
Forex Bülten 20 Eylül 2022

Piyasa Gündemi

Küresel piyasalarda, merkez bankalarının faiz kararları gündemde
bulunuyor. Bu sabahta, Çin Merkez Bankası beklentiler
doğrultusunda gösterge kredi faiz oranını değiştirmediğini duyurdu.
Gözler, yarınki Fed toplantısında olduğu için piyasalarda temkinli bir
bekleyiş hakim. Fed toplantısı, bugün başlayacak ve yarın
sonuçlanacak. Dolayısıyla bugün açıklanacak ABD verilerinin etkisi
sınırlı kalabilir. Avrupa Merkez Bankası Başkanı Lagarde'ın
konuşması da bugün için takip edilebilir.  

Açıklanacak Önemli Ekonomik Veriler       
•    15:30 ABD – Konut Başlangıçları Önem: Orta
•    20:00 Euro B. – ECB Lagarde'ın Konuşması Önem: Yüksek

Türkiye

Hazine ve Maliye Bakanlığı, Eylül iç borçlanma programına iki
tahville devam etti. Hazine, 6 yıl vadeli tahvil ihalesinde 1,82 milyar
TL'lik satış gerçekleştirirken, dönemsel faiz %9,78 olarak
kaydedildi. ABD'nin Rusya'nın Mir adlı yerel ödeme sistemine dahil
olan Türk bankalarını odağına aldığına yönelik haberlerin ardından
birçok banka Mir operasyonunu askıya aldığını açıkladı.
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Amerikan kanalına yaptığı
konuşmada, "Enflasyon aşılamaz bir ekonomik tehlike değildir. Şu
anda %8, %9 enflasyonun bile tehdit ettiği ülkeler var. Bizde %80
var. Biz şu anda 250 milyar dolar ihracatı yakalamış bir ülkeyiz."
Dedi. Yurt içinde bugün açıklanacak önemli veri akışı bulunmazken,
gündeme dair gelişmeler takip edilecek.

Euro Bölgesi

Avrupa Merkez Bankası (AMB) Yöneticilerinden yüksek enflasyon
ve faiz artışı konusunda mesajlar gelmeye devam ediyor. AMB
Yönetim Kurulu Üyesi Pablo Hernandez de Cos rekor yüksek
enflasyonla mücadelede faizlerin kademeli artmasını tercih ettiğini
belirtti. AMB Başkan Yardımcısı Luis de Guindos ise Avrupa
büyümesindeki yavaşlamanın enflasyonu düşürmek için yeterli
olmayacağını söyledi. Öte yandan AB pazarını izlemek, farklı risk
seviyelerini belirlemek ve uygun yanıtı koordine etmek için birkaç
aşamadan oluşan yeni bir mekanizma kurulacak. Mekanizmada,
"beklenmedik durum", "teyakkuz" ve "acil durum" seviyeleri olacak.
Beklenmedik durum seviyesinde, komisyon ve üye ülkeler krize
hazırlığı artırmak için iletişim ağı kuracak ve birlikte çalışacak.

ABD

ABD yönetimi, stratejik petrol rezervinden 10 milyon varile kadar
petrol satacağını duyurdu. Halihazırda 155 milyon varil petrolün
satıldığı belirtilen açıklamada, bir sonraki satışla bunun 165 milyon
varile çıkacağı ifade edildi. ABD Başkanı Joe Biden, martta ülkenin
stratejik petrol rezervinden 6 ay içinde günde 1 milyon varil,
toplamda ise 180 milyon varilin üzerinde petrolün piyasaya
sürülmesine izin vermişti. FED’in enflasyonla mücadelede ultra
şahin para politikalarını sürdüreceğine ilişkin beklentilerin
güçlenmesi, ABD’nin tahvil faizlerini 2008 küresel finans krizi
dönemi seviyelerine taşıdı. ABD’nin 10 yıllık tahvil faizi bugün yüzde
3,51’le 2011’den bu yana en yüksek seviyeye çıkarken, 5 yıllık
tahvil faizi de yüzde 3,68 ile son 14 yılın zirvesine yakın seyrediyor.
Para piyasalarında bu haftaki toplantıda FED’in politika faizini %80
ihtimalle 75 baz puan artıracağı öngörülürken, Fed Başkanı Jerome
Powell’ın toplantı sonrası yapacağı açıklamaların tonu merak
ediliyor.

