
Forex Bülten 22 Eylül 2022

Piyasa Gündemi

Küresel piyasalarda, Fed'in faiz kararı sonrasında risk iştahı zayıf
seyrediyor. Dün akşam Fed beklentiler doğrultusunda 75 baz
puanlık faiz artışına giderken, bu yıl sonu için enflasyon ve işsizlik
tahminlerinde yukarı yönlü, büyüme tahmininde aşağı yönlü
revizyona gitti. Faiz konusunda şimdilik geri adım atmayacaklarının
algısı verilirken, Dolar pozitif fiyatlama sürüyor. Bugün içeride
TCMB'nin faiz kararı bekleniyor. (Gedik Yatırım - Beklenti: %13.00)

Açıklanacak Önemli Ekonomik Veriler       
•    14:00 Türkiye – TCMB Faiz Kararı Önem: Yüksek
•    14:00 İngiltere – BoE Faiz Kararı Önem: Yüksek

Türkiye

Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati, New York'ta yabancı fon
yatırımcıları ve uluslararası banka yöneticileriyle bir araya geldi.
Nebati, görüşme hakkında yaptığı açıklamada, "Küresel
ekonomideki son dönem gelişmeleri ve önümüzdeki döneme ilişkin
öngörülerimizi paylaştık." dedi. TCMB’nin bugün gerçekleşecek
eylül ayı Para Politikası Toplantısı günün öne çıkan başlığı olarak
izleniyor. TCMB son toplantısında piyasa beklentilerinin aksine
sürpriz bir faiz indirimine giderek büyüme odaklı bir yaklaşımı
benimsediği takip edilmişti.

Euro Bölgesi

Dün AMB Başkan Yardımcısı Luis de Guindos rekor enflasyonla
mücadele için kararlı eylemlerin hayati öneme sahip olduğunu
belirterek geç kalınmasının durumu daha da kötüleştireceğini ve
faiz oranlarını yükseltmek gerektiğini söyledi. Öte yandan Avrupa'ya
Rusya'dan Kuzey Akım 1 yoluyla gelen gaz tedariğinin
durdurulmasının ardından Deutsche Bank ekonomistleri
müşterileriyle paylaştıkları bir notta Euro Bölgesi ekonomisinin
gelecek sene yüzde 2,2 küçüleceği tahmininde bulundu. Bir önceki
tahmin %0,3 daralmaydı. Enerji sevkiyatındaki düşüşten en fazla
etkilenmesi beklenen Almanya ekonomisinin ise %4 daralacağı
tahminine yer verildi.

ABD

ABD Merkez Bankası (FED) piyasa beklentilerine paralel olarak
politika faizini 75 baz puan artırırken, faiz artışlarının devam
edeceğini öngördü. FED yetkililerinin faize ilişkin öngörüleri Kasım
ayı için de 75 baz puanlık artışın masada olduğunu gösterdi. FED’in
faiz artırımının ardından ABD tahvil getirileri ve dolar yükselirken,
borsalar düşüşe geçti. Enflasyon ve işsizlik beklentileri yukarı yönlü
güncellenirken, bu yılın büyüme beklentisinde aşağı yönlü sert bir
revizyon yapıldı. FED Başkanı Jerome Powell, Federal Açık Piyasa
Komitesi (FOMC) toplantısının ardından yaptığı basın
açıklamasında şu ifadeleri kullandı: “Enflasyonu yüzde 2’lik hedefe
getirmeye kararlıyız. Fiyat istikrarı ABD Merkez Bankası’nın
sorumluluğundadır. FOMC, politika faizini 75 puan artırdı ve
süregelen artışların uygun olacağını düşünüyoruz. Bilançoyu yine
daraltmaya devam ediyoruz.” Yeni işlem gününde ABD ve Avrupa
vadeli endeksleri gerilemeye devam ediyor.

Piyasa Verileri

Pariteler Son Günlük Değ.
(%)

Haftalık Değ.
(%)

Yılbaşı Değ.
(%)

USDTRY 18.3471 0.11 0.45 36.89
EURTRY 18.0269 -0.14 -1.32 19.34
EURUSD 0.9824 -0.13 -1.74 -13.64
GBPUSD 1.1234 -0.31 -2.05 -16.98
USDJPY 145.18 0.79 1.17 26.14

Sepetler Son Günlük Değ.
bp

Haftalık Değ.
bp

Yılbaşı Değ.
bp

½ $ + ½ € 18.3588 -3.75 -2.15 406.88
Dolar Endeksi 111.5920 4.20 184.50 1,592.20
REK 52.8400 - - 509.00

