
Forex Bülten 13 Eylül 2022

Piyasa Gündemi

Risk başlıkları gündemdeki yerini korumasına karşın son günlerde
doların küresel çapta bir miktar değer kaybetmesi riskli varlıkları ve
risk iştahını destekleyen bir gelişme oldu. Ancak merkez
bankalarının agresif sıkılaşma adımları ve resesyon korkuları
altında risk iştahındaki toparlanmanın kalıcılığı ayrıca ele
alınmalıdır. Bugün ABD’de açıklanacak TÜFE rakamı piyasaların
yakın takibinde yer alacaktır. Enflasyon verisi doların ve risk
iştahının seyri üzerinde belirleyici olacaktır. 

Açıklanacak Önemli Ekonomik Veriler       
•    10:00 Türkiye – Sanayi Üretimi Önem: Yüksek
•    15:30 ABD – TÜFE/Çekirdek TÜFE Önem: Yüksek

Türkiye  

TCMB temmuz ayına yönelik ödemeler dengesi istatistiklerini
yayınladı. Türkiye'de cari açık temmuz ayında 4,01 milyar dolar
olarak gerçekleşti. TCMB'nin verilerine göre 12 aylık birikimli cari
açık temmuz ayı itibariyle 32,9 milyar dolar seviyesinden 36,6
milyar dolar seviyesine yükselmiş oldu. TÜİK tarafından açıklanan
iş gücü istatistiklerine göre mevsim etkisinden arındırılmış işsizlik
oranı temmuz ayında %10,1 olarak gerçekleşti. En son haziran
ayında %10,4 seviyesinde açıklanmıştı. İstihdam edilenlerin sayısı
2022 yılının temmuz ayında bir önceki aya göre 148K kişi azalışla
30 milyon 608 bin kişi olurken, istihdam oranı da 0,3 puanlık
azalışla %47,3 olarak açıklandı. Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin
Nebati, yeni sosyal konut projesi sayesinde Hazine'nin desteğiyle 1
milyondan fazla vatandaşı güvenli konutlara taşıyacaklarını belirtti.
Yurt içinde bugün Türkiye'den sanayi üretim endeksi takip edilecek.

Euro Bölgesi

Rusya'nın Avrupa'ya Kuzey Akım boru hattından doğalgaz
sevkiyatını süresiz kesmesinin ardından AB üyesi ülkelerin enerji
bakanları, geçen hafta hızla artan elektrik ve doğalgaz fiyatlarına
karşı alınacak yeni tedbirleri belirlemek üzere bir araya geldi. AB
ülkeleri, AB Komisyonu'na, derhal düşük maliyetli elektrik
üreticilerinin gelirlerinin sınırlandırılmasını, fosil yakıt firmalarından
katkı alınmasını, doğalgaza tavan fiyat uygulanmasını, elektrik
talebinin düşürülmesini ve enerji şirketlerine likidite sağlanmasını
içeren yasal düzenleme teklifleri hazırlama görevini verdi. AB
Komisyonu, geçen hafta açıkladığı taslak planında, sadece Rus
gazına tavan fiyat uygulanması fikrini öne sürmüştü. Bazı AB üyesi
ülkeler buna karşı çıkarken bazıları da bunun yeterli olmayacağını
belirterek bütün gaz tedarikçilerinin fiyatlarına tavan uygulanmasını
talep ediyor.

ABD

Bugün ABD tarafında açıklanacak olan enflasyon verileri,
endekslerin seyri açısından önem arz ediyor. Ekonomistler, Ağustos
enflasyonunun art arda ikinci ayında da yavaşlayarak yüzde 8,1’e
gerileyeceğini tahmin ediyor. Yine de Fed yetkilileri geçen hafta
yaptıkları açıklamalarda Eylül ayında yapılacak toplantıda 75 baz
puanlık yeni bir faiz artışı yapılacağına işaret etti. Fed Guvernörü
Christopher Waller da cuma günü yaptığı açıklamada “tekrar büyük
bir faiz artışını” tercih ettiğini söylemişti. Öte yandan New York Fed,
ağustos ayına ait Tüketici Beklentileri Anketi'nin sonuçlarını
yayımladı. Yaklaşık 1300 hane halkının katılımıyla gerçekleştirilen
anketin sonuçlarına göre, gelecek 12 ayı kapsayan kısa vadeli
medyan enflasyon beklentisi ağustosta 0,5 puan azalışla yüzde
5,7'ye geriledi.

