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Piyasa Gündemi

Bugün TSİ 21:00'da Fed faiz kararını açıklayacak ve 21:30'da Fed
Başkanı Powell'ın konuşması izlenecek. Son günlerde, Fed ile ilgili
beklentiler, piyasalarda Doların güçlenmesini sağlamıştı. Güçlü
Dolar, borsalarda karışık seyirlere ve risk iştahının da zayıf
seyretmesine yol açtı. Fed kararına kadar piyasalarda temkinli
seyirler sürebilir. Ancak Fed sonrası piyasalardaki oynaklığın
artması beklenebilir. Bu akşam Fed'in söylemleri, risk iştahı ve
fiyatlamalar üzerinde belirleyici olabilir.

Açıklanacak Önemli Ekonomik Veriler       
•    21:00 ABD – Fed Faiz Kararı Önem: Yüksek
•    21:30 ABD – Fed Powell'ın Konuşması Önem: Yüksek

Türkiye

Hazine ve Maliye Bakanlığı 13 ay ve 10 yıl vadeli TÜFE'ye endeksli
tahvilde ihale öncesi yapılan satışlarla toplamda 5,5 milyar TL
borçlanmaya imza attı. Hazine ve Maliye Bakanlığı 13 ay vadeli
kuponsuz devlet tahvilinin ilk ihracında 990 milyon liralık teklife
karşılık, 289,5 milyon liralık satış gerçekleştirildi. İhalede basit faiz
%14,85, bileşik faiz %14,79 oldu. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip
Erdoğan, BM 77. Genel Kurulu’nda yaptığı konuşmada, "Enerji,
gıda, hammadde fiyatlarının oluşturduğu enflasyon baskısı tüm
ekonomileri ve sosyal refahı menfi yönde etkilemektedir." dedi. Yurt
içinde bugün açıklanacak önemli veri akışı bulunmazken, gündeme
dair gelişmeler takip edilecek.

Euro Bölgesi

Avrupa Merkez Bankası Yönetim Konseyi Üyesi ve aynı zamanda
Estonya Merkez Bankası Başkanı olan Madis Muller faiz oranlarının
Euro Bölgesi ekonomisini yavaşlatacak seviyenin çok altında
olduğunu belirtti. Muller, Temmuz'daki 50, Eylül'deki 75 baz puanlık
faiz artışından sonra borçlanma maliyetlerinin hala tarihi olarak
görece düşük olduğunu söyledi. AMB'nin şahin üyelerinden olan
Muller enflasyonun yavaşlamaya başlamasının uzun sürebileceğini
ifade etti. AMB Yönetim Kurulu Üyesi ve İspanya Merkez Bankası
Başkanı Pablo Hernandez de Cos dün %2'lik hedefin oldukça
üzerinde seyreden enflasyonu düşürmek için borçlanma
maliyetlerinin daha da artması gerektiğini belirtmişti. AMB Başkan
Yardımcısı Luis de Guindos ise Avrupa büyümesindeki
yavaşlamanın tek başına enflasyonu düşürmek için yeterli
olmayacağını söylemişti.

ABD

FED’in bu akşamki faiz kararında güçlü bir sıkılaştırma adımı
atacağı beklentisi ABD’de tahvil getirilerinin yükselmesine neden
olurken, Wall Street Borsaları Salı günü düştü. Bloomberg anketine
katılan ekonomistlerin medyan beklentisi faiz bandının yüzde 2,25-
yüzde 2,50’den 75 baz puanlık artışla yüzde 3,00-3,25’e
yükseltilmesi yönünde. Ankete katılan 96 ekonomistin ikisi 100 baz
puanlık faiz artışı öngördü. Beklentiler gerçekleşir ve 75 baz puanlık
bir artış gelirse, bu, aynı büyüklükte arka arkaya üçüncü
sıkılaştırma olacak ve politika faizi 2008 finansal krizi öncesinden
bu yana görülmemiş seviyelere çıkacak. Son tahminlerin
yayınlandığı haziran ayından bu yana enflasyonda kayda değer bir
toparlanma yaşanmazken, enflasyonun düşürülmesi için işsizliğin
hangi seviyeye çıkmasına göz yumulacağına dair beklentilerde de
değişim söz konusu.

