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Piyasa Gündemi

Bu haftanın en önemli gündemi faiz kararları olarak bulunuyor.
Hafta içerisinde; ABD, İngiltere ve Türkiye Merkez Bankalarının faiz
kararları takip edilecek. Çarşamba günü Fed ile birlikte toplantılar
başlıyor. ABD'de geçtiğimiz hafta açıklanan enflasyon verisi sonrası
Fed ile ilgili beklentiler o günden beri piyasalarda risk iştahını
baskılamaya devam ediyor. Çarşamba gününe kadar bu
beklentilerin, risk iştahı ve fiyatlamaları şekillendirmeye devam
etmesi beklenebilir. Bugün için takvim sakin. 

Açıklanacak Önemli Ekonomik Veriler       
•    Önemli bir veri akışı bulunmuyor.

Türkiye

TCMB, piyasa beklentilerini derlediği anketinde rutin olarak yaptığı
katılımcı güncellemesini gerçekleştirdi. Bu güncelleme döneminde
büyük bankaların da aralarında bulunduğu bazı katılımcılar, anket
tahmin listesinin dışında kaldı. TCMB’nin bu ay yaptığı piyasa
katılımcıları anketinde enflasyon beklentilerinde son 20 yılın en
büyük aylık düşüşü gerçekleşti. Bir önceki ay ankette bir yıl sonrası
için TÜFE beklentisi %42 iken, yeni ankette beklenti %36,7’ye indi.
Katılımcıların cari yıl sonu dolar kuru beklentisi ise 19,51 TL oldu.
Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Cumhurbaşkanı Erdoğan’la
yaptığı ikili görüşmenin ardından, Rus gazının Türkiye'ye
sevkiyatında ödemelerin %25'inin Rus rublesi olarak yapılmasına
ilişkin anlaşmanın yakında yürürlüğe gireceğini duyurdu. Yurt içinde
bugün açıklanacak önemli veri akışı bulunmazken, gündeme dair
gelişmeler takip edilecek.

Euro Bölgesi

Avrupa tarafında faiz artışına yönelik kararlı duruş devam ediyor.
Avrupa Merkez Bankası’nın şahin üyelerinden Bundesbank Başkanı
Nagel, AMB’nin enflasyonu azaltmak için faiz oranlarını artırmaya
devam edeceğini açıkladı. Nagel, AMB’nin bir sonraki toplantısında
vereceği faiz kararı hakkında bir oran belirtmezken, merkez
bankasının toplantı bazlı bir yaklaşımı izlemesinin doğru olacağını
söyledi. Avrupa Merkez Bankası baş ekonomisti Philip Lane da
benzer şekilde Banka'nın faiz artırımlarına gelecek yıl da devam
edeceğini söyledi. Lane, "Gelecek birkaç toplantıda, bu yılın son
çeyreğinde ve gelecek yılın ilk çeyreğinde, faiz oranlarını daha
normal bir seviye olarak ifade edilebilecek oranlara getirme
aşamasında olmaya devam edeceğimizi düşünüyoruz" dedi.

ABD

Goldman Sachs ekonomistleri tarafından Cuma günü yayınlanan bir
notta, ABD’nin 2023'te yüzde 1,1 büyümesi beklendiği kaydedildi.
Goldman, geçtiğimiz günlerde ABD Merkez Bankası'nın faiz artırım
beklentilerini yükseltmişti. FED'in 20-21 Eylül toplantısında faizi 75
baz puan ve Kasım ayında 50 baz puan artıracağı beklentilerini
ortaya koyan ekonomistler, daha önce Eylül'de 50 baz puan,
Kasım'da 25 baz puan faiz artırımı bekliyorlardı. Ağustos ayına
ilişkin beklenenden yüksek gelen ABD enflasyon rakamları, FED'in
Çarşamba günü yapacağı toplantıda büyük bir faiz artışına daha
gideceği yönündeki beklentileri güçlendirdi. Piyasa gözlemcileri,
ABD merkez bankasının parasal sıkılaştırmanın mevcut hızını,
ekonominin gücünü ve enflasyonun devam etme olasılığını nasıl
gördüğünün yanı sıra bilançodaki azaltımın nasıl ilerlediğine dair
işaretler için tetikte olacak.

