
Forex Bülten 14 Eylül 2022

Piyasa Gündemi

ABD’de TÜFE verisi aylık bazda %0,1 oranında artarken, yıllık
bazda ise %8,5 seviyesinden %8,3 seviyesine geriledi. Piyasadaki
beklentiler ise aylık bazda %0,1 gerileme olması ve yıllık TÜFE’nin
%8,1’e gerilemesi yönündeydi. Beklentilerin üzerinde gelen
enflasyon verisi agresif sıkılaşma adımlarının devam edeceği
beklentisini güçlendirirken, küresel risk iştahı ciddi ölçüde zayıflama
kaydetti. Dolarda güç kazanımı öne çıkarken, riskli varlıklarda sert
satışlar etkili oldu.  

Açıklanacak Önemli Ekonomik Veriler       
•    12:00 Euro Bölgesi – Sanayi Üretimi Önem: Yüksek
•    15:30 ABD – ÜFE/Çekirdek ÜFE Önem: Yüksek

Türkiye  

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, 2023-2028 arasını
kapsayan süreçte 500 bin sosyal konut yapmayı hedeflediklerini
belirtti. 250 bin konut amaçlı arsanın satılacağını, 50 bin işyerinin
tamamlanacağını konuşmasında yer verdi. TÜİK tarafından temmuz
ayı sanayi üretim rakamları açıklandı. Temmuz ayında sanayi
üretimi bir önceki aya göre %6,2 daralma kaydetti. Geçtiğimiz yılın
aynı dönemine göre sanayi üretimi %2,4 artış gösterdi. Verinin
detaylarına bakıldığında, aylık bazda düşüşü etkileyen segmentin
%8 ile dayanıklı tüketim mallarında gerçekleştiği görülüyor. Bunu
%7,2 ile dayanıksız tüketim malları ve %6,2 ile sermaye malı takip
ettiği dikkat çekiyor. Yurt içinde bugün açıklanacak önemli bir veri
akışı bulunmuyor.

Euro Bölgesi

9 Eylül'de bir araya gelen Avrupa Birliği (AB) üyesi ülkelerin enerji
bakanları, elektrik ve doğalgaz fiyatlarındaki artışa karşı alınacak
önlemleri görüşmek üzere 30 Eylül'de Brüksel'de yeniden
olağanüstü toplanacak. Üye ülkelerin enerji bakanlarını 30 Eylül'de
Brüksel'de olağanüstü toplantıya çağırdığını belirten Sikela, burada
AB Komisyonu'nun yüksek enerji fiyatlarına yönelik hazırladığı
teklifleri değerlendireceklerini ifade etti. Avrupa Birliği (AB) Dış
İlişkiler ve Güvenlik Politikası Yüksek Temsilcisi Josep Borrell,
AB'nin Rusya'ya uyguladığı yaptırımların bu ülke için ciddi sonuçlar
doğurduğunu, askeri kayıplara ve sivil alanda zorluklara yol açtığını
söyledi. Savaşın bir an önce bitmesini istediklerini dile getiren
Borrell, barış için yapılacak müzakerelerin ancak "şartlar
elverdiğinde ve saldırgan taraf buna izin verdiğinde" mümkün
olacağını söyledi.

ABD

ABD'de enflasyon Ağustos ayında tahminlerin üzerinde gerçekleşti.
Çalışma Bakanlığı'nın verilerine göre enflasyon yıllık yüzde 8,5'ten
yüzde 8,3'e geriledi. Aylık enflasyon da yüzde 0,1 arttı. Enflasyon
tahminleri aşmasına rağmen yıllık bazda ikinci ayda da yavaşladı.
Enflasyondaki ivmelenme, benzin fiyatlarındaki düşüşe rağmen
hane halkı için yaşam maliyetlerinin inatçı bir şekilde yüksek
kaldığını gösteriyor. FED’in enflasyon yükselişi sürecinde eğrinin
gerisinde kaldığını sıklıkla vurgulayan eski ABD Hazine Bakanı
Larry Summers enflasyonun faizler yüzde 4’e yaklaşana kadar
kontrol altına alınamayacağını savundu. Summers, FED’in
kredibilitesini güçlendirmek için 100 baz puan faiz artırması
gerektiğini söyledi. Bunun yanında, ABD'de beklentileri aşan
enflasyon sonrası sıkılaşma endişeleri petrolde talep görünümünü
baskılarken, Biden yönetimi de Mart ayında serbest bıraktığı petrol
rezervlerini güçlendirmeyi planlıyor.