Piyasa Verileri

Pariteler Son Günlük Değ.
(%)

Haftalık Değ.
(%)

Yılbaşı Değ.
(%)

USDTRY 18.2298 0.02 0.03 36.01
EURTRY 18.4933 0.24 2.44 22.43
EURUSD 1.0144 0.22 2.41 -10.83
GBPUSD 1.1718 0.30 1.73 -13.41
USDJPY 142.12 -0.50 -0.47 23.48

Sepetler Son Günlük Değ.
bp

Haftalık Değ.
bp

Yılbaşı Değ.
bp

½ $ + ½ € 18.3938 5.25 21.60 410.38
Dolar Endeksi 108.0200 -9.80 -226.20 1,235.00
REK 52.8400 - - 509.00

Endeks Vadeliler Son Günlük Değ.
(%)

Haftalık Değ.
(%)

Yılbaşı Değ.
(%)

S&P 500 Yakın Vade 4,125.50 0.36 5.58 -13.30
DAX Yakın Vade 13,424.00 0.14 4.39 -15.34
Dow Jones Yakın
Vade 32,487.00 0.31 4.30 -10.32

Emtialar Son Günlük Değ.
(%)

Haftalık Değ.
(%)

Yılbaşı Değ.
(%)

Ons Altın 1,722.97 -0.10 1.23 -5.83
Gram Altın 1,009.84 -0.07 1.25 29.31
WTI 87.53 -0.26 0.98 15.90
BRENT 93.45 -0.32 0.89 20.17
Bakır 3.65 0.34 4.60 -17.62

Tahviller Son Günlük Değ.
bp

Haftalık Değ.
bp

Yılbaşı Değ.
bp

Türkiye 2 Yıllık 14.1900 38.00 -33.00 -851.00
Türkiye 10 Yıllık 11.3800 1.00 -146.00 -1,294.00
ABD 10 Yıllık 3.3270 -3.10 -1.80 181.30
ABD 2 Yıllık 3.5410 -3.30 3.20 281.10
Almanya 10 Yıllık 1.6390 -1.40 0.50 181.60
Almanya 2 Yıllık 1.3030 -0.70 22.20 193.10

Gelişmekte Olan
Ülke Kurları Son Günlük Değ.

(%)
Haftalık Değ.

(%)
Yılbaşı Değ.

(%)
USDZAR 17.0883 -0.26 -1.19 7.12
USDIDR 14,855.05 -0.06 -0.31 4.30
USDTRY 18.2298 0.02 0.03 36.01
USDRUB 60.3750 -0.41 -1.83 -19.38
USDBRL 5.0936 -0.04 -3.03 -8.58
USDCNY 6.9214 -0.07 -0.47 8.90
USDMXN 19.8105 -0.13 -1.59 -3.47
USDCZK 24.1770 -0.19 -2.79 10.49
USDHUF 391.1190 -0.49 -4.02 20.45
USDPLN 4.6274 -0.19 -3.12 14.70
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Euro/Dolar

Almanya Merkez Bankası Başkanı Joachim Nagel'in enflasyonda
durumun değişmemesi halinde ECB’nin daha net adımlar atması
gerektiğine dair şahin tondaki açıklamaları ile doların son günlerde
küresel çaptaki değer kaybı euro/dolar paritesinde yükselişlerin
yaşanmasında etkili oluyor. Paritede dün güç kazanan alımlarla
birlikte 1,01 seviyesi üzerindeki seviyeler test edildi. Ancak ilerleyen
süreçte Avrupa’daki enerji krizi ile Euro Bölgesi’ndeki ekonomik
görünüm euro üzerinde ana belirleyici olacaktır. Enerji krizi
nedeniyle Euro Bölgesi’nin resesyona girmesi euro üzerinde baskı
oluşturabilir. Bugün ABD’de açıklanacak TÜFE rakamı da parite
üzerinde etkili olacaktır. Paritede 1,0193 - 1,0264 - 1,0331 seviyeleri
direnç olarak, 1,0055 - 0,9988 ve 0,9916 seviyeleri destek olarak
takip edilebilir. 

Günlük Pivot Seviyeleri
   1.0178

  1.0118  

 1.0032   

0.9946    

 0.9885   

  0.9825  

   0.9739

GBP/USD

İngiltere'de aylık büyüme verilerine göre ekonominin sanayi üretimi
ve inşaatın daralmasıyla beklentilerin altında yüzde 0,2 büyüdüğü
kaydedildi. Liz Truss'un doğalgaz ve elektrik maliyetlerinde daha
fazla artış yaşanmasını dondurmaya yönelik önlem paketine
rağmen, yükselen enflasyon ve enerji faturalarının ağırlığı altında
hayatta kalmaya çalışıyor. Bu gelişmelere rağmen GBP, dolar
karşısındaki yükselişine devam ediyor. Parite sabah 09.00 itibariyle,
1,1684 seviyesinden işlem görüyor. Teknik açıdan, 1,1728 – 1,1744
– 1,1838 seviyeleri direnç olarak, 1,1618 – 1,1554 – 1,1508 pivot
bölgeleri ise destek olarak takip edilebilir.

