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Piyasa Gündemi

Merkez bankalarının agresif faiz artırımları, Avrupa’daki enerji krizi
ve küresel resesyon korkuları gibi ana risk başlıkları gündemdeki
yerini ve önemini koruyor. Piyasalarda gözlenen toparlanmanın ana
risk başlıkları nedeniyle tepki mahiyetinde kalabileceği göz önünde
bulundurulmalıdır. Bu hafta ABD’de açıklanacak enflasyon verileri
küresel piyasaların yakın takibinde yer alacaktır. Enflasyon
rakamları Fed beklentileri ve fiyatlamalar üzerinde belirleyici
olacaktır. 

Açıklanacak Önemli Ekonomik Veriler       
•    10:00 Türkiye – Cari İşlemler Dengesi Önem: Yüksek
•    10:00 Türkiye – İşsizlik Oranı Önem: Orta

Türkiye  

Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati, Türkiye'nin üretimi ve
ihracatı arttıkça reel sektörün güçlendiğini belirtti. Güçlenen reel
sektörün sermaye piyasalarına güven verdiğini söyledi. Borsadaki
yükselişin temelinde ekonominin artan üretimi ve istihdam
kapasitesinin yattığına değindi. Yerli ve yabancı yatırımcıların,
şirketlerin bilançolarına, sermaye yapılarına ve karlılıklarına
güvendiğini, sermaye piyasalarına her geçen gün daha çok yatırım
yaptıklarını belirtti. Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB)
bankalara yeni yazı gönderdi. Yazıda, zorunlu karşılık ve kredi
karşılığı tahvil düzenlemesinde cezai şart olarak yer alan 3 katı
kadar dolar cinsi mevduat tutulmasının bankalar için bir seçenek
olamayacağını, bankaların menkul kıymet tesisini yerine
getirmelerinin gerekli olduğunu duyurdu. Yurt içinde bugün
Türkiye'den cari işlemler dengesi ve işsizlik oranı takip edilecek.

Euro Bölgesi

Geçiğimiz hafta, Avrupa Merkez Bankası (AMB) küresel piyasaların
odaklandığı faiz kararını açıkladı. Banka tarihinde ilk kez 75 baz
puanlık faiz artışı kararı aldı. Tarihi faiz artışı kararı alan AMB
önümüzdeki toplantılarda da artışların devam edebileceği sinyali
verdi. Kararın ardından basın mensuplarının önüne çıkan AMB
Başkanı Christine Lagarde kararın oybirliğiyle alındığını; büyümeye
yönelik risklerin aşağı, enflasyona yönelik risklerin yukarı yönlü
olduğunu belirtti. Avrupa Birliği (AB) dönem başkanı, üye 27 ülkenin
enerjiden sorumlu bakanları enerji krizini görüşmek için Brüksel'de,
hızla artan elektrik ve doğalgaz fiyatlarına karşı alınacak önlemleri
belirlemek üzere olağanüstü toplantıda buluştu. Komisyona,
doğalgaza tavan fiyat uygulanması, elektrik talebinin düşürülmesi
ve enerji şirketlerine likidite sağlanması için yasal teklif hazırlama
görevleri verildi.

ABD

Fed yetkililerinden gelen açıklamalar, önümüzdeki Fed toplantısında
75 baz puan faiz artışı beklentisini güçlendiriyor. Fed Üyesi
Christopher Waller, Avusturya'daki İleri Araştırmalar Enstitüsü'nde
yaptığı konuşmada işsizlik oranı ve faiz artışı hakkında görüşlerini
açıkladı. Waller, Fed'in 20-21 Eylül'de gerçekleştireceği toplantıda
politika faizinde "önemli bir artışı" desteklediğini söyledi. Fed
Başkanı Jerome Powell da izledikleri stratejiyi sürdüreceklerini ve
enflasyonu kontrol altına almak için tereddüt etmeden aynı şekilde
devam edeceklerini söyledi. Öte yandan geçtiğimiz hafta ABD
Hazine Bakanlığı Rus petrolüne tavan fiyat uygulaması planına
ilişkin bir kılavuz yayımladı. Kılavuzda tavan fiyat uygulamasına
uymayanların yaptırımlarla karşı karşıya kalabileceği belirtildi.