Piyasa Verileri

Pariteler Son Günlük Değ.
(%)

Haftalık Değ.
(%)

Yılbaşı Değ.
(%)

USDTRY 18.2515 0.01 0.13 36.18
EURTRY 18.2149 0.12 -0.14 20.58
EURUSD 0.9980 0.12 -0.27 -12.27
GBPUSD 1.1498 0.05 -0.26 -15.03
USDJPY 143.62 -0.65 -0.09 24.78

Sepetler Son Günlük Değ.
bp

Haftalık Değ.
bp

Yılbaşı Değ.
bp

½ $ + ½ € 18.4013 0.75 22.75 411.13
Dolar Endeksi 109.8080 -0.40 6.60 1,413.80
REK 52.8400 - - 509.00

Endeks Vadeliler Son Günlük Değ.
(%)

Haftalık Değ.
(%)

Yılbaşı Değ.
(%)

S&P 500 Yakın Vade 3,934.25 0.08 -1.15 -17.32
DAX Yakın Vade 13,086.00 -0.76 1.11 -17.47
Dow Jones Yakın
Vade 31,127.00 0.08 -1.43 -14.08

Emtialar Son Günlük Değ.
(%)

Haftalık Değ.
(%)

Yılbaşı Değ.
(%)

Ons Altın 1,701.88 -0.03 -0.96 -6.98
Gram Altın 998.69 0.00 -0.88 27.88
WTI 86.78 -0.47 6.46 14.90
BRENT 92.47 -0.46 5.85 18.90
Bakır 3.67 -0.51 5.39 -17.11

Tahviller Son Günlük Değ.
bp

Haftalık Değ.
bp

Yılbaşı Değ.
bp

Türkiye 2 Yıllık 14.3600 17.00 64.00 -834.00
Türkiye 10 Yıllık 11.4200 4.00 -34.00 -1,290.00
ABD 10 Yıllık 3.4110 -0.40 14.30 189.70
ABD 2 Yıllık 3.7420 -0.40 29.40 301.20
Almanya 10 Yıllık 1.7080 -2.10 13.20 188.50
Almanya 2 Yıllık 1.3920 0.30 30.50 202.00

Gelişmekte Olan
Ülke Kurları Son Günlük Değ.

(%)
Haftalık Değ.

(%)
Yılbaşı Değ.

(%)
USDZAR 17.4364 -0.09 1.06 9.30
USDIDR 14,914.00 -0.34 0.05 4.72
USDTRY 18.2515 0.01 0.13 36.18
USDRUB 60.0250 0.46 -1.84 -19.84
USDBRL 5.1908 -0.03 -1.10 -6.83
USDCNY 6.9631 0.54 -0.04 9.55
USDMXN 20.0141 -0.31 0.17 -2.48
USDCZK 24.5750 -0.17 0.06 12.31
USDHUF 399.5900 -0.26 1.10 23.06
USDPLN 4.7300 -0.11 0.58 17.24
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Euro/Dolar

