihsel düşük
seviyelerdeki seyrine devam ediyor. Yenin dolar karşısında 24 yılın
en düşük seviyesine gerilemesinin ardından Maliye Bakanlığı,
Japonya Merkez Bankası ve Finansal Hizmetler Ajansı yetkililerinin
bir araya geleceği bir toplantı yapılacak. Böylelikle bu üç kurumun
yetkilileri haziran ayından bu yana ilk kez toplantı gerçekleştirecek.
Japonya Baş Kabine Sekreteri Hirokazu Matsuno daha önce, para
piyasasında yaşanan hızlı ve tek yönlü hareketlerden endişe
duyduğunu ve gerekmesi halinde harekete geçeceklerini söylemişti.
Parite için 144,47 – 145,23 – 145,90 seviyeleri direnç, 142,40 –
141,59 – 140,80 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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