Piyasa Verileri

Pariteler Son Günlük Değ.
(%)

Haftalık Değ.
(%)

Yılbaşı Değ.
(%)

USDTRY 18.2802 0.14 0.30 36.39
EURTRY 18.2463 -0.22 -1.10 20.79
EURUSD 0.9981 -0.34 -1.39 -12.26
GBPUSD 1.1399 -0.22 -2.43 -15.77
USDJPY 143.29 0.25 0.32 24.50

Sepetler Son Günlük Değ.
bp

Haftalık Değ.
bp

Yılbaşı Değ.
bp

½ $ + ½ € 18.4628 7.00 12.15 417.28
Dolar Endeksi 109.9720 32.90 185.40 1,430.20
REK 52.8400 - - 509.00

Endeks Vadeliler Son Günlük Değ.
(%)

Haftalık Değ.
(%)

Yılbaşı Değ.
(%)

S&P 500 Yakın Vade 3,873.25 -0.43 -5.78 -18.60
DAX Yakın Vade 12,723.00 -0.16 -5.09 -19.76
Dow Jones Yakın
Vade 30,812.00 -0.36 -4.86 -14.95

Emtialar Son Günlük Değ.
(%)

Haftalık Değ.
(%)

Yılbaşı Değ.
(%)

Ons Altın 1,665.72 -0.58 -3.42 -8.96
Gram Altın 978.89 -0.44 -3.16 25.34
WTI 84.40 -0.64 -3.84 11.74
BRENT 90.24 -0.45 -3.75 16.04
Bakır 3.52 -1.01 -3.16 -20.50

Tahviller Son Günlük Değ.
bp

Haftalık Değ.
bp

Yılbaşı Değ.
bp

Türkiye 2 Yıllık 14.4200 5.00 61.00 -828.00
Türkiye 10 Yıllık 11.4800 -2.00 11.00 -1,284.00
ABD 10 Yıllık 3.4520 0.10 9.40 193.80
ABD 2 Yıllık 3.8640 -0.30 28.60 313.40
Almanya 10 Yıllık 1.7550 -0.10 10.20 193.20
Almanya 2 Yıllık 1.5250 -0.10 21.50 215.30

Gelişmekte Olan
Ülke Kurları Son Günlük Değ.

(%)
Haftalık Değ.

(%)
Yılbaşı Değ.

(%)
USDZAR 17.6967 0.50 3.29 10.93
USDIDR 14,975.20 -0.16 0.75 5.15
USDTRY 18.2802 0.14 0.30 36.39
USDRUB 60.1750 -0.54 -0.74 -19.64
USDBRL 5.2522 -0.07 3.08 -5.73
USDCNY 7.0110 0.39 1.22 10.31
USDMXN 20.0816 0.22 1.24 -2.15
USDCZK 24.5594 0.31 1.39 12.24
USDHUF 404.4730 0.10 2.91 24.56
USDPLN 4.7219 0.18 1.85 17.04
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Euro/Dolar

Euro Bölgesi’nde enflasyon ağustos ayında aylık bazda %0,6
oranında artarken, yıllık bazda %9,1 açıklanarak rekor yüksek
seviyeye ulaştı. Yükselişe en büyük katkı %39,6 ile yine enerjiden
geldi. ECB Yönetim Konseyi Üyesi ve Bundesbank Başkanı J.
Nagel, ECB’nin enflasyonu azaltmak için faiz oranlarını artırmaya
devam edeceğini söyledi. ABD'de Michigan Üniversitesi'nin
anketine göre uzun vadeli enflasyon beklentisi eylül ayında bir
yıldan uzun sürenin en düşük seviyesi olan %2,8’e gerilerken,
tüketici güveni 59,5 seviyesine yükseldi. Paritede 1,0000 seviyesi
üzerinde oluşacak fiyatlamalarda 1,0051 – 1,0089 ve
1,0142 seviyeleri izlenen direnç noktalarıdır. Geri çekilmelerde ise
0,9960– 0,9906 ve 0,9868 takip edilecek destek seviyeleridir.

Günlük Pivot Seviyeleri
   1.0189

  1.0100  

 1.0053   

1.0007    

 0.9918   

  0.9829  

   0.9782

GBP/USD

İngiltere Merkez Bankası, geçen haftaki toplantının Kraliçe II.
Elizabeth'in cenaze töreni nedeniyle bir hafta ertelenmesinin
ardından bu perşembe toplanacak. Bankanın faiz oranlarını 50 baz
puan daha artırması bekleniyor, bu da banka faizini %2,25'e
getirecek. Ancak 75 baz puanlık bir artış da ihtimal dahilinde. Öte
yandan cuma günü yeni Maliye Bakanı Kwasi Kwarteng, yeni
Başbakan Liz Truss'un İngiltere’yi enflasyonu körükleme riski
taşıyan düşük vergili bir ekonomi haline getirme vaadini nasıl yerine
getirmeyi planladığına dair ilk açıklaması olarak "mali bir etkinlik"
düzenleyecek. Parite için 1,1485 – 1,1547 – 1,1615 seviyeleri
direnç, 1,1355 – 1,1288 – 1,1225 seviyeleri destek olarak takip
edilebilir.