ECB’ye yönelik güç kazanan şahin beklentiler ve doların küresel
çapta güç kaybetmesinin etkisiyle euro/dolar paritesinde son
günlerde toparlanma çabası kaydedilmekteydi. Ancak dün ABD’de
enflasyonun beklentilerin üzerinde gelmesi ve Fed’e ilişkin agresif
sıkılaşma beklentilerini artırması euro üzerinde yeniden baskı
oluşturdu. Bu hafta 1,01 üzerindeki seviyeleri test eden paritede
dün itibariyle yeniden 1,00 seviyesi altına sarkıldı. Merkez
bankalarının hamleleri, Avrupa’daki enerji krizi ve Euro Bölgesi’nde
dair ekonomik görünüm euronun seyri üzerinde belirleyici olacaktır.
Bugün Euro Bölgesi’nde sanayi üretimi ile ABD’de ÜFE rakamları
yakından izlenecektir. Paritede 1,0114 - 1,0260 - 1,0334 seviyeleri
direnç olarak, 0,9893 - 0,9819 - 0,9673 seviyeleri destek olarak
takip edilebilir. 

Günlük Pivot Seviyeleri
   1.0103

  1.0069  

 1.0011   

0.9954    

 0.9919   

  0.9885  

   0.9827

GBP/USD

İngiltere ekonomisi, süregelen hayat pahalılığı krizinin ağırlığı
altında dramatik bir şekilde yavaşlasa da işçi bulmakta zorlanıyor.
Haziran ayına kadar olan üç aylık dönemde 160.000 olan net
istihdam sayısı, analistlerin 128.000 olan tahminlerinin oldukça
altında kaldı ve bu dönemde sadece 40.000 net istihdam yaratıldı.
Dün açıklanan ve beklentilerin üzerinde gelen ABD enflasyon verisi
dolara olan talebi arttırdı, bu bağlamda GBP/USD paritesi bu sabah
08.00 itibariyle 1,1520 seviyesinde negatif seyrini koruyor. Teknik
anlamda 1,1656 – 1,1819 – 1,1902 noktaları direnç, 1,1410 –
1,1328 – 1,1164 pivot seviyeleri ise destek olarak takip edilebilir.

Günlük Pivot Seviyeleri
   1.1742

  1.1668  

 1.1592   

1.1517    

 1.1442   

  1.1368  

   1.1292
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USD/TRY

ABD’de ağustos verilerini barındıran tüketici enflasyonu
beklentilerin üzerinde aylık %0,1 ve yıllık %8,3 oranında artış
gösterdi. Beklentilerin üzerinde gelen enflasyon verisi sonrası dolar
endeksinde artışlar görülürken, gelişmekte olan ülke para birimleri
ise ağırlıkla dolar karşısında değer kaybetti. Yurt içerisinde ise
sanayi üretimi temmuz ayında aylık %6,2 oranında daralırken, yıllık
artış ise %2,4 seviyesine çekildi. Açıklanan verilerin kur üzerinde
etkisinin sınırlı kaldığını söyleyebiliriz. Bugün yurt içerisinde veri
akışı sakin. ABD tarafında ise üretici enflasyonu izlenecek. Bu
sabah yatay seyirlerde hareket eden Dolar/TL, saat 08:40 itibariyle
18,25’li seviyelerde hareket ediyor. Dolar endeksi ise 109,61’lİ
seviyelerde bulunuyor.

Günlük Pivot Seviyeleri
   18.3423

  18.3039  

 18.2523   

18.2007    

 18.1623   

  18.1239  

   18.0723

EUR/TRY

Avrupa Birliği(AB) üyesi ülkelerin enerji bakanları, elektrik ve
doğalgaz fiyatlarındaki artışa karşı alınacak önlemleri yeniden
görüşmek üzere 30 Eylül'de Brüksel'de toplanacaklarını duyurdu.
Almanya TÜFE ağustos ayında aylık bazda %0,3 ve yıllık bazda
%7,9 seviyesinde gerçekleşti. Euro Bölgesi ZEW ekonomik güven
endeksi eylül ayında -60,7 olurken, Almanya ZEW ekonomik güven
endeksi aynı dönemde -61,9 olarak açıklandı. Türkiye'de sanayi
üretimi temmuz ayında aylık bazda %6,2 daralırken, yıllık bazda
%2,4 artış kaydetti. Detaylara bakıldığında, en fazla daralmanın %8
ile dayanıklı tüketim mallarında olduğu görülüyor. Bugün Euro
Bölgesi sanayi üretimi verisi açıklanacak. Euro/TL kuru bu sabah
08:30 saatlerinde 18,24’lü seviyelerden fiyatlanıyor.