Piyasa Verileri

Pariteler Son Günlük Değ.
(%)

Haftalık Değ.
(%)

Yılbaşı Değ.
(%)

USDTRY 18.3133 0.03 0.42 36.64
EURTRY 18.1938 -0.34 -0.06 20.44
EURUSD 0.9935 -0.35 -0.47 -12.67
GBPUSD 1.1369 -0.10 -1.49 -15.99
USDJPY 143.65 -0.05 0.34 24.80

Sepetler Son Günlük Değ.
bp

Haftalık Değ.
bp

Yılbaşı Değ.
bp

½ $ + ½ € 18.3963 -5.50 -0.50 410.62
Dolar Endeksi 110.4910 30.90 80.10 1,482.10
REK 52.8400 - - 509.00

Endeks Vadeliler Son Günlük Değ.
(%)

Haftalık Değ.
(%)

Yılbaşı Değ.
(%)

S&P 500 Yakın Vade 3,874.00 0.03 -2.31 -18.59
DAX Yakın Vade 12,633.00 -0.40 -3.05 -20.33
Dow Jones Yakın
Vade 30,812.00 0.04 -1.40 -14.95

Emtialar Son Günlük Değ.
(%)

Haftalık Değ.
(%)

Yılbaşı Değ.
(%)

Ons Altın 1,674.47 0.58 -1.35 -8.48
Gram Altın 985.89 0.60 -0.97 26.24
WTI 85.46 1.51 -3.58 13.15
BRENT 91.40 1.54 -2.81 17.53
Bakır 3.53 0.42 -2.41 -20.42

Tahviller Son Günlük Değ.
bp

Haftalık Değ.
bp

Yılbaşı Değ.
bp

Türkiye 2 Yıllık 14.2900 -13.00 -7.00 -841.00
Türkiye 10 Yıllık 11.6100 0.00 19.00 -1,271.00
ABD 10 Yıllık 3.5350 -3.10 13.00 202.10
ABD 2 Yıllık 3.9210 -5.40 13.70 319.10
Almanya 10 Yıllık 1.8840 -4.70 16.80 206.10
Almanya 2 Yıllık 1.6770 -3.10 26.10 230.50

Gelişmekte Olan
Ülke Kurları Son Günlük Değ.

(%)
Haftalık Değ.

(%)
Yılbaşı Değ.

(%)
USDZAR 17.7379 0.27 1.38 11.19
USDIDR 15,007.50 -0.04 0.64 5.37
USDTRY 18.3133 0.03 0.42 36.64
USDRUB 61.1750 -0.37 2.43 -18.31
USDBRL 5.1437 -0.02 -0.40 -7.68
USDCNY 7.0471 0.41 1.22 10.87
USDMXN 20.0115 0.06 0.26 -2.49
USDCZK 24.8010 0.46 1.19 13.34
USDHUF 404.3000 0.49 -0.50 24.51
USDPLN 4.7769 0.61 1.10 18.40
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Euro/Dolar

Euro Bölgesi’nde cari denge temmuz ayında rekor seviyeye
yükselerek 19,9 milyar euro açık verdi. ECB Başkanı C. Lagarde,
Banka'nın kabul edilemeyecek kadar yüksek enflasyon ile
mücadele etmek ve talebi soğutmak için faiz oranlarını ekonomik
büyümeyi sınırlayacak bir seviyeye kadar yükseltebileceğini söyledi.
ABD’de Fed'in agresif faiz artışına gideceği yönündeki güçlü
beklentiler risk iştahını baskılamaya devam ediyor. Ana risk
başlıklarının yanı sıra tahvil cephesindeki yüksek seyir ön planda
kalmaya devam ediyor Bu gün verilecek mesajlar paritede yüksek
volatilitenin kaydedilmesinde etkili olabilir. Paritede 0,9944 – 0,9920
ve 0,9900 izlenen destek seviyeleridir. Toparlanmalarda ise
1,0028 – 1,0087 ve 1,0123 takip edilen direnç noktalarıdır.

Günlük Pivot Seviyeleri
   1.0226

  1.0170  

 1.0109   

1.0048    

 0.9992   

  0.9936  

   0.9875

GBP/USD

Rusya'nın gaz akışını kesmeye devam edeceği beklentisi İngiltere
ve Avrupa'da enerji fiyatlarının sert biçimde yükselmesine neden
oluyor. Yaşanan bu durum İngiltere'de enflasyonun çift haneye
ulaşacağı beklentisini artırırken Merkez Bankası'ndan daha agresif
faiz artış beklentisini güçlendiriyor. Para piyasalarında İngiltere
Merkez Bankası'nın (BOE) enflasyonu dizginlemek için yıl sonuna
kadar 2 kez yüksek montanlı faiz artırımı yapması fiyatlanıyor.
Piyasa katılımcıları İngiltere Merkez Bankası'ndan gelecek 3
toplantıda 200 baz puanın üzerinde faiz artışı fiyatlıyor. Bu da
bankanın en az 2 toplantıda faizi 75'er baz puan artıracağı
anlamına geliyor. Parite için 1,1442 - 1,1503 - 1,1545 seviyeleri
direnç, 1,1339 - 1,1296 - 1,1235 seviyeleri destek olarak takip
edilebilir.