Piyasa Verileri

Pariteler Son Günlük Değ.
(%)

Haftalık Değ.
(%)

Yılbaşı Değ.
(%)

USDTRY 18.2383 0.02 0.11 36.08
EURTRY 18.4011 0.49 1.70 21.82
EURUSD 1.0089 0.41 1.58 -11.31
GBPUSD 1.1619 0.27 0.88 -14.14
USDJPY 143.43 0.77 2.02 24.62

Sepetler Son Günlük Değ.
bp

Haftalık Değ.
bp

Yılbaşı Değ.
bp

½ $ + ½ € 18.3413 5.25 7.35 405.12
Dolar Endeksi 108.7370 -23.60 -76.50 1,306.70
REK 52.8400 - - 509.00

Endeks Vadeliler Son Günlük Değ.
(%)

Haftalık Değ.
(%)

Yılbaşı Değ.
(%)

S&P 500 Yakın Vade 4,067.50 0.01 4.01 -14.52
DAX Yakın Vade 13,174.00 0.69 3.25 -16.91
Dow Jones Yakın
Vade 32,167.00 0.01 3.21 -11.20

Emtialar Son Günlük Değ.
(%)

Haftalık Değ.
(%)

Yılbaşı Değ.
(%)

Ons Altın 1,713.66 -0.22 0.21 -6.34
Gram Altın 1,004.89 -0.17 0.32 28.67
WTI 85.48 -0.39 -3.77 13.17
BRENT 91.43 -0.35 -3.90 17.56
Bakır 3.62 0.30 3.88 -18.38

Tahviller Son Günlük Değ.
bp

Haftalık Değ.
bp

Yılbaşı Değ.
bp

Türkiye 2 Yıllık 13.8100 32.00 -71.00 -889.00
Türkiye 10 Yıllık 11.3700 -6.00 -162.00 -1,295.00
ABD 10 Yıllık 3.3410 3.60 14.20 182.70
ABD 2 Yıllık 3.5740 0.10 17.20 284.40
Almanya 10 Yıllık 1.7010 0.50 13.80 187.80
Almanya 2 Yıllık 1.3240 0.70 18.10 195.20

Gelişmekte Olan
Ülke Kurları Son Günlük Değ.

(%)
Haftalık Değ.

(%)
Yılbaşı Değ.

(%)
USDZAR 17.2834 -0.11 0.72 8.34
USDIDR 14,847.35 0.07 -0.30 4.25
USDTRY 18.2383 0.02 0.11 36.08
USDRUB 60.8750 0.15 -1.02 -18.71
USDBRL 5.1478 0.00 -0.11 -7.60
USDCNY 6.9265 0.00 -0.11 8.98
USDMXN 19.8748 -0.10 -0.60 -3.16
USDCZK 24.3310 -0.49 -1.71 11.20
USDHUF 393.1050 -0.48 -3.44 21.06
USDPLN 4.6520 -0.49 -2.26 15.31
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Euro/Dolar

ECB’nin 75 baz puanlık tarihi faiz artırımının ardından euroda
toparlanma çabası gözlenirken, euro/dolar paritesinde 1,00 seviyesi
üzerinde tutunma çabası öne çıkıyor. Fed ve ECB’nin faiz kararları
parite üzerinde etkili olmaya devam edecektir. Ancak bu tarafta
paritenin seyri üzerinde ana belirleyici Avrupa’daki enerji krizi ile
Euro Bölgesi’ndeki ekonomik görünüm olacaktır. Enerji krizi
nedeniyle önümüzdeki süreçte Euro Bölgesi’nin resesyone girmesi
euro üzerindeki baskının sürmesine yol açabilir. Bu hafta ABD’de
açıklanacak enflasyon verileri doların küresel çaptaki seyri ve parite
üzerinde de etkili olacaktır. Bu sabah hafif alıcılı bir seyrin izlendiği
paritede 1,0108 - 1,0170 - 1,0227 seviyeleri direnç olarak, 0,9989 -
0,9931 - 0,9869 seviyeleri destek olarak takip edilebilir. 

Günlük Pivot Seviyeleri
   1.0207

  1.0143  

 1.0099   

1.0055    

 0.9991   

  0.9927  

   0.9883

GBP/USD

İngiltere Merkez Bankası (BoE), Para Politikası Komitesi'nin 15
Eylül Perşembe günü yapacağı faiz toplantısının ulusal yas
programı kapsamında 22 Eylül'e ertelendiğini açıkladı. Geçtiğimiz
hafta dolar karşısında değer kazanan bir GBP takip ettik, bu hafta
ise paritenin seyrini ABD’de açıklanacak TÜFE ve ÜFE verilerinin
etkileri belirleyebilir. GBP/USD paritesi sabah 09.00 itibariyle 1.1623
seviyesinden işlem görüyor. Teknik görünümde parite için, 1.1657 –
1.1727 – 1.1807 seviyeleri direnç olarak, 1.1506 – 1.1426 – 1.1356
pivot noktaları ise destek olarak takip edilebilir.