Piyasa Verileri

Pariteler Son Günlük Değ.
(%)

Haftalık Değ.
(%)

Yılbaşı Değ.
(%)

USDTRY 18.2974 0.07 0.26 36.52
EURTRY 18.3455 0.08 0.84 21.45
EURUSD 1.0026 0.01 0.59 -11.87
GBPUSD 1.1430 -0.02 -0.54 -15.54
USDJPY 143.36 0.11 -0.83 24.55

Sepetler Son Günlük Değ.
bp

Haftalık Değ.
bp

Yılbaşı Değ.
bp

½ $ + ½ € 18.4513 -1.15 5.75 416.13
Dolar Endeksi 109.7110 35.60 -10.10 1,404.10
REK 52.8400 - - 509.00

Endeks Vadeliler Son Günlük Değ.
(%)

Haftalık Değ.
(%)

Yılbaşı Değ.
(%)

S&P 500 Yakın Vade 3,925.00 0.20 -0.16 -17.52
DAX Yakın Vade 12,883.00 0.29 -2.30 -18.75
Dow Jones Yakın
Vade 31,174.00 0.18 0.23 -13.95

Emtialar Son Günlük Değ.
(%)

Haftalık Değ.
(%)

Yılbaşı Değ.
(%)

Ons Altın 1,672.33 -0.20 -1.76 -8.60
Gram Altın 983.74 -0.03 -1.52 25.96
WTI 85.43 0.65 -2.02 13.11
BRENT 91.23 0.56 -1.79 17.31
Bakır 3.52 0.29 -4.60 -20.52

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 11.6100 13.00 23.00 -1,271.00
ABD 10 Yıllık 3.4900 0.10 7.70 197.60
ABD 2 Yıllık 3.9710 4.40 22.50 324.10
Almanya 10 Yıllık 1.8040 0.10 7.50 198.10
Almanya 2 Yıllık 1.6130 0.00 22.40 224.10

Gelişmekte Olan
Ülke Kurları Son Günlük Değ.

(%)
Haftalık Değ.

(%)
Yılbaşı Değ.

(%)
USDZAR 17.7151 0.24 1.51 11.05
USDIDR 14,985.45 -0.01 0.14 5.22
USDTRY 18.2974 0.07 0.26 36.52
USDRUB 60.2750 0.33 0.88 -19.51
USDBRL 5.1728 0.04 -0.38 -7.15
USDCNY 7.0140 0.10 1.28 10.35
USDMXN 19.9260 0.04 -0.75 -2.91
USDCZK 24.4480 -0.02 -0.68 11.73
USDHUF 398.0810 0.05 -0.64 22.59
USDPLN 4.7046 0.26 -0.64 16.61
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Euro/Dolar

Euro Bölgesi'nde inşaat üretimi, temmuzda bir önceki aya göre
%0,3 seviyesine yıllık bazda ise %1,5’e yükseldi. Diğer yandan
Avrupa Merkez Bankası Yöneticilerinden yüksek enflasyon ve faiz
artışına ilişkin açıklamalar gelmeye devam etti. Taraflardan rekor
yüksek enflasyonla mücadelede faizlerin kademeli artmasını tercih
ettiğini belirtirken, Avrupa Merkez Bankası Başkan Yardımcısı Luis
de Guindos ise Avrupa büyümesindeki yavaşlamanın enflasyonu
düşürmek için yeterli olmayacağını söyledi. ABD’de yarın
gerçekleşecek toplantı öncesi Fed'in agresif faiz artışına gideceği
yönündeki beklentilerin güçlenmesi ile tahvil faizlerinde yükseliş
sürüyor. Paritede 1,0047 - 1,0069 - 1,0110 seviyeleri direnç, geri
çekilmelerde ise 0,9983 - 0,9943 - 0,9920 takip edilen destek
noktalarıdır.

Günlük Pivot Seviyeleri
   1.0142

  1.0086  

 1.0042   

0.9999    

 0.9943   

  0.9887  

   0.9843

GBP/USD

İngiltere Merkez Bankası bu hafta gerçekleşecek olan toplantısında
yüksek enflasyonu dizginlemek ve İngiliz varlıklarına olan güveni
artırmak için 33 yılın en büyük faiz artışına gidebilir. İngiltere'de
enflasyonun bankanın yüzde 2'lik hedefinin yaklaşık 5 katı üzerinde
seyretmesi nedeniyle Merkez Bankası yetkilileri faiz artırımlarını
hızlandırma baskısıyla karşı karşıya. Yeni Başbakan Liz Truss'ın
hanehalkını artan enerji maliyetlerinden korumak için atacağı
adımların ekonomide beklenen yavaşlamayı yumuşatması
bekleniyor. Parite için 1,1465 - 1,1497 - 1,1552 seviyeleri direnç,
1,1378 - 1,1312 - 1,1291 seviyeleri destek olarak takip edilebilir.

