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Piyasa Gündemi

ABD’de beklentilerin üzerinde gelen TÜFE verisi sonrasında Fed’e
ilişkin artan agresif sıkılaşma beklentileri küresel risk iştahı üzerinde
baskı oluşturuyor. Fed’in 21 Eylül’de sona erecek toplantısında
ağırlıklı olarak 75 baz puan faiz artırımı beklenirken, enflasyon
verisi sonrasında 100 baz puan artırım ihtimali de konuşulmaya
başlandı. Merkez bankalarının hamleleri ve ekonomik veri akışları
risk iştahı ve fiyatlamaları şekillendirmeye devam edecektir. 

Açıklanacak Önemli Ekonomik Veriler       
•    15:30 ABD – Haftalık İşsizlik Başvuruları Önem: Yüksek
•    16:15 ABD – Sanayi Üretimi Önem: Yüksek

Türkiye  

Cumhurbaşkanlığı, 2023-2025 dönemi yatırım programı
hazırlıklarıyla ilgili genelge yayımladı. Yayınlanan genelgede, bu
dönemde temel hedef olan sürdürülebilir büyümeyi gerçekleştirmek
üzere kamu harcamalarında tasarruf yapmak, enflasyonu düşürerek
fiyat istikrarını korumak, yurt içi tasarrufları arttırmak, cari işlemler
açığını azaltmak, kamu mali dengelerini ve mali disiplini daha da
güçlendirmek ve böylece makroekonomik ve finansal istikrarı
korumanın temel öncelikler olarak belirlendiği belirtildi. Uluslararası
Kredi Derecelendirme Kuruluşu Fitch, Türkiye'nin 2022 yılı büyüme
tahminini %4,5'ten %5,2'ye yükselttiğini bildirdi. 2023 ve 2024 yılları
içinse %2,9 büyüme beklentilerini duyurdular. Türkiye ekonomisinin
güçlü tüketim ve ihracat artışıyla bu yılın ikinci çeyreğinde güçlü bir
şekilde büyüdüğü kaydedildi. Bugün yurt içinde ağustos ayı konut
satışları ve bütçe dengesi açıklanacak.

Euro Bölgesi

Uluslararası Para Fonu (IMF) Başkanı Kristalina Georgieva,
Avrupa'nın Ukrayna'daki savaşın ekonomik sonuçlarından
doğrudan etkilendiğini belirterek, sert bir kışın Avrupa'da toplumsal
huzursuzluğa yol açabileceğini söyledi. Bunun yanında, Avrupa
Parlamentosu (AP), Avrupa Birliği (AB) ülkelerinde asgari ücretlerin
düzgün bir yaşam standardı sağlayacak seviyelere yükseltilmesi
için hazırlanan yasayı onayladı. Üye ülkeler, ulusal asgari ücretleri
geçim maliyetini ve daha geniş ücret düzeylerini hesaba katarak
belirlemek zorunda olacak. Uygulanan asgari ücretlerin, işçilerin
insani şartlarda yaşamasına yeterli olması sağlanacak. Dün yapılan
açıklamada AB Komisyonu Başkanı Ursula von der Leyen, yüksek
kamu borcunun yeni bir realite olduğunu ve mali sürdürülebilirlik ve
stratejik yatırımlar için yeni mali kurallara ihtiyaç olduğunu söyledi.
Von der Leyen birçok boş pozisyonun doldurulamadığına da dikkat
çekerek AB dışından işçiye ihtiyaç olduğunu vurguladı.

ABD

ABD'de dün açıklanan verilere göre üretici fiyat endeksi (ÜFE)
Ağustos'ta yıllık %8,7 ile tahminlerin altında arttı. ÜFE aylık bazda
da beklentiye paralel %0,1 düştü. Çekirdek ÜFE aylık bazda %0,4
ile tahminlerin üzerinde gerçekleşti. Yıllık artış %7,3 oldu, önceki ay
artış %7,6 olmuştu. Gıda fiyatları aylık bazda değişmedi. Ülkede
önceki gün açıklanan tüketici fiyat endeksi de Ağustos'ta yıllık
%8,5'ten %8,3'e gerilemiş ancak tahminleri aşmıştı. Bu durum
Fed'den yüksek montanlı faiz artış beklentilerini de güçlendirmişti.
Piyasalar verilerin ardından Fed’in 21 Eylül’de gerçekleştireceği
FOMC toplantısından 75 baz puanlık faiz kararı çıkmasına %65,
100 baz puanlık faiz kararı çıkmasına ise %35 oranında ihtimal
veriyor.