Günlük Pivot Seviyeleri
   1.1742

  1.1685  

 1.1615   

1.1545    

 1.1487   

  1.1430  

   1.1360
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USD/TRY

Geçen hafta genelinde kurda oldukça düşük volatilitede yatay
seyirlerin etkili olduğu görülürken, açıklanan verilerin ve haber
akışlarının fiyatlamalara etkisinin çok sınırlı kaldığını söyleyebiliriz.
Haftaya başlarken bugün yurt içerisinde temmuz ayına ilişkin cari
işlemler dengesi ve işsizlik oranı verilerini izleyeceğiz. ABD
tarafında ise veri akışı sakin. Hafta genelinde ise yurt içinde bütçe
dengesi, sanayi üretimi ve TCMB piyasa katılımcıları anketi
izlenecek olup, ABD tarafında ise enflasyon verileri başta olmak
üzere perakende satışlar ve sanayi üretim endeksi öne çıkan veriler
olacak. Bu sabah yatay görünümün hâkim olduğu Dolar/TL, saat
08:40 itibariyle 18,23’lü seviyelerde bulunuyor. Dolar endeksi ise
108,72’li seviyelerde hareket ediyor.

Günlük Pivot Seviyeleri
   18.3376

  18.2871  

 18.2386   

18.1900    

 18.1395   

  18.0891  

   18.0405

EUR/TRY

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Rusya Devlet Başkanı
Putin ile doğalgazda indirim konusunu görüştüğünü, yeni haftada da
Semerkant'ta düzenlenecek zirvede kendisiyle tahıl koridor
meselesini detaylı bir şekilde ele alacaklarını duyurdu.
Cumhurbaşkanı, TCMB'nin döviz rezervlerinin son dönemde
yükselmeye başladığını belirtti. TCMB bankalara yeni yazı
gönderdi. Zorunlu karşılık ve kredi karşılığı tahvil düzenlemesinde
cezai şart olarak yer alan 3 katı kadar dolar cinsi mevduat
tutulmasının bankalar için bir seçenek olamayacağını, bankaların
menkul kıymet tesisini yerine getirmelerinin gerekli olduğunu
bildirdi. Bugün Türkiye'den ve Almanya'dan cari işlemler dengesi ve
Türkiye işsizlik oranı açıklanacak. Euro/TL kuru bu sabah 08:30
saatlerinde 18,36’lı seviyelerden fiyatlanıyor.

Günlük Pivot Seviyeleri
   18.5801

  18.4592  

 18.3770   

18.2948    

 18.1739   

  18.0530  

   17.9708
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XAU/USD

Fed üyelerinden gelen şahin açıklamalar, gelecek hafta yapılması
beklenen Fed toplantısına dair güçlü beklentiler, Doların pozitif
seyrini korumasını sağlıyor. Dolar endeksi bu sabah 108,74 puan
çevresinde işlem görüyor. Ons altında güçlenen Dolar karşısında
zayıf ve temkinli hareket ediyor. Bugün için ABD'de açıklanacak
önemli bir veri akışı bulunmuyor. Ancak yarın ABD'de enflasyon
günü ve açıklanacak veri, Fed toplantısına dair beklentileri
etkileyebilir. Bu durumda, Dolarda oluşabilecek hareketlilik, ons altın
üzerinde de etkili olabilir. Ons altın için 1707$ desteğinin altındaki
kapanışlarda 1697$ ve 1686$ destek noktaları olarak takip edilebilir.
Yukarı yönlü hareketin devamında 1728$ direncinin üzerinde 1739$
ve 1749$ direnç noktaları olarak karşımıza çıkıyor. 

Günlük Pivot Seviyeleri
   1,738.67

  1,732.62  

 1,721.79   

1,710.97    

 1,704.92   

  1,698.87  

   1,688.04

DAX Yakın Vade

Almanya Başbakanı Olaf Scholz Rusya'nın gaz akışını kesmesine
karşı Almanya'nın hazır olduğunu belirtti. Scholz, gerekli olması
durumunda ülkenin güneyindeki nükleer santralleri de
kullanabileceklerini söyledi. DAX endeksi geçtiğimiz hafta Cuma
günü seansı %1,43 artışla, 13,088 seviyesinden tamamladı. DAX
Eylül vadeli kontratı ise sabah sat 08.50 itibariyle yatay pozitif
görünümle 13,124 bölgesinde işlem görüyor. Endeksin yönünde,
Avrupa’nın ve Almanya’nın enerji krizine karşı alacağı tutum ve
açıklamalar takip edilecektir. Teknik açıdan, 13,055 – 13,213 –
13,389 seviyeleri direnç, 12,681 – 12,505 – 12,327 pivot noktaları
ise destek olarak izlenebilir.