Günlük Pivot Seviyeleri
   1.1656

  1.1608  

 1.1556   

1.1505    

 1.1457   

  1.1409  

   1.1358
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USD/TRY

Haftanın ilk işlem günü veri akışı bakımından sakin seyrederken,
kurda hafif alıcılı seyirlerin hakim olduğunu gördük. Son
dönemlerde düşük volatilitede yatay seyirlerin etkili olduğu kurda,
hafta içi açıklanacak veriler volatiliteyi artırabilir. Bu hafta Çarşamba
günü FED’in faiz kararı takip edildikten sonra Perşembe günü
TCMB’nin faiz kararı izlenecek olup, merkez bankalarının alacağı
kararlar ve karar metinlerindeki yönlendirmeler fiyatlamalar üzerinde
etkisi görülebilir. Bugün özelinde yurt içerisinde önemli bir veri akışı
bulunmuyor. ABD tarafında ise inşaat izinleri ve konut başlangıçları
verileri takip edilecek. Bu sabah yataya yakın hafif alıcılı seyirler
izleyen Dolar/TL, saat 08:30 itibariyle 18,29’lu seviyelerden işlem
görüyor.

Günlük Pivot Seviyeleri
   18.2888

  18.2675  

 18.2493   

18.2312    

 18.2099   

  18.1886  

   18.1705

EUR/TRY

Haftanın ilk işlem günü Euro Bölgesi'nde inşaat üretimi, temmuzda
bir önceki aya göre %0,3 seviyesine yıllık bazda ise %1,5’e
yükseldi. Diğer yandan ECB yetkililerinden yüksek enflasyon ve faiz
artışına ilişkin açıklamalar gelmeye devam etti. Tarafların bir kısmı
rekor yüksek enflasyonla mücadelede faizlerin kademeli artmasını
tercih ettiğini belirtirken, ECB Başkan Yardımcısı Luis de Guindos
ise Avrupa büyümesindeki yavaşlamanın enflasyonu düşürmek için
yeterli olmayacağını söyledi. Hazine ve Maliye Bakanlığı, Eylül iç
borçlanma programına iki tahville devam etti. Hazine, 6 yıl vadeli
tahvil ihalesinde 1,82 milyar TL'lik satış gerçekleştirirken, dönemsel
faiz %9,78 olarak kaydedildi. Euro/TL kuru bu sabah 08:30
saatlerinde 18,34’lü seviyelerden fiyatlanıyor.

Günlük Pivot Seviyeleri
   18.5316

  18.4250  

 18.3257   

18.2263    

 18.1197   

  18.0131  

   17.9138
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XAU/USD

Küresel piyasalarda, merkez bankalarının faiz kararları izleniyor. Bu
sabah, Çin Merkez Bankasının faiz kararı vardı ve piyasaların
beklentisi doğrultusunda bir değişikliğe gitmedi. Yarın Fed'in kararı
takip edilecek. Fed tedirginliği var ve piyasalarda temkinli seyirler
izleniyor. Bugün içinde ABD'den açıklanacak veriler olacak ancak
etkisi sınırlı kalabilir. Fed beklentisi, Doların güçlü seyrini
korumasını desteklerken, emtialar üzerinde de baskıya neden
oluyor. Ons altında sınırlı da olsa yukarı yönlü tepkiler görülmesine
karşın yarınki Fed öncesi yeni bir hareketten bahsetmek zor olabilir.
Bugün içinde Fed beklentisi altın fiyatları üzerinde etkisini
sürdürebilir. Ons altın için 1663$ - 1651$ - 1643$ destek noktaları,
1683$ - 1692$ - 1704$ direnç noktaları olarak takip edilebilir. 

Günlük Pivot Seviyeleri
   1,747.20

  1,737.70  

 1,723.09   

1,708.49    

 1,698.98   

  1,689.48  

   1,674.87

DAX Yakın Vade

Almanya hisse senedi piyasaları dün karışık bir görünüm sergiledi.
Gıda, sanayi ve kimyasal sektörleri yükselirken perakende ve inşaat
sektörleri düşüş yaşadı. DAX 0,49% ve MDAX endeksi 0,11%
yükselirken, TecDAX endeksi 0,36% geriledi. Bugün DAX vadelisi
yatay bir görünüm sergiliyor. Makro tarafta, Bundesbank'ın
ekonomiye yönelik Eylül ayı raporu yayımlandı. Raporda, Alman
ekonomisinin resesyona girdiğine dair artan işaretler olduğu
belirtilerek, ekonomik faaliyetlerin sonbahar ve kış aylarında belirgin
şekilde daralacağına işaret edildi. Endeks için 12,905 - 12,980 -
13,066 seviyeleri direnç, 12,696 - 12,610 - 12,511 seviyeleri destek
olarak takip edilebilir.