Günlük Pivot Seviyeleri
   1.1661

  1.1625  

 1.1567   

1.1510    

 1.1473   

  1.1437  

   1.1380
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USD/TRY

TCMB ödemeler dengesi istatistiklerine göre yurt içerisinde cari
işlemler temmuz ayında beklentilerin üzerinde 4,01 milyar dolar açık
verdi. Böylece 12 aylık birikimli cari açık toplamı 36,6 milyar dolar
olarak gerçekleşti. TÜİK verilerine göre işsizlik oranı temmuz ayında
%10,1 olarak gerçekleşirken, haziran ayında işsizlik oranı %10,3
olarak gerçekleşmişti. İşsizlik oranı sınırlı düşüş eğilimi gösterdi.
Açıklanan verilerin fiyatlamalara etkisi sınırlı kaldı. Bugün yurt
içerisinde sanayi üretimi endeksi takip edilecek. ABD’de ise tüketici
enflasyonu ve federal bütçe dengesi verileri izlenecek. ABD’de
açıklanacak TÜFE sonrası piyasalarda volatilite artabilir. Haftaya
yatay seyirlerde başlangıç yapan Dolar/TL, bu sabah saat 08:40
itibariyle 18,22’li seviyelerde bulunuyor.

Günlük Pivot Seviyeleri
   18.5512

  18.3877  

 18.2963   

18.2048    

 18.0414   

  17.8779  

   17.7865

EUR/TRY

Temmuz ayı işgücü istatistiklerine göre mevsim etkisinden
arındırılmış işsizlik oranı %10,1 seviyesinde açıklandı. Mevsim
etkisinden arındırılmış istihdam oranı ise %47,3 olarak gerçekleşti.
Türkiye'de cari açık temmuz ayında 4,01 milyar dolar olarak
açıklandı. Almanya Merkez Bankası Başkanı Nagel yapmış olduğu
açıklamasında, enflasyondaki mevcut eğilimin devam etmesi
durumunda Avrupa Merkez Bankası'nın faiz oranlarını yükseltmeye
devam etmesi gerekeceğini belirtti. 2023 yıl boyunca enflasyonun
biraz zayıflamasının muhtemel olduğunu, ancak oranın %6'nın
üzerinde olacağını ifade etti. Bugün Türkiye'den sanayi üretim
verisi, Almanya'da TÜFE ve Euro Bölgesi ZEW verileri açıklanacak.
Euro/TL kuru bu sabah 08:30 saatlerinde 18,47’li seviyelerden
fiyatlanıyor.

Günlük Pivot Seviyeleri
   18.5442

  18.4329  

 18.2688   

18.1047    

 17.9934   

  17.8822  

   17.7180
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XAU/USD

Küresel piyasalarda bugün ABD'de enflasyon günü olarak
görülüyor. Ağustos ayına yönelik açıklanacak veri, merakla
bekleniyor. Temmuz ayı verisi beklentilerin sınırlı da olsa altında
açıklanmış ve Fed'in 50 baz puanlık ihtimalini desteklemişti. Ancak
Fed üyelerinin şahin açıklamaları ve istihdam verileri de, 75 baz
puanlık ihtimali destekliyor. Bugünkü veri 21 Eylül tarihinde
yapılacak Fed toplantısına dair beklentileri etkileyebilir. Enflasyon
verisi kaynaklı bugün piyasalarda oynaklığın artması beklenebilir.
Ancak veri bazlı bir etki olacağını da unutmamak gerekiyor. Gelecek
hafta yapılacak Fed toplantısına kadar altında bir yön belirlemek zor
olabilir. Ons altın için 1712$ - 1700$ - 1689$ destek noktaları,
1735$ - 1747$ - 1758$ direnç noktaları olarak takip edilebilir.

Günlük Pivot Seviyeleri
   1,732.32

  1,721.89  

 1,709.79   

1,697.68    

 1,687.26   

  1,676.83  

   1,664.72

DAX Yakın Vade

Almanya Merkez Bankası (Bundesbank) Başkanı Joachim Nagel,
fiyatlarda artışın hızlanacağını ve enflasyonun aralıkta yüzde
10'nun üzerinde zirveye ulaşabileceğini söyledi. Almanya hisse
senedi piyasaları Pazartesi kapanışın ardından yükseldi Sigorta,
Nakliye & Lojistik ve Sanayi sektörlerindeki hisselerin artışıyla
yükseldi. Endeks, seans kapanışını %2,4 yukarıda 13,402
seviyesinden tamamladı. Sabah 09.00 itibariyle, DAX Eylül vadeli
kontratı yatay görünümde 13,404 bölgesinde takip ediliyor. Teknik
açıdan ise, 13,213 – 13,301 – 13,467 seviyeler direnç, 12,959 –
12,793 – 12,705 pivot noktaları destek olarak izlenecektir.

