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Piyasa Gündemi

ABD’de beklentilerin üzerinde açıklanan TÜFE sonrasında Fed’e
ilişkin artış kaydeden agresif sıkılaşma endişeleri küresel risk iştahı
ve piyasalar üzerinde baskı oluşturuyor. Dünya Bankası, yüksek
enflasyona karşı merkez bankalarının eş zamanlı olarak faiz
oranlarını artırmasının 2023'te küresel resesyon riskini yükselttiğine
ilişkin açıklamada bulundu. Merkez bankalarının hamleleri ve
ekonomik veri akışları risk iştahı ve fiyatlamaları şekillendirmeye
devam edecektir. 

Açıklanacak Önemli Ekonomik Veriler       
•    12:00 Euro Bölgesi – TÜFE Önem: Yüksek
•    17:00 ABD – Michigan Tüketici Güveni Önem: Yüksek

Türkiye  

Hazine ve maliye bakanlığı verilerine göre, ağustos ayında bütçe
3,6 milyar TL fazla verdi. Geçen seneki 54,5 milyar TL'lik faiz dışı
fazla da 26,2 milyar TL geriledi. Ağustos ayında, bütçe gelirleri
geçen yılın aynı dönemine göre %108,8 artışla 305,93 milyar TL,
bütçe giderleri ise %186 artışla 302,34 milyar TL'ye yükseldi. Yıllık
açık ise 122 milyar TL'ye yükseldiği görülüyor. TCMB tarafından
yayınlanan verilere göre, 9 Eylül haftası itibariyle net rezerv 14,1
milyar dolar olarak açıklandı. Brüt rezervi 111,9 milyar dolardan
113,7 milyar dolara yükseldi. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip
Erdoğan, Şangay İşbirliği Örgütü Zirvesi'ne katılım gerçekleştirdi ve
liderlerle görüşmelerini sürdürüyor. Bugün içinde Zirve ile ilgili
gelişmeler takip edilebilir. Bugün yurt içinde eylül ayı TCMB piyasa
katılımcıları anketi açıklanacak.

Euro Bölgesi

Dünya Bankası’na göre dünyadaki parasal sıkılaştırma dalgası
nedeniyle küresel ekonomi resesyon riskiyle karşı karşıya.
Bankanın yayımladığı raporda 2023 küresel büyüme yüzde 0,5
olarak tahmin edilirken, kişi başı bazında yüzde 0,4 küçülme
öngörüldü. Kişi başı bazında küçülme yaşanması küresel
ekonomide resesyon ölçütü olarak kabul ediliyor. AB Komisyonu
Başkanı Ursula von der Leyen, AB'nin LNG ithalatı için bir fiyat
endeksi oluşturmayı planladığını söyledi. Hamlenin ithalata tavan
fiyat getirmek konusunda görüş ayrılığı yaşayan AB'de sağlıklı bir
gösterge oluşturarak fiyatlama sorununa bir yanıt olabileceği
belirtiliyor. Komisyon, Çarşamba günü yayınlanan bir belgede, ek
kriterin "AB'deki yeniden gazlaştırma terminallerine LNG tanker
teslimatlarını kapsaması" ve piyasa katılımcılarına "uluslararası gaz
piyasalarının arz ve talep dinamiklerini yansıtan alternatif bir
referans fiyat" vermesi gerektiğini söyledi.

ABD

ABD'de perakende satışlar geçen ay sürpriz biçimde arttı. Ticaret
Bakanlığı'nın verilerine göre satışlar bu dönemde %0,3 arttı. Ayrıca
sanayi üretimi Ağustos'ta %0,2 azaldı. Beklenti değişim olmaması
yönündeydi. İmalat sanayi üretimi 'dirençli' şirket yatırımlarının
etkisiyle 2. ayda da yükseldi. İmalat sanayi üretimi geçen ay %0,1
arttı. Beklenti %0,1 düşüştü. Son olarak, işsizlik maaşına
başvuranların sayısı geçen hafta da düşüşünü sürdürerek istihdam
piyasasının ekonomik belirsizliklere rağmen güçlü seyrini
koruduğunu gösterdi. İşsizlik başvuruları 10 Eylül'de sona eren
haftada 5 bin düşüşle 213 bine geriledi. Bugün ABD’de açıklanacak
önemli bir veri akışı bulunmuyor. Piyasalar önümüzdeki hafta
açıklanacak olan Fed’in faiz kararlarını bekliyor.