Günlük Pivot Seviyeleri
   1.1711

  1.1626  

 1.1577   

1.1528    

 1.1442   

  1.1356  

   1.1307
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USD/TRY

Cuma günü yurt içerisinde TCMB piyasa katılımcıları anketi takip
edildi. Anket sonuçlarına göre yıl sonu enflasyon beklentisi %70,60
seviyesinden %67,73 seviyesine; yıl sonu Dolar/TL beklentisi ise
19,65 TL seviyesinden 19,51 TL seviyesine geriledi. Verinin
fiyatlamalara etkisinin olmadığını söyleyebiliriz. Geçen haftanın
genelinde açıklanan verilerin ve haber akışlarının fiyatlamalara
etkisi oldukça sınırlı kalırken, kurda düşük volatilitede yatay
seyirlerin etkili olduğunu gördük. Bugün özelinde yurt içerisinde ve
ABD’de önemli veri akışı bulunmuyor. Hafta genelinde ise Fed ve
TCMB’nin faiz kararları ön plana çıkacak olup, oynaklığın arttığı bir
hafta yaşayabiliriz. Bu sabah yatay seyirlerin hâkim olduğu
Dolar/TL, saat 08:30 itibariyle 18,26’lı seviyelerde bulunuyor.

Günlük Pivot Seviyeleri
   18.3556

  18.3245  

 18.2900   

18.2555    

 18.2244   

  18.1933  

   18.1588

EUR/TRY

ECB Yönetim Konseyi Üyesi ve Bundesbank Başkanı J. Nagel,
ECB’nin enflasyonu azaltmak için faiz oranlarını artırmaya devam
edeceğini açıkladı. Euro bölgesi enflasyonu ağustos ayında aylık
bazda %0,6 oranında artarken, yıllık bazda %9,1 açıklanarak rekor
yüksek seviyeye ulaştı. Yurt içinde haftanın son işlem günü TCMB)
eylül ayı piyasa katılımcıları anketinin sonuçlarını açıkladı.
Katılımcıların cari yıl sonu tüketici enflasyonu beklentisi %67,73
olurken, 12 ay sonrası TÜFE beklentisi ise %36,74’e geriledi. Cari
yıl sonu dolar kuru beklentisi ise 19,51 TL oldu. Küresel piyasalarda
ve yurt içinde açıklanacak önemli veri akışı bulunmazken, gündeme
dair gelişmeler takip edilebilir. Euro/TL kuru bu sabah 08:30
saatlerinde 18,24’lü seviyelerden fiyatlanıyor.

Günlük Pivot Seviyeleri
   18.5949

  18.4269  

 18.3335   

18.2401    

 18.0721   

  17.9041  

   17.8107
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XAU/USD

Küresel piyasalar için hareketli bir hafta olacaktır. Bu hafta merkez
bankalarının faiz kararları gündemde olacak bu nedenle ons altın
üzerinde de oynaklık yüksek olabilir. Çarşamba günü Fed toplantısı
izlenecek. Fed için beklentiler 75 baz puan veya 100 baz puan
olmak üzere ikiye bölünmüş durumda. İki ihtimalinde fiyatlara
yansıtıldığı bu nedenle Dolar pozitif bir fiyatlama olduğu görülüyor.
Doların güçlü seyrini koruyor olması, altın fiyatları üzerinde de
baskıya neden oluyor. Bu nedenle Fed toplantısına kadar ons altın
üzerindeki kararsızlık ve baskının sürmesi beklenebilir. Bugün için
ABD'de açıklanacak önemli bir veri akışı bulunmuyor. Ons altın için
1659$ - 1643$ - 1633$ destek noktaları, 1686$ - 1696$ - 1712$
direnç noktaları olarak takip edilebilir.

Günlük Pivot Seviyeleri
   1,755.96

  1,737.65  

 1,728.03   

1,718.41    

 1,700.11   

  1,681.80  

   1,672.18

DAX Yakın Vade

Almanya hisse senedi piyasaları cuma günü Lojistik, Sağlık ve
İnşaat sektörlerindeki hisselerin öncülüğünde düştü. DAX 1,66%,
MDAX endeksi 2,09% ve TecDAX endeksi 2,78% değer kaybetti.
Maktro tarafta Almanya, Rus devletinin petrol şirketi Rosneft'e ait üç
rafinerinin kontrolünü ele geçirdi ve başkent Berlin için ufuktaki bir
yakıt tedarik krizinin önüne geçmeyi hedefliyor. Almanya'nın
güneyindeki diğer iki rafineriyle birlikte kuzeydoğusundaki Schwedt
rafinerisi de gaz tekeli Gazprom'un yılın başlarında Avrupa'ya
tedariki kesmeye başladığı zaman şirketin Almanya'daki
iştiraklerine yapıldığı gibi devlet idaresi altına alınacak. Endeks için
12,838 – 13,052 – 13,162 seviyeleri direnç, 12,728 – 12,649 –
12,590 seviyeleri destek olarak takip edilebilir.