Günlük Pivot Seviyeleri
   18.4148

  18.3472  

 18.2371   

18.1270    

 18.0594   

  17.9919  

   17.8818
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XAU/USD

Küresel piyasalarda, dün açıklanan ABD enflasyonu sonrasında
piyasalarda oynaklık arttı. Fed'in 75 baz puan faiz artışını
destekleyen bir veri olması sebebiyle Dolardaki güçlenme, ABD
borsaları ve emtialarda satışlara neden oldu. Gelecek hafta 21 Eylül
günü Fed'in toplantısı takip edilecek. Fed için 75 baz puanlık faiz
artışına piyasa kesin gözle bakıyor. O güne kadar Dolardaki pozitif
seyir sürebilir ve bu durum ons altın üzerinde baskıya neden olabilir.
Ons altında 21 Eylül öncesinde yeni bir trend beklenmezken, 21
Eylül günü Fed toplantısından çıkacak söylemler doğrultusunda ons
altında bir yönden bahsetmek daha doğru olabilir. Bugün ABD'de
ÜFE takip edilecek. Ons altın için 1689$ - 1675$ - 1654$ destek
noktaları, 1723$ - 1745$ - 1758$ direnç noktaları olarak takip
edilebilir.

Günlük Pivot Seviyeleri
   1,744.81

  1,731.41  

 1,721.88   

1,712.34    

 1,698.94   

  1,685.55  

   1,676.01

DAX Yakın Vade

Almanya'da ZEW ekonomik beklenti endeksi enerji krizinin
resesyonu tetikleyeceği endişesiyle Eylül'de de kötüleşmeye devam
etti. ZEW Enstitüsü beklentiler endeksi Ağustos'taki eksi 55,3'ten
eksi 61,9'a geriledi. Beklenti 59,5'ti. Cari koşullar endeksi de eksi
47,6'dan eksi 60,5'e geriledi. Pazartesi günü Ifo enstitüsü,
Almanya'da enflasyonun enerji maliyetlerindeki artışın etkisiyle
2023'ün ilk çeyreğinde zirve yapacağı tahmininde bulunmuştu.
DAX, dün işlem seansını diğer Avrupa borsaları gibi kayıplarla
kapattı, endekste %1.59’luk kayıpla 13,188 seviyesi takip edildi. Bu
sabah 08.00 itibariyle DAX 40 Eylül vadeli kontratında 13,071
seviyesi izlenirken düşüş görünümü devam ediyor. Teknik açıdan
ise, 13,216 – 13,029 – 12,915 seviyeleri destek, 13,518 – 13,632 –
13,819 pivot noktaları direnç olarak izlenebilir.

Günlük Pivot Seviyeleri
   13,159.67

  13,044.33  

 12,951.67   

12,859.00    

 12,743.67   

  12,628.33  

   12,535.67
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Dow Jones Yakın Vade

ABD’de beklentileri aşan enflasyon sonrası borsalarda çok sert
satışlar gerçekleşti.  Piyasalar Salı kapanışının ardından sert düştü.
Satışlarda Teknoloji, Tüketici Hizmetleri ve Sanayi sektörlerindeki
hisselerin düşüşü ivmeyi arttı. DJI endeksi dün %3.94 kayıpla
31,104 seviyesinden seansı kapattı. Dow Jones 30 Eylül vadeli
kontratı ise sabah 09.00 itibariyle 31,104 seviyesinde yatay
görünüm sergiliyor. Endekste teknik açıdan 32,202 – 33,252 –
33,843 noktaları direnç, 30,562 – 29,970 – 28,921 pivot seviyeleri
ise destek olarak takip edilebilir.