Günlük Pivot Seviyeleri
   1.1810

  1.1729  

 1.1659   

1.1588    

 1.1507   

  1.1426  

   1.1356
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USD/TRY

Dün yurt içerisinde önemli bir veri akışı bulunmazken, ABD
tarafında inşaat izinleri ağustos ayında 1,52 milyon ile beklentilerin
altında kalarak Haziran 2020’den bu yana en düşük seviyeye
geriledi. Konut başlangıçları ise geçen ay 1,58 milyon ile beklentileri
aştı. Açıklanan verilerin fiyatlamalara etkisi olmadığını söyleyebiliriz.
Bugün TSİ 21:00’de Fed’in faiz kararı ve ekonomik projeksiyonları
izlenecek. Saat 21:30’da ise Fed Başkanı Powell’ın konuşması
takip edilecek. Akşam açıklanacak karar ile birlikte piyasada
oynaklık artabilir. Hafta başından itibaren kurda hafif yükseliş
eğilimleri görülürken, volatilite ise düşük seyrediyor. Bu sabah
Dolar/TL, saat 08:45 itibariyle 18,30’lu seviyelerinde bulunuyor.
Dolar endeksi ise 110,27 civarında seyrediyor.

Günlük Pivot Seviyeleri
   18.3083

  18.2812  

 18.2578   

18.2345    

 18.2073   

  18.1802  

   18.1568

EUR/TRY

Euro Bölgesi’nde cari denge temmuz ayında rekor seviyeye
yükselerek 19,9 milyar euro açık verdi. Avrupa’nın en büyük
ekonomisi olan Almanya’da enerji fiyatlarının etkisiyle üretici fiyat
endeksi ağustos ayında yıllık %45,8 ile yeni rekor artış kaydetti.
Avrupa Merkez Bankası Yönetim Konseyi Üyesi Madis Muller faiz
oranlarının Euro Bölgesi ekonomisini yavaşlatacak seviyeden uzak
olduğunu belirtti. Hazine ve Maliye Bakanlığı 13 ay ve 10 yıl vadeli
TÜFE'ye endeksli tahvilde ihale öncesi yapılan satışlarla toplamda
5,5 milyar TL borçlanmaya imza attı. Cumhurbaşkanı Erdoğan dün
gerçekleştirdiği konuşmada enflasyonun tüm ekonomileri ve sosyal
refahı menfi yönde etkilediğini belirtti. Euro/TL kuru bu sabah 08:30
saatlerinde 18,23’lü seviyelerden fiyatlanıyor.

Günlük Pivot Seviyeleri
   18.6611

  18.5563  

 18.4338   

18.3113    

 18.2065   

  18.1018  

   17.9793
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XAU/USD

Küresel piyasaların merakla beklediği Fed toplantısı bugün TSİ
21:00'da açıklanacak. TSİ 21:30'da Fed Başkanı Powell'ın
konuşması takip edilecek. Fed öncesi son günlerde piyasalarda
temkinli seyirler izlendi. Dolar gücünü korumaya devam ederken,
ons altın üzerinde de baskıya neden oldu. Fed için bu toplantısında
75 baz puana kesin gözle bakan piyasa, 100 baz puan ihtimalini de
masada tutuyor. Bu ihtimaller ışığında, Dolardaki güçlenme, ons
altına yönelik talebin zayıf kalmasına neden olurken, fiyatların geri
çekilmesine de yol açtı. Bu sabah için spot piyasada ons altında
temkinli seyirler izleniyor. Akşam Fed'in kararına kadar altındaki
yatay ve kararsızlık sürebilir. Ons altın için 1676$ - 1687$ - 1695$
direnç noktaları, 1656$ - 1648$ - 1637$ destek noktaları olarak
takip edilebilir.

Günlük Pivot Seviyeleri
   1,749.32

  1,739.42  

 1,728.44   

1,717.45    

 1,707.55   

  1,697.65  

   1,686.66

DAX Yakın Vade

Almanya hisse senedi piyasaları dün inşaat, finans ve kamu
hizmetleri sektörlerindeki hisselerin öncülüğünde düştü. DAX
endeksi %1,03, MDAX endeksi %0,88 ve TecDAX endeksi %1,06
düştü. Öte yandan makro tarafta Almanya'da enerji fiyatları
enflasyonist baskı yaratmaya devam ediyor. Ülkede ağustos ayına
ilişkin üretici fiyat endeksi bir önceki yılın aynı ayına göre %45,8 ile
rekor yükseliş kaydetti. Ekonomistlerin beklentisi üretici fiyat
endeksinin %36,8 artması yönündeydi. Almanya'da üretici
fiyatlarında bir önceki rekor temmuz ayında %37,2 ile
kaydedilmişti. Endeks için 12,889 - 13,126 - 13,292 seviyeleri
direnç, 12,486 - 12,320 - 12,083 seviyeleri destek olarak takip
edilebilir.