Günlük Pivot Seviyeleri
   13,040.33

  12,917.67  

 12,838.33   

12,759.00    

 12,636.33   

  12,513.67  

   12,434.33
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Dow Jones Yakın Vade

ABD hisse senedi piyasaları dün enerji, teknoloji ve tüketici
hizmetleri sektörleri öncülüğünde yükseldi. Dow Jones Industrial
Average 0,71% artış yaşadı. Bugün Dow Jones vadelisi yatay bir
açılışa işaret ediyor. Bugün ABD tarafında açıklanacak olan
enflasyon verileri, endekslerin seyri açısından önem arz ediyor. Öte
yandan New York Fed, ağustos ayına ait Tüketici Beklentileri
Anketi'nin sonuçlarını yayımladı. Yaklaşık 1300 hane halkının
katılımıyla gerçekleştirilen anketin sonuçlarına göre, gelecek 12 ayı
kapsayan kısa vadeli medyan enflasyon beklentisi ağustosta 0,5
puan azalışla %5,7'ye geriledi. Endeks için 32,573 – 32,721 –
32,938 seviyeleri direnç, 32,208 – 31,991 – 31,843 seviyeleri
destek olarak takip edilebilir.

Günlük Pivot Seviyeleri
   32,041.33

  31,816.67  

 31,491.33   

31,166.00    

 30,941.33   

  30,716.67  

   30,391.33

S&P 500 Yakın Vade

ABD hisse senedi piyasaları dün enerji, teknoloji ve tüketici
hizmetleri sektörleri öncülüğünde yükseldi. S&P 500 endeksi 1,06%
yükseliş yaşadı. Bugün SP500 vadelisi yatay bir görünüm sergiliyor.
Bugün ABD tarafında açıklanacak olan enflasyon verileri,
endekslerin seyri açısından önem arz ediyor. Öte yandan New York
Fed, ağustos ayına ait Tüketici Beklentileri Anketi'nin sonuçlarını
yayımladı. Yaklaşık 1300 hane halkının katılımıyla gerçekleştirilen
anketin sonuçlarına göre, gelecek 12 ayı kapsayan kısa vadeli
medyan enflasyon beklentisi ağustosta 0,5 puan azalışla %5,7'ye
geriledi. Endeks için 4,137 – 4,157 – 4,194 seviyeleri direnç, 4,080
– 4,042 – 4,023 seviyeleri destek olarak takip edilebilir.

Günlük Pivot Seviyeleri
   4,107.08

  4,063.17  

 3,993.83   

3,924.50    

 3,880.58   

  3,836.67  

   3,767.33
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Brent Petrol

Petrol fiyatları bu sabah hafif satıcılı işlem görüyor. İran petrolünün
piyasaya gelmesinin zorlaşması ve OPEC + grubunun üretimde
kesintiye gitmesi, fiyatları yukarı çeken nedenler olarak görülüyor.
Fed'in daha da şahinleşme ihtimali ve bugünkü enflasyon verisine
dair beklentiler, Doların pozitif seyrini desteklerken, bu durumda
petrol fiyatları üzerinde baskıya neden olmakta. 5 Aralık itibariyle
AB'nin Rus petrolüne uygulamaya başlayacağı ambargo ile
fiyatların daha da yükselmesi bekleniyor. Bu konuyla ilgili detaylar,
ilerleyen günlerde takip edilebilir. Bugün için ABD'de açıklanacak
enflasyon verisi, Dolar üzerinde etkili olabileceği gibi petrol fiyatları
da Dolardan kaynaklı etkilenebilir. Brent petrolde 95,88$ - 97,48$ -
99,83$ dirençler, 91,93$ - 89,58$ - 87,98$ destek noktaları.

Günlük Pivot Seviyeleri
   97.18

  96.09  

 94.52   

92.95    

 91.86   

  90.77  

   89.20

USD/JPY

Geçtiğimiz hafta Japon Yeni, ABD doları karşısında son 24 yılın en
büyük değer kaybına uğradı. En son Eylül 1998'de 139 Japon Yeni
bandını gören 1 dolar, 140 Japon Yeni seviyesini aşmıştı. Sabah
09.00 itibariyle USD/JPY paritesi, 142,29 seviyesinden takip
ediliyor. Bu hafta Japon Yeninde yatay bir görünüm hakim. ABD’de
açıklanacak enflasyon verileri, paritenin yön seyrinde etkili olacaktır.
Bu bağlamda veri sonrası paritede volatilite artışı izlenebilir. Teknik
açıdan, 142,28 – 141,42 – 140,74 pivot seviyeleri destek, 143,51 –
144,19 – 144,89 noktaları ise direnç olarak izlenebilir.

Günlük Pivot Seviyeleri
   142.16

  141.19  

 140.70   

140.20    

 139.24   

  138.27  

   137.78
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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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