Piyasa Verileri

Pariteler Son Günlük Değ.
(%)

Haftalık Değ.
(%)

Yılbaşı Değ.
(%)

USDTRY 18.2663 0.00 0.17 36.29
EURTRY 18.2403 -0.15 -0.39 20.75
EURUSD 0.9986 -0.12 -0.61 -12.22
GBPUSD 1.1431 -0.33 -1.36 -15.53
USDJPY 143.47 -0.02 0.80 24.65

Sepetler Son Günlük Değ.
bp

Haftalık Değ.
bp

Yılbaşı Değ.
bp

½ $ + ½ € 18.3928 1.25 10.40 410.28
Dolar Endeksi 109.8930 14.60 92.00 1,422.30
REK 52.8400 - - 509.00

Endeks Vadeliler Son Günlük Değ.
(%)

Haftalık Değ.
(%)

Yılbaşı Değ.
(%)

S&P 500 Yakın Vade 3,890.00 -0.75 -4.36 -18.25
DAX Yakın Vade 12,882.00 -0.83 -1.54 -18.76
Dow Jones Yakın
Vade 30,882.00 -0.61 -3.99 -14.75

Emtialar Son Günlük Değ.
(%)

Haftalık Değ.
(%)

Yılbaşı Değ.
(%)

Ons Altın 1,663.51 -0.06 -3.14 -9.08
Gram Altın 977.00 -0.06 -2.94 25.10
WTI 85.05 0.66 -0.89 12.60
BRENT 90.54 0.70 -1.32 16.42
Bakır 3.53 -1.98 -2.05 -20.29

Tahviller Son Günlük Değ.
bp

Haftalık Değ.
bp

Yılbaşı Değ.
bp

Türkiye 2 Yıllık 14.3700 -1.00 88.00 -833.00
Türkiye 10 Yıllık 11.5000 7.00 13.00 -1,282.00
ABD 10 Yıllık 3.4620 0.60 15.70 194.80
ABD 2 Yıllık 3.9090 3.60 33.60 317.90
Almanya 10 Yıllık 1.7880 2.60 9.20 196.50
Almanya 2 Yıllık 1.5560 2.80 23.90 218.40

Gelişmekte Olan
Ülke Kurları Son Günlük Değ.

(%)
Haftalık Değ.

(%)
Yılbaşı Değ.

(%)
USDZAR 17.5939 0.25 1.68 10.29
USDIDR 14,937.05 -0.04 0.68 4.88
USDTRY 18.2663 0.00 0.17 36.29
USDRUB 59.8750 0.42 -1.50 -20.04
USDBRL 5.2474 0.04 1.93 -5.82
USDCNY 7.0084 0.20 1.18 10.27
USDMXN 20.0884 0.06 0.98 -2.11
USDCZK 24.5350 0.20 0.35 12.13
USDHUF 409.2950 0.11 3.62 26.05
USDPLN 4.7293 0.15 1.17 17.22
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Euro/Dolar

ABD’de beklentinin üzerinde gelen TÜFE rakamı 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.
İlerleyen süreçte Euro Bölgesi’nin enerji krizi nedeniyle resesyona
girmesi durumunda euro üzerindeki baskının devam edebileceğini
değerlendiriyoruz. Bugün Euro Bölgesi’nde TÜFE rakamı ile
ABD’de Michigan tüketici güveni açıklanacaktır. Paritede 1,0024 –
1,0052 ve 1,0082 seviyeleri direnç olarak, 0,9962 – 0,9927 ve
0,9900 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’de enflasyon oranı, düşen yakıt fiyatlarının devam eden
hayat pahalılığı krizini biraz olsun hafifletmesiyle Ağustos ayında
%10'un altına düştü. Tüketici fiyatları Temmuz ayına göre %0,5
artarak %0,6'lık beklentinin bir miktar altında kalırken yıllık TÜFE
oranı %10,1'den %9,9'a geriledi. Analistler bu oranın %10,2'ye
yükselmesini bekliyordu. Dolar endeksinin yükselişi sterlini
baskılamaya devam ediyor. Bu sabah GBP/USD paritesi 09.00
itibariyle 1,1451 seviyesinde negatif yönde hareket ediyor. Teknik
açıdan 1,1523 – 1,1578 – 1,1609 seviyeleri direnç, 1,1437 – 1,1406
– 1,1351 pivot bölgeleri 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