Günlük Pivot Seviyeleri
   13,610.33

  13,332.67  

 13,187.33   

13,042.00    

 12,764.33   

  12,486.67  

   12,341.33
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Dow Jones Yakın Vade

ABD hisse senedi piyasaları Cuma günü Enerji, Teknoloji ve
Hammadde sektörleri öncülüğünde yükseldi. Dow Jones Industrial
Average 1,19% artış yaşadı. Bugün Dow Jones vadelisi yatay bir
açılışa işaret ediyor. Hafta genelinde ABD tarafından gelecek olan
enflasyon verileri, endekslerin seyri açısından önem arz ediyor. Öte
yandan geçtiğimiz hafta boyunca Fed yetkililerinden gelen
açıklamalar, önümüzdeki Fed toplantısında 75 baz puan faiz artışı
beklentisini güçlendiriyor. Endeks için 32,332 – 32,514 – 32,797
seviyeleri direnç, 31,867 – 31,584 – 31,402 seviyeleri destek olarak
takip edilebilir.

Günlük Pivot Seviyeleri
   32,680.33

  32,354.67  

 31,833.33   

31,312.00    

 30,986.33   

  30,660.67  

   30,139.33

S&P 500 Yakın Vade

ABD hisse senedi piyasaları Cuma günü Enerji, Teknoloji ve
Hammadde sektörleri öncülüğünde yükseldi. S&P 500 endeksi
%1,53 yükseliş yaşadı. Bugün SP500 vadelisi yatay bir görünüm
sergiliyor. Hafta genelinde ABD tarafından gelecek olan enflasyon
verileri, endekslerin seyri açısından önem arz ediyor. Öte yandan
geçtiğimiz hafta boyunca Fed yetkililerinden gelen açıklamalar,
önümüzdeki Fed toplantısında 75 baz puan faiz artışı beklentisini
güçlendiriyor. Endeks için 4,093 – 4,120 – 4,164 seviyeleri direnç,
4,022 – 3,978 – 3,951 seviyeleri destek olarak takip edilebilir.

Günlük Pivot Seviyeleri
   4,059.92

  4,015.58  

 3,992.17   

3,968.75    

 3,924.42   

  3,880.08  

   3,856.67
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Brent Petrol

Petrol fiyatları son günlerde, Çin ekonomisine dair endişeler ve
ülkenin sıfır kovid politikasını hala sürdürüyor olması sebebiyle
olumsuz etkilendi. Çin, petrolde en büyük ithalatçı konumda ve ülke
ekonomisinde yaşanacak olumsuz bir gelişmenin, petrol talebini
düşürebilir beklentisini devreye sokması, fiyatlarında geri
çekilmesine neden oldu. Hala bu konu gündemde olduğu için yeni
haftada da, Çin ile ilgili gelişmeler takip edilebilir. AB enerji
bakanları, enerji krizi için toplandı ve buna bir çözüm bulacaklarına
değindi. Avrupa'da derinleşen enerji krizi, piyasaların gündeminde
yerini koruyor. Brent petrol için 94,04$ - 95,83$ ve 98,58$ direnç
noktaları olarak izlenebilir. Geri çekilmelerde, 89,50$ - 86,75$ ve
84,96$ destek konumunda takip edilebilir.

Günlük Pivot Seviyeleri
   98.11

  96.76  

 94.32   

91.87    

 90.52   

  89.17  

   86.73

USD/JPY

Japon ekonomisi, bu yılın Nisan-Haziran döneminde yıllık bazda
reel olarak yüzde 3.5 büyüdü. Kabine Ofisi, daha önce "ön verilerde
yüzde 2,2 büyüme" olarak açıkladığı rakamı yüzde 3,5 olarak
güncelledi. Açıklanan büyüme verisine rağmen, Japon Yeni’ndeki
değer kaybı sürüyor. Japonya Maliye Bakanı Suzuki yenin değer
kaybına yönelik, "Ani dalgalanmalardan oldukça endişeliyiz, ki
bunlar aleyhimizde. Hiçbir opsiyonu hariç tutmaksızın gerekli
tedbirlere hazırız." dedi. Parite sabah 09.00 itibariyle 143,37
seviyesinden işlem görüyor. Teknik açıdan, 144,00 – 145,36 –
146,61 seviyeleri direnç, 141,38 – 140,13 – 138,76 pivot bölgeleri
ise destek olarak izlenebilir.

Günlük Pivot Seviyeleri
   139.95

  139.47  

 139.22   

138.97    

 138.50   

  138.02  

   137.77
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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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