Endeks Vadeliler Son Günlük Değ.
(%)

Haftalık Değ.
(%)

Yılbaşı Değ.
(%)

S&P 500 Yakın Vade 3,791.25 -0.39 -3.27 -20.33
DAX Yakın Vade 12,573.00 -1.64 -3.21 -20.71
Dow Jones Yakın
Vade 30,228.00 -0.18 -2.71 -16.56

Emtialar Son Günlük Değ.
(%)

Haftalık Değ.
(%)

Yılbaşı Değ.
(%)

Ons Altın 1,660.64 -0.79 -0.23 -9.24
Gram Altın 979.58 -0.68 0.20 25.43
WTI 83.28 0.44 -1.44 10.26
BRENT 89.45 0.50 -0.51 15.02
Bakır 3.52 0.28 -2.43 -20.66

Tahviller Son Günlük Değ.
bp

Haftalık Değ.
bp

Yılbaşı Değ.
bp

Türkiye 2 Yıllık 14.4300 14.00 5.00 -827.00
Türkiye 10 Yıllık 11.6000 -1.00 17.00 -1,272.00
ABD 10 Yıllık 3.5420 1.10 8.60 202.80
ABD 2 Yıllık 4.1180 7.80 24.50 338.80
Almanya 10 Yıllık 1.8960 0.40 13.40 207.30
Almanya 2 Yıllık 1.7550 0.00 22.70 238.30

Gelişmekte Olan
Ülke Kurları Son Günlük Değ.

(%)
Haftalık Değ.

(%)
Yılbaşı Değ.

(%)
USDZAR 17.7518 0.05 1.15 11.28
USDIDR 15,023.00 -0.11 0.54 5.48
USDTRY 18.3471 0.11 0.45 36.89
USDRUB 60.9750 -0.20 2.26 -18.58
USDBRL 5.1721 -0.02 -1.40 -7.17
USDCNY 7.0881 0.55 1.34 11.52
USDMXN 20.0511 0.14 -0.13 -2.30
USDCZK 25.0960 0.13 2.49 14.69
USDHUF 414.3750 0.12 1.35 27.61
USDPLN 4.8602 0.16 2.92 20.47
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Euro/Dolar

Avrupa cephesinde dün açıklanan önemli veri akışı bulunmazken,
ECB yetkililerinden gelen açıklamalar ön plandaydı. ECB Başkan
Yardımcısı Luis de Guindos rekor enflasyonla mücadele için kararlı
eylemlerin hayati öneme sahip olduğunu belirterek geç
kalınmasının durumu daha da kötüleştireceğini ve faiz oranlarını
yükseltmek gerektiğini söyledi. Fed ise beklentilere paralel olarak
politika faizini 75 baz puan artırırken, faiz artışlarının devam
edeceğini öngördü. Başkan Powell Fed’in bilanço planlarında şu
anda değişiklik yapmayı düşünmediğini, yumuşak inişin zorlu
olacağını belirtti. Yüksek volatilitenin kaydedildiği paritede dolardaki
güçlü seyirle birlikte 0,9776 - 0,9713 - 0,9613 seviyeleri destek,
0,9983 - 1,0037 ve 1,100 izlenen dirençlerdir.

Günlük Pivot Seviyeleri
   1.0226

  1.0170  

 1.0109   

1.0048    

 0.9992   

  0.9936  

   0.9875

GBP/USD

İngiltere'nin bütçe açığı, yüksek enflasyonun devlet tahvillerine
tahakkuk eden faizi artırmasıyla Ağustos ayında beklenenden daha
büyük oldu. Ulusal İstatistik Ofisi, kamu bankaları hariç kamu
sektörü borçlanmasının 11.82 milyar sterlin (13.44 milyar dolar)
olduğunu bildirdi. Öte yandan İngiltere'nin üreticiler birliği, talep ve
enerji fiyatlarındaki büyük belirsizliği gerekçe göstererek, gelecek yıl
imalat sektörüne dair büyüme tahminini düşürdü. Make UK, gelecek
yıl için imalat büyümesi tahminini Haziran'daki % 1,7'lik tahminden
sadece % 0,6'ya indirdi. Rusya'nın devam eden Ukrayna işgalinin
neden olduğu yükselen enerji maliyetleri, tüketici talebini aşındırdı
ve işletmeler için işletme maliyetlerini artırdı. Parite için 1,1356 –
1,1445 – 1,1505 seviyeleri direnç, 1,1266 – 1,1145 – 1,1056
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