Piyasa Verileri

Pariteler Son Günlük Değ.
(%)

Haftalık Değ.
(%)

Yılbaşı Değ.
(%)

USDTRY 18.2582 0.11 0.15 36.23
EURTRY 18.1817 -0.13 -0.24 20.36
EURUSD 0.9958 -0.23 -0.40 -12.46
GBPUSD 1.1509 -0.27 0.04 -14.95
USDJPY 143.66 0.34 -0.32 24.81

Sepetler Son Günlük Değ.
bp

Haftalık Değ.
bp

Yılbaşı Değ.
bp

½ $ + ½ € 18.3803 -2.10 9.15 409.03
Dolar Endeksi 109.8530 16.30 35.90 1,418.30
REK 52.8400 - - 509.00

Endeks Vadeliler Son Günlük Değ.
(%)

Haftalık Değ.
(%)

Yılbaşı Değ.
(%)

S&P 500 Yakın Vade 3,967.25 0.04 -0.95 -16.63
DAX Yakın Vade 13,058.00 0.21 1.22 -17.65
Dow Jones Yakın
Vade 31,265.00 0.04 -1.58 -13.69

Emtialar Son Günlük Değ.
(%)

Haftalık Değ.
(%)

Yılbaşı Değ.
(%)

Ons Altın 1,688.13 -0.54 -1.19 -7.73
Gram Altın 990.96 -0.46 -1.09 26.89
WTI 88.03 -0.67 7.15 16.55
BRENT 93.31 -0.77 6.27 19.99
Bakır 3.61 -0.04 1.54 -18.49

Tahviller Son Günlük Değ.
bp

Haftalık Değ.
bp

Yılbaşı Değ.
bp

Türkiye 2 Yıllık 14.3800 2.00 88.00 -832.00
Türkiye 10 Yıllık 11.4300 1.00 0.00 -1,289.00
ABD 10 Yıllık 3.4410 3.60 12.30 192.70
ABD 2 Yıllık 3.8310 4.70 30.90 310.10
Almanya 10 Yıllık 1.7320 1.60 1.30 190.90
Almanya 2 Yıllık 1.4190 0.30 8.90 204.70

Gelişmekte Olan
Ülke Kurları Son Günlük Değ.

(%)
Haftalık Değ.

(%)
Yılbaşı Değ.

(%)
USDZAR 17.4970 0.01 -0.10 9.68
USDIDR 14,894.30 -0.12 0.00 4.58
USDTRY 18.2582 0.11 0.15 36.23
USDRUB 59.9250 0.33 -1.76 -19.98
USDBRL 5.1645 0.00 -0.99 -7.30
USDCNY 6.9695 0.11 0.17 9.65
USDMXN 20.0000 0.20 0.21 -2.55
USDCZK 24.5937 0.35 0.30 12.40
USDHUF 407.2700 0.23 2.58 25.42
USDPLN 4.7358 0.23 0.57 17.38
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Euro/Dolar

ECB’ye yönelik şahin beklentiler ve doların güç kaybetmesinin
etkisiyle euro/dolar paritesinde son günlerde etkili olan
toparlanmayla birlikte bu hafta içerisinde 1,02 seviyesine yaklaşan
fiyatlamalar kaydedilmişti. Ancak ABD’de beklentinin üzerinde gelen
enflasyon rakamları ve Fed’e ilişkin 100 baz puan faiz artırım
ihtimalinin konuşulmaya başlanması doları küresel çapta
desteklerken, euronun yeniden baskı altında kalmasına neden oldu.
Paritede mevcut durumda 1 seviyesi altındaki fiyatlamalar etkisini
sürdürüyor. Merkez bankalarının hamleleri, Avrupa’daki enerji krizi
ve Euro Bölgesi’nde dair ekonomik görünüm euronun seyri üzerinde
belirleyici olacaktır. Paritede 1,0016 – 1,0053 ve 1,0084 seviyeleri
direnç olarak, 0,9948 – 0,9917 ve 0,9880 seviyeleri destek olarak
takip edilebilir. 

Günlük Pivot Seviyeleri
   1.0103

  1.0069  

 1.0011   

0.9954    

 0.9919   

  0.9885  

   0.9827

GBP/USD

ABD'de üretici fiyat endeksi (ÜFE) Ağustos'ta yakıt maliyetlerindeki
gerilemeyle düşüşünü 2. ayda da sürdürdü. Çalışma Bakanlığı'nın
verilerine göre üretici fiyat endeksi (ÜFE) Ağustos'ta yıllık yüzde 8,7
ile tahminlerin altında arttı. ÜFE aylık bazda da beklentiye paralel
yüzde 0,1 düştü. Dolar endeksinin değer kazanımına devam
etmesiyle GBP’de düşüş gözleniyor. GDP/USD paritesi sabah 09.00
itibariyle 1,1509 seviyesinden işlem görüyor. Teknik açıdan 1,1592
– 1,1646 – 1,1702 seviyeleri direnç, 1,1483 – 1,1426 – 1,1373 pivot
noktaları ise destek olarak izlenebilir.