Yurt içerisinde merkezi yönetim bütçe dengesi ağustos ayında 3,6
milyar TL fazla verirken, faiz dışı fazla ise 26,2 milyar TL olarak
gerçekleşti. Ocak-Ağustos dönemi bütçe fazlası 33,1 milyar TL
olarak gerçekleşirken, faiz dışı fazla ise 207,1 milyar TL oldu. ABD
tarafında ise perakende satışlar ağustos ayında aylık %0,3 ile
beklentilerin üzerinde artış gösterdi. Sanayi üretimi ağustos ayında
aylık %0,2 daralırken, işsizlik maaşı başvuruları ise 10 Eylül ile
biten haftada 213 bine geriledi. Açıklanan verilerin fiyatlamalara
etkisi sınırlı kaldı. Bugün yurt içerisinde TCMB piyasa katılımcıları
anketi, ABD’de ise Michigan tüketici güven endeksi verileri takip
edilecek. Bu sabah yatay seyirlerin hâkim olduğu Dolar/TL spot
kuru, saat 08:40 itibariyle 18,26’lı seviyelerde bulunuyor.

Günlük Pivot Seviyeleri
   18.3423

  18.3039  

 18.2523   

18.2007    

 18.1623   

  18.1239  

   18.0723

EUR/TRY

Avrupa Merkez Bankası Başkan Yardımcısı Guindos yapmış olduğu
konuşmasında, enflasyon beklentilerini sabit tutmak için kararlı
eylemin esas olduğunu, bunun da başlı başına fiyat istikrarının
sağlanmasına katkıda bulunabileceğini ve enflasyonda ikinci tur
etkilerden kaçınabileceğini belirtti. Euro Bölgesinin şu an zor bir
manzara ile karşı karşıya olduğunu söylerken, para politikasının
ince bir çizgide yürümesi gerektiğini belirtti. Enflasyonun bu yıl ve
gelecek yıl için kabul edilemez kadar yüksek olacağının tahmin
edildiğini ekledi. Türkiye'de ağustos ayında bütçe 3,6 milyar TL
fazla verdi. Bugün Türkiye'de TCMB piyasa katılımcıları anketi
açıklanacak. Euro Bölgesinden TÜFE verisi takip edilecek. Euro/TL
kuru bu sabah 08:30 saatlerinde 18,24’lü seviyelerde 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, Dolar güçlenirken, ons altında da zayıf seyirler
görülüyor. Dünya Bankası, yüksek enflasyona karşı merkez
bankalarının eş zamanlı olarak faiz oranlarını arttırmasının 2023
yılında küresel resesyon riskini arttırdığını duyurdu. Küresel
büyümeye yönelik endişeler, risk iştahının zayıf seyretmesine
neden oluyor. Borsalarda satıcılı seyirler izlenirken, talebin Dolara
doğru artmasıyla, ons altın fiyatlarında da zayıf seyirler dikkat
çekiyor. Gelecek hafta, 21 Eylül günü Fed toplantısı olacak. O güne
kadar ons altındaki zayıf görünüm sürebilir. Bugün için ABD'de
açıklanacak veriler var ancak ons altın üzerinde etkisi sınırlı
kalabilir. Ons altın için 1688$ - 1712$ - 1726$ direnç noktaları
olurken, 1650$ - 1636$ - 1612$ destek 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 hükümeti Rus enerji şirketi Rosneft'in Almanya birimine
kayyum atadı. Rosneft Deutschland ile birlikte RN Refining &
Marketing GmbH (RNRM) şirketine de kayyum atanmasına karar
verildi. Almanya hisse senedi piyasaları Perşembe kapanışın
ardından, İnşaat, Tüketim & Periyodik ve Perakende sektörlerindeki
hisselerin düşüşüyle %0,55 değer kaybetti. DAX seansı 12,956
puandan kapattı. Bu sabah 09.00 itibariyle DAX 40 Aralık ayı vadeli
kontratı, 12,954 seviyesinde yatay hareket ediyor. Teknik açıdan
13,214 – 13,339 – 13,461 seviyeleri direnç, 12,967 – 12,846 –
12,721 pivot noktaları 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, kamu hizmetleri ve teknoloji
sektörleri öncülüğünde düştü. Dow Jones Industrial Average 0,56%
değer kaybetti. Bugün Dow Jones vadelisi negatif bir açılışa işaret
ediyor. Bugün ABD tarafında açıklanacak önemli bir veri
bulunmuyor. Öte yandan ABD'de perakende satışlar geçen ay
sürpriz biçimde arttı. Ticaret Bakanlığı'nın verilerine göre satışlar bu
dönemde %0,3 arttı. Fed verilerine göre ise sanayi üretimi
Ağustos'ta %0,2 azaldı. İmalat sanayi üretimi 'dirençli' şirket
yatırımlarının etkisiyle 2. ayda da yükseldi. İmalat sanayi üretimi
geçen ay %0,1 arttı. Endeks için 31,273 – 31,532 – 31,681
seviyeleri direnç, 30,864 – 30,715 – 30,456 seviyeleri destek olarak
takip edilebilir.