Günlük Pivot Seviyeleri
   13,988.00

  13,780.00  

 13,483.00   

13,186.00    

 12,978.00   

  12,770.00  

   12,473.00
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Dow Jones Yakın Vade

Dow Jones Industrial Average endeksi Salı kapanışın ardından
Hammadde, Finans ve Tüketici Hizmetleri sektörlerindeki hisselerin
düşüşüyle düştü. Endeks seansı %1,01 değer kaybıyla 30,706
seviyesinden tamamladı. ABD hisse senedi piyasalarının
volatilitesinde, bugün açıklanacak FED faiz kararı sonrasında artış
gözlemlenebilir. Bu sabah itibariyle DJI 30 Aralık vadeli kontratı
30,834 seviyesinde yatay pozitif görünüm sergiliyor. Endeks için
31,209 – 31,581 – 31,908 seviyeleri direnç, 30,511 – 30,184 –
29,813 pivot bölgeleri 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

S&P 500 endeksi Salı işlem seansını %1,13 düşüşle 3,855
seviyesinden kapattı. Endeks Hammadde, Finans ve Tüketici
Hizmetleri sektörlerindeki hisselerin düşüşüyle değer kaybetti.
Dikkatler bugün açıklanacak FED faiz kararında, verinin
açıklanmasının ardından endekslerde hafta boyunca volatilite artışı
takip edilebilir. S&P 500 Aralık vadeli kontratı bu sabah itibariyle
3,877 seviyesinde ve yatay pozitif görünümü izleniyor. Teknik
açıdan endeks için 3,928 – 3,978 – 4,021 seviyeleri direnç, 3,836 –
3,793 – 3,743 pivot noktaları ise destek olarak izlenebilir.

Günlük Pivot Seviyeleri
   4,190.42

  4,155.08  

 4,132.92   

4,110.75    

 4,075.42   

  4,040.08  

   4,017.92
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Brent Petrol

Petrol fiyatları yeni güne yatay başladı. Son günlerde, taleple ilgili
gelişmelerin etkisi petrol fiyatları üzerinde baskı kurduğu için
fiyatlarda geri çekilmelere neden oluyor. Bugün Fed'in faiz kararı
takip edilecek. Fed ile ilgili beklentiler, şahin duruşunu koruması
yönünde. Bu durumda, Doları güçlendirirken, petrolde talebin
azalmasına yol açabilir beklentisini kuvvetlendirince, fiyatların da
düşüşüne yol açıyor. Bu nedenle, bugün Fed'in söylemleri,
yayınlanacak ekonomik projeksiyonlar ve Fed Başkanı Powell'ın
konuşması, petrol fiyatlarının seyrini de belirleyebilir. Brent petrol
içinde 89,43$ - 87,99$ - 86,19$ destek noktaları olarak takip
edilebilir. Yukarı yönlü hareketinde 92,67$ - 94,47$ - 95,91$ direnç
noktaları olarak izlenebilir.

Günlük Pivot Seviyeleri
   98.11

  95.35  

 93.55   

91.75    

 88.99   

  86.23  

   84.43

USD/JPY

Japonya Maliye Bakanlığı dün, Japonya'nın devam eden fiyat
artışlarıyla başa çıkmak ve Covid-19'a yanıt vermek için bütçe
rezervlerine 3,48 trilyon yen (24,31 milyar dolar) harcayacağını
açıkladı. Öte yandan, merkez bankasının %2’lik hedefini art arda
beşinci ayda da aşan enflasyon, fiyat baskılarının bankanın tahmin
ettiğinden daha uzun süre devam edeceğinin sinyalini verdi. Ancak
buna rağmen birçok ekonomist merkez bankasının aşırı gevşek
para politikasında ani bir değişiklik yapmasını beklemiyor. Japonya
Merkez Bankası’nın (BOJ) Perşembe sona erecek iki günlük para
politikası toplantısının ardından kısa ve uzun vadeli faizlerini sıfıra
yakın tutması bekleniyor. Parite için 144,11 - 144,51 -
145,10 seviyeleri direnç, 143,12 – 142,53 – 142,13 seviyeleri
destek olarak takip edilebilir.

Günlük Pivot Seviyeleri
   146.43

  145.28  

 143.81   

142.34    

 141.19   

  140.04  

   138.57

444 0 435 www.gedikyatirim.com.tr

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


Gedik Forex Bülten 21 Eylül 2022

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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