Günlük Pivot Seviyeleri
   1.1742

  1.1668  

 1.1592   

1.1517    

 1.1442   

  1.1368  

   1.1292
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USD/TRY

Dün yurt içerisinde önemli bir veri akışı bulunmazken, ABD
tarafında ÜFE verisi takip edildi. ABD Çalışma Bakanlığı’nın
verilerine göre ÜFE ağustos ayında aylık %0,1 seviyesinde
beklentilere paralel daralırken, yıllık ise %8,7’lik artış ile beklentilerin
hafif altında kaldı. Çekirdek ÜFE ise aylık %0,4 ve yıllık %7,3’lük
artış ile beklentilerin üzerinde gerçekleşti. Açıklanan verilen
fiyatlamalara etkisini sınırlı kaldı. Bugün yurt içerisinde bütçe
dengesi izlenecek. ABD tarafında ise haftalık işsizlik maaşı
başvuruları, sanayi üretimi ve perakende satışlar verileri ön planda
olacak. Hafta başından itibaren düşük volatilitede yatay seyirlerin
hâkim olduğu Dolar/TL, bu sabah saat 08:40 itibariyle 18,25’li
seviyelerden işlem görüyor. Dolar endeksi ise 109,85 civarlarında
hareket ediyor.

Günlük Pivot Seviyeleri
   18.3423

  18.3039  

 18.2523   

18.2007    

 18.1623   

  18.1239  

   18.0723

EUR/TRY

Euro Bölgesinde sanayi üretimi temmuz ayında aylık bazda %2,3
ve yıllık bazda %2,4 düşüş kaydetti. Avrupa Merkez Bankası
başekonomisti P. Lane açıklamasında, Euro Bölgesi'nde enflasyon
oranlarının çok yüksek olması sebebiyle son derece destekleyici
borçlanma maliyetlerinden uzaklaşmayı hızlandırmak için büyük bir
adıma ihtiyaç duyulduğunu belirtti. Uluslararası Para Fonu (IMF)
Başkanı açıklamasında, Avrupa'nın Ukrayna'daki savaşın ekonomik
sonuçlarından doğrudan etkilendiğini, sert bir kışın Avrupa'da
toplumsal huzursuzluğa yol açabileceğine değindi. Bugün
Türkiye'de ağustos ayına yönelik açıklanacak konut satışları, bütçe
dengesi ve Euro Bölgesinde dış ticaret dengesi izlenecek. Euro/TL
kuru bu sabah 08:30 saatlerinde 18,18’li seviyelerde fiyatlanıyor.

Günlük Pivot Seviyeleri
   18.4148

  18.3472  

 18.2371   

18.1270    

 18.0594   

  17.9919  

   17.8818

444 0 435 www.gedikyatirim.com.tr

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


Gedik Forex Bülten 15 Eylül 2022

XAU/USD

Küresel piyasalarda, bu hafta ABD enflasyon verisi sonrası Dolar
güçleniyor. Risk iştahı çok güçlü değil. Fed ile ilgili beklentiler 75
baz puanı destekler nitelikte. Bu da Doları güçlü tutarken, emtialar
üzerinde baskıya yol açıyor. Ons altın içinde kararsız ve zayıf
seyirlerin devam ettiği görülüyor. Bugün içinde ABD'de açıklanacak
veriler var, veri bazlı hareketler beklenebilir. Önümüzdeki hafta, 21
Eylül günü Fed toplantısı olacak. Toplantıya kadar ons altın zayıf ve
temkinli seyredebilir. Toplantı günü ons altın açısından kritik olabilir.
Bu sabah 08:30 itibariyle Dolar endeksi 109,85 puan çevresinde
işlem görüyor. Spot piyasada ons altında 1689$ seviyesinden
fiyatlanıyor. Ons altın için 1691$ - 1685$ - 1678$ destek noktaları,
1705$ - 1712$ - 1718$ direnç noktaları olarak izlenebilir.

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

Avrupa borsaları, dün ABD’de beklentilerin üzerinde gelen
enflasyon verisinin ardından düşük risk iştahı temasının devam
etmesiyle haftanın üçüncü işlem gününü İtalya hariç düşüşle
tamamladı. DAX dünkü işlem seansını %1,22 düşüşle 13,028
puandan tamamladı. DAX Eylül vadeli kontratı ise sabah 09.00
itibariyle 13,089 seviyesinde yatay görünümde hareket ediyor. Risk
iştahının seyri önümüzdeki günlerde enerji krizi ve ABD faiz artırım
kararları neticesinde takip edilecektir, Avrupa borsalarında da
volatilite artışı gözlemlenebilir. Teknik açıdan DAX için 13,424 –
13,755 – 13,923 seviyeleri direnç, 12,925 – 12,758 – 12,427 pivot
bölgeleri ise destek olarak takip edilebilir.