Günlük Pivot Seviyeleri
   33,820.33

  33,243.67  

 32,173.33   

31,103.00    

 30,526.33   

  29,949.67  

   28,879.33

S&P 500 Yakın Vade

ABD’de tüketici fiyatlarının beklentiyi aşan bir şekilde yıllık yüzde
8,3 artması sonrası ekonomistler ve yatırım bankası stratejistleri
FED’in Eylül'de 100 baz puan faiz artırması gerektiğini vurgulamaya
başladı. Veri sonrası dolar endeksinde yukarı yönlü sert hareketler
izlenirken, ABD hisse senedi endekslerinde de sert satışlar izlendi.
S&P 500’ün dün %4.32 değer kaybında Teknoloji, Tüketici
Hizmetleri ve Sanayi sektörlerindeki hisselerin düşüşleri etkili oldu.
Endeks günü 3,932 seviyesinden tamamladı. Sabah 09.00 itibariyle
Eylül ayı vadeli S&P 500 kontratı 3,933 bölgesinde yatay seyir
gösteriyor. Teknik açıdan 4,082 – 4,226 – 4,308 seviyeleri direnç,
3,856 – 3,775 – 3,630 pivot noktaları ise destek olarak izlenebilir.

Günlük Pivot Seviyeleri
   4,030.08

  3,996.67  

 3,953.58   

3,910.50    

 3,877.08   

  3,843.67  

   3,800.58
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Brent Petrol

Petrol fiyatları yeni güne hafif satıcılı başladı. Fed etkisi petrol
fiyatları üzerinde de baskıya neden oluyor. Dün ABD'de açıklanan
ve beklentileri aşan enflasyon verisi sonrasında Doların güçlenmesi,
emtiaları baskılıyor. Fed'in faiz konusunda şahinleşme ihtimalini
güçlendiren bir veri olması sebebiyle piyasalarda oynaklık arttı.
Yüksek faiz ortamı, petrol talebinin zayıflamasına neden olabilir. Bu
da fiyatların geri çekilmesine yol açıyor. Bu nedenle dünkü veri
sonrası petrol fiyatlarında da oynaklık izlendi. Bugün içinde ABD'de
ÜFE ve DOE tarafından resmi haftalık petrol stokları açıklanacak.
Dün açıklanan API haftalık stoklarda 6 mn varil artış, petrol için
sınırlı negatif bir veri. Brent petrol için 95,62$ - 97,78$ - 100,06$
direnç noktaları, 91,18$ - 88,90$ - 86,74$ destek noktaları.

Günlük Pivot Seviyeleri
   97.18

  96.09  

 94.52   

92.95    

 91.86   

  90.77  

   89.20

USD/JPY

ABD'de enflasyon Ağustos ayında tahminlerin üzerinde gerçekleşti.
Çalışma Bakanlığı'nın verilerine göre enflasyon yıllık yüzde 8,5'ten
yüzde 8,3'e geriledi. Aylık enflasyon da yüzde 0,1 arttı. FED’in
yüksek faiz artışına dair beklenti fazlasıyla yükseldi ve piyasa %88
ihtimalle 75 baz puan artış bekliyor. Dün veri sonrası DXY dolar
endeksinde yukarı yönlü sert hareketler izledik, bunun sonucunda
biraz toparlanma yaşan Japon Yeni yeniden eski seviyeleri olan 144
noktasına geri göndü. Parite şu an sabah 08.00 itibariyle 143,73
bölgesinde işlem görüyor. Teknik açıdan ise 145,62 – 146,70 –
148,72 seviyeleri direnç, 142,53 – 140,51 – 139,43 pivot noktaları
ise destek olarak izlenebilir.

Günlük Pivot Seviyeleri
   141.64

  141.22  

 140.71   

140.21    

 139.78   

  139.36  

   138.85
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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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