Günlük Pivot Seviyeleri
   13,453.67

  13,295.33  

 13,189.67   

13,084.00    

 12,925.67   

  12,767.33  

   12,661.67
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Dow Jones Yakın Vade

Wall Street endeksleri ABD’de açıklanan güçlü verilerin, FED’den
daha agresif sıkılaştırma beklentilerini desteklemesiyle geçen hafta
sert düşüş kaydetti. FED kararının beklendiği yeni haftanın ilk işlem
gününde ABD Borsaları vadeli işlemlerde düşmeye devam ediyor.
Dow Jones Endeksi Cuma günü seans kapanışında Petrol ve Gaz,
Sanayi ve Hammadde sektörlerindeki hisselerin düşüşüyle %0,45
değer kaybetti. Bu sabah itibariyle DJI 30 Aralık vadeli kontratı
30,855 seviyesinde yatay negatif görünümünü sürdürüyor. Endeks
için teknik açıdan 31,093 – 31,208 - 31,432 noktaları direnç, 30,754
– 30,529 – 30,414 pivot seviyeleri ise destek olarak takip edilebilir.

Günlük Pivot Seviyeleri
   32,805.67

  32,519.33  

 32,341.67   

32,164.00    

 31,877.67   

  31,591.33  

   31,413.67

S&P 500 Yakın Vade

Wall Street endeksleri ABD’de açıklanan güçlü verilerin, FED’den
daha agresif sıkılaştırma beklentilerini desteklemesiyle geçen hafta
sert düşüş kaydetti. FED kararının beklendiği yeni haftanın ilk işlem
gününde ABD Borsaları vadeli işlemlerde düşmeye devam ediyor.
S&P 500 Endeksi Cuma günü seans kapanışında Petrol ve Gaz,
Sanayi ve Hammadde sektörlerindeki hisselerin düşüşüyle %0,72
değer kaybetti. Bu sabah itibariyle S&P 500 Aralık vadeli kontratı
3,874 seviyesinde yatay negatif görünümünü sürdürüyor. Endeks
için teknik açıdan 3,915 – 3,933 – 3,965 noktaları direnç, 3,865 –
3,834 – 3,816 pivot seviyeleri ise destek olarak izlenebilir.

Günlük Pivot Seviyeleri
   4,099.17

  4,055.33  

 4,030.42   

4,005.50    

 3,961.67   

  3,917.83  

   3,892.92
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Brent Petrol

Petrol fiyatları yeni haftaya yatay başladı. Çin'in mega kentinde
karantina önlemlerinin kalkması, petrol talebinin de yükselmesi
anlamına geliyor. Bu da kısa vadede petrol açısından olumlu
yorumlanabilir. Ancak bu hafta merkez bankalarının faiz kararları
olacak. Özellikle, Fed'in şahin duruşu devam ederse, yüksek faiz
ortamı talebi baskılayan bir unsur olduğundan çarşamba akşamı
piyasaya verilecek mesajlar, petrol fiyatlarının da seyrini
etkileyebilir. Bu açıdan, dikkatli olunmalı. İran Cumhurbaşkanı Reisi,
ABD'nin anlaşmadan çıkmama garantisi vermesi durumunda
nükleer anlaşmaya geri dönüşü düşüneceklerini belirtti. Bugün için
veri takvimi sakin gözüküyor. Brent petrol için 92,71$ - 93,87$ -
95,11$ direnç noktaları, 90,31$ - 89,07$ - 87,91$ destek noktaları
olarak izlenebilir.

Günlük Pivot Seviyeleri
   97.81

  95.62  

 91.49   

87.36    

 85.16   

  82.97  

   78.84

USD/JPY

Japonya Merkez Bankası Japon yetkililerin bu ayın başlarında dolar
karşısında son 24 yılın en düşük seviyesine inen zayıf yeni
desteklemek için döviz piyasasına müdahale etmeye yakın olduğu
yönündeki spekülasyonların olduğu bir ortamda perşembe günü
toplanacak. Dolar, Fed'in politikayı agresif bir şekilde sıkılaştırmaya
devam edeceği, BoJ'un ise benzeri görülmemiş genişleyici bir
politikaya bağlı kalacağı görüşünden dolayı Yen karşısında destek
buldu. Endeks için 31,273 – 31,532 – 31,681 seviyeleri direnç,
30,864 – 30,715 – 30,456 seviyeleri destek olarak takip edilebilir.
Parite için 143,48 – 144,021 – 144,35 seviyeleri direnç, 142,62 –
142,29 – 141,76 seviyeleri destek olarak takip edilebilir.

Günlük Pivot Seviyeleri
   147.18

  146.09  

 144.92   

143.75    

 142.65   

  141.56  

   140.39
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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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