Günlük Pivot Seviyeleri
   13,825.33

  13,635.67  

 13,520.33   

13,405.00    

 13,215.33   

  13,025.67  

   12,910.33
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Dow Jones Yakın Vade

Dow Jones Industrial Average endeksi Pazartesi işlem seansını
%0,64 yükselişle 31,019 seviyesinden kapattı. Endeks Hammadde,
Kamu Hizmetleri ve Tüketici Malları sektörlerindeki hisselerin
artışıyla yükseldi. Dikkatler yarın açıklanacak FED faiz kararında,
verinin açıklanmasının ardından hafta boyunca volatilite artışı
gözlemleyebiliriz. DJI 30 Aralık vadeli kontratı bu sabah itibariyle
31,193 seviyesinde ve pozitif görünümü takip ediliyor. Teknik açıdan
endeks için 31,358 – 31,566 – 31,951 seviyeleri direnç, 30,765 –
30,380 – 30,172 pivot noktaları ise destek olarak takip edilebilir.

Günlük Pivot Seviyeleri
   32,916.33

  32,710.67  

 32,548.33   

32,386.00    

 32,180.33   

  31,974.67  

   31,812.33

S&P 500 Yakın Vade

S&P 500 endeksi Pazartesi işlem seansını %0,69 yükselişle 3,899
seviyesinden kapattı. Endeks Hammadde, Kamu Hizmetleri ve
Tüketici Malları sektörlerindeki hisselerin artışıyla yükseldi. Dikkatler
yarın açıklanacak FED faiz kararında, verinin açıklanmasının
ardından endekslerde hafta boyunca volatilite artışı takip edilebilir.
S&P 500 Aralık vadeli kontratı bu sabah itibariyle 3,927 seviyesinde
ve pozitif görünümü izleniyor. Teknik açıdan endeks için 3,951 –
3,979 – 4,032 seviyeleri direnç, 3,870 – 3,817 – 3,789 pivot
noktaları ise destek olarak izlenebilir.

Günlük Pivot Seviyeleri
   4,165.92

  4,121.58  

 4,094.42   

4,067.25    

 4,022.92   

  3,978.58  

   3,951.42
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Brent Petrol

Petrol fiyatları yeni güne hafif alıcılı başladı. Küresel piyasalarda,
risk iştahının toparlanıyor olması, petrol fiyatlarını destekliyor.
Ancak önemli bir hafta merkez bankalarının faiz kararları yoğun ve
yarın Fed'in faiz kararı var. Bu nedenle, piyasalarda oynaklık
yüksek olduğu için petrol fiyatları açısından da hareketli geçebilir.
ABD Enerji Bakanlığı, kasım ayından itibaren stratejik petrol
rezervinden 10 mn varile kadar petrol satılacağını bildirdi. Sınırlı
petrol negatif bir açıklamaydı. Birleşik Arap Emirlikleri, günde
yaklaşık 4 mn varil üretim gerçekleştiriyor, bu kapasitesini 2025
yılına kadar günde 5 mn varile yükselteceğini bildirdi. Brent petrol
için 93,34$ - 94,99$ - 97,41$ direnç noktaları, 89,27$ - 86,85$ -
85,20$ destek noktaları olarak izlenebilir.

Günlük Pivot Seviyeleri
   91.77

  90.62  

 89.21   

87.81    

 86.65   

  85.50  

   84.10

USD/JPY

Japonya'da çekirdek enflasyonu Ağustos ayında da BOJ'un yüzde 2
hedefinin üzerinde gerçekleşti. Ağustos ayında çekirdek tüketici
fiyatları geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 2,8 artarak yaklaşık
8 yılın en yüksek seviyesine çıktı. Ekonomistler taze gıda dışarıda
bırakılarak hesaplanan çekirdek enflasyonun Ağustos ayında 2,7
olmasını bekliyorlardı. Manşet enflasyon ise Ağustos ayında yıllık
yüzde 3,0 oldu. Tüketici fiyatları bir önceki aya göre yüzde 0,3 arttı.
Japonya'da Ağustos ayında mal fiyatları yıllık yüzde 5,7 artarken,
hizmet fiyatlarında artış yüzde 0,2'de kaldı. Parite için 143,68 -
144,16 - 144,68 seviyeleri direnç, 142,68 - 142,16 -
141,68 seviyeleri destek olarak takip edilebilir.

Günlük Pivot Seviyeleri
   145.90

  145.23  

 144.67   

144.11    

 143.44   

  142.77  

   142.21
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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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