Günlük Pivot Seviyeleri
   31,720.33

  31,552.67  

 31,311.33   

31,070.00    

 30,902.33   

  30,734.67  

   30,493.33

S&P 500 Yakın Vade

ABD hisse senedi piyasaları dün enerji, kamu hizmetleri ve teknoloji
sektörleri öncülüğünde düştü. S&P 500 endeksi %1,13 değer
kaybetti. Bugün SP500 vadelisi negatif bir görünüm sergiliyor.
Bugün ABD tarafında açıklanacak önemli bir veri bulunmuyor. Öte
yandan ABD'de perakende satışlar geçen ay sürpriz biçimde arttı.
Ticaret Bakanlığı'nın verilerine göre satışlar bu dönemde %0,3 arttı.
Fed verilerine göre ise sanayi üretimi Ağustos'ta %0,2 azaldı. İmalat
sanayi üretimi 'dirençli' şirket yatırımlarının etkisiyle 2. ayda da
yükseldi. İmalat sanayi üretimi geçen ay %0,1 arttı. Endeks için
3,955 – 4,002 – 4,027 seviyeleri direnç, 3,883 – 3,857 – 3,810
seviyeleri destek olarak takip edilebilir.

Günlük Pivot Seviyeleri
   4,035.33

  4,006.42  

 3,962.83   

3,919.25    

 3,890.33   

  3,861.42  

   3,817.83
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Brent Petrol

Petrol fiyatları, küresel büyümeye yönelik endişelerin etkisiyle baskı
altında. Ülke ekonomilerinde olası daralma senaryoları, petrolde de
talebin düşmesine neden olabilir. Bu da, fiyatların geri çekilmesine
yol açıyor. Çin'de sıfır kovid politikasının uygulanması, ekonomiye
dair gidişatın pek olumlu olmaması da petrol talebi açısından
olumsuz yorumlanıyor. Çin, en büyük petrol ithalatçısı konumunda.
Bu nedenle, resesyon endişeleri bir süre daha petrol fiyatları
üzerinde baskı kurmaya devam edebilir. Bir yanda, Avrupa'da enerji
krizi sürüyor. OPEC+ grubunun en son aldığı üretim kesintisi kararı
sonrası bir sonraki toplantısının da 05 Ekim tarihinde yapılacağı
belirtiliyor. Brent petrol için 88,98$ - 87,20$ - 84,37$ destek
noktaları, 93,59$ - 96,42$ - 98,20$ direnç noktaları olarak
izlenebilir. 

Günlük Pivot Seviyeleri
   97.18

  96.09  

 94.52   

92.95    

 91.86   

  90.77  

   89.20

USD/JPY

Maliye Bakanlığı son 12 aydır art arda zarar yazılan ticaret açığı ön
verilerini güncelledi. Verilere göre geçen ayki ticaret açığı 2,82
trilyon yen (19,7 milyar dolar) olarak kaydedildi. Zarar, mali verilerin
kayda geçmeye başladığı 1979'dan beri en büyük kayıp olarak
kayda geçti. Öte yandan ulusal ticaret açığının art arda 13. ay zarar
olarak kayda geçmesi dikkati çekti. Japon Yeni dolar karşısında
baskılanmaya devam ediyor. Bu sabah 09.00 itibariyle USD/JPY
paritesi 143,57 seviyesinde işlem görüyor. Paritenin seyrinde,
önümüzdeki günlerde FED faiz artış kararının etkili olabileceği
düşünülüyor. Teknik açıdan 143,92 – 144,36 – 144,93 seviyeleri
direnç, 142,92 – 142,35 – 141,91pivot 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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