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 hisse senedi piyasaları dün enerji ve hizmet sektörleri
öncülüğünde yükseldi. Dow Jones Industrial Average %0,10
yükseldi. Bugün Dow Jones vadelisi yatay bir açılışa işaret ediyor.
Bugün ABD tarafında açıklanacak olan perakende satış ve işsizlik
haklarından yararlanma başvuruları birincil veri olarak takip
edilebilir. Öte yandan ABD'de üretici fiyat endeksi (ÜFE) Ağustos'ta
yakıt maliyetlerindeki gerilemeyle düşüşünü 2. ayda da sürdürdü.
Çalışma Bakanlığı'nın verilerine göre üretici fiyat endeksi (ÜFE)
Ağustos'ta yıllık %8,7 ile tahminlerin altında arttı. ÜFE aylık bazda
da beklentiye paralel %0,1 düştü. Endeks için 31,465 – 31,627 –
31,865 seviyeleri direnç, 31,066 – 30,828 – 30,667 seviyeleri
destek olarak takip edilebilir.

Günlük Pivot Seviyeleri
   31,786.33

  31,535.67  

 31,393.33   

31,251.00    

 31,000.33   

  30,749.67  

   30,607.33

S&P 500 Yakın Vade

ABD hisse senedi piyasaları dün enerji ve hizmet sektörleri
öncülüğünde yükseldi. S&P 500 endeksi %0,34 yükseliş yaşadı.
Bugün SP500 vadelisi yatay bir görünüm sergiliyor. Bugün ABD
tarafında açıklanacak olan perakende satış ve işsizlik haklarından
yararlanma başvuruları birincil veri olarak takip edilebilir. Öte
yandan ABD'de üretici fiyat endeksi (ÜFE) Ağustos'ta yakıt
maliyetlerindeki gerilemeyle düşüşünü 2. ayda da sürdürdü.
Çalışma Bakanlığı'nın verilerine göre üretici fiyat endeksi (ÜFE)
Ağustos'ta yıllık %8,7 ile tahminlerin altında arttı. ÜFE aylık bazda
da beklentiye paralel %0,1 düştü. Endeks için 3,933 – 4,013 –
4,045 seviyeleri direnç, 3,941 – 3,909 – 3,890 seviyeleri destek
olarak takip edilebilir.

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. Bu hafta ABD'de
açıklanan enflasyon verisi sonrası güçlenen Dolar, petrol fiyatları
üzerinde de baskıya neden oluyor. Bu da petrol fiyatlarının
yükselişini zorlaştırıyor. Bu hafta açıklanan haftalık petrol
stoklarında da artış dikkat çekiyor. Dün Enerji Bilgi İdaresi
rakamlarına göre haftalık petrol stoklarında 2.4 mn varil artış
görüldü. Petrol için sınırlı negatif bir veri. Uluslararası Enerji Ajansı,
Çin'in petrol talebinin 1990 yılından bu yana ilk defa düşeceğini
kaydetti. Son dönemde, Çin'deki önlemler fiyatları baskılıyordu,
yavaş yavaş önlemlerin kaldırılmaya başlanması, petrol talebi
açısından olumlu algılanabilir. Brent petrol için 96,28$ - 97,97$ -
100,15$ dirençler, 92,41$ - 90,23$ - 88,54$ destek noktaları olarak
takip edilebilir.

Günlük Pivot Seviyeleri
   97.18

  96.09  

 94.52   

92.95    

 91.86   

  90.77  

   89.20

USD/JPY

Japonya, ithalatın yüksek yakıt maliyetleri, yendeki düşüşün devam
etmesi ve ekonominin dış fiyat baskılarına karşı kırılganlığını ortaya
koymasıyla Ağustos ayında rekor düzeyde ticaret açığı verdi. Artan
ticaret açığı, firmaların yenin 24 yılın en düşük seviyesine
gerilemesi ve artan küresel yavaşlama beklentileriyle ağırlaşan
ithalat ödemelerine rağmen, şimdiye kadar büyük ölçüde
bozulmadan kalan Japonya'nın ekonomik toparlanmasının kırılgan
yapısını vurguluyor. USD/JPY paritesi sabah 09.00 itibariyle 143,42
seviyesinden işlem görüyor. Dolar’daki yükseliş, Japon Yeni’ni
baskılamaya devam ediyor. Teknik açıdan 144,57 – 145,97 –
146,98 seviyeleri direnç, 142,16 – 141,15 – 139,74 pivot noktaları
ise destek olarak takip edilebilir.

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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