Fed, beklentiler dahilinde politika faizini 75 baz puan artırarak
%3,00-3,25 aralığına yükseltti. Projeksiyonlarda 2022 yıl sonunda
PCE enflasyon 5,4 olarak tahmin edilirken, fonlama oranı beklentisi
ise %4,4 olarak gerçekleşti. Fed Başkanı J. Powell, enflasyon artış
hızını düşürmekte kararlı olduklarını ve faiz artış hızının ise gelen
verilere bağlı olacağını bildirdi. Faiz kararının fiyatlamalar
üzerindeki etkisi sınırlı kaldı. Bugün gözler TCMB faiz kararında
olacak. Beklentimiz politika faizinin %13 düzeyinde sabit bırakılması
yönünde. ABD’de ise haftalık işsizlik maaşı başvuruları izlenecek
Bu sabah hafif yükseliş eğiliminde olan Dolar/TL, saat 08:40
itibariyle 18,34’lü seviyelerde bulunuyor. Dolar endeksi ise 111,55
civarında güçlü görünüm sergiliyor.

Günlük Pivot Seviyeleri
   18.3083

  18.2812  

 18.2578   

18.2345    

 18.2073   

  18.1802  

   18.1568

EUR/TRY

ECB Başkan Yardımcısı Luis de Guindos rekor enflasyonla
mücadele için kararlı eylemlerin hayati öneme sahip olduğunu
belirterek geç kalınmasının durumu daha da kötüleştireceğini ve
faiz oranlarını yükseltmek gerektiğini söyledi. Diğer yandan ECB
Başkanı C. Lagarde, önceki gün ECB’nin faizi büyümeye tercih
edebileceğini belirtmişti. Yurt içinde dün açıklanan önemli veri akışı
bulunmazken, gündeme dair gelişmeler takip edildi. Hazine ve
Maliye Bakanı Nureddin Nebati, New York'ta yabancı fon
yatırımcıları ve uluslararası banka yöneticileriyle bir araya gelerek
önümüzdeki döneme ilişkin öngörülerini paylaştığını ifade
etti. TCMB’nin toplantısı ve verilecek mesajlar günün öne çıkan
başlığı konuımunda. Euro/TL kuru bu sabah 08:30 saatlerinde
18,01’li 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 piyasalarda, Fed'in faiz kararı sonrasında Dolar pozitif
fiyatlama sürüyor. Fed, dün akşam beklentiler doğrultusunda 75 baz
puanlık faiz artışına gitti. Bu yıl sonu için enflasyon ve işsizlik
beklentilerinde yukarı yönlü, büyüme beklentisinde aşağı yönlü
revizyona gitme kararı aldı. Faiz artışlarına devam edeceklerini
belirtirken, kasım toplantısı için 75 baz puanlık ihtimali güçlendiriyor.
Fed'in şahin duruşunu koruması, emtialar üzerinde baskıya neden
oluyor. Bugün içinde Fed etkisi devam edebilir. Fed toplantısı
sonrasında Fed üyelerinin konuşmaları başlar, bugün için olası
açıklamalara karşı dikkatli olunabilir. Ons altın için 1655$ - 1637$ -
1621$ destek noktaları, 1689$ - 1706$ - 1724$ direnç noktaları
olarak izlenebilir.

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 teknoloji, sanayi ve kimyasal
sektörlerindeki hisselerin öncülüğünde yükseliş yaşadı. DAX 0,76%
MDAX endeksi 0,62% ve TecDAX endeksi 1,00% değer kazandı.
Öte yandan makro tarafta Enerji krizinden en çok etkilenen ülkelerin
başında gelen Almanya'dan flaş bir doğal gaz kararı geldi.
Almanya, ülkenin en büyük Rus gazı ithalatçısı konumundaki
Uniper'i kamulaştırma kararı aldı. Karar kapsamında hükümetin
Uniper'e 8 milyar euro sermaye aktaracağı açıklandı. Ülke
basınında yer alan haberlere göre, kamulaştırma kararı sonra
Alman devleti şirketin %99'ulık hissesinin sahibi oldu. Endeks için
12,889 – 13,126 – 13,292 seviyeleri direnç, 12,456 – 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

ABD Merkez Bankası piyasa beklentilerine paralel olarak politika
faizini 75 baz puan artırırken, faiz artışlarının devam edeceğini
öngördü. FED’in faiz artırımının ardından ABD tahvil getirileri ve
dolar yükselirken, borsalar düşüşe geçti. Dow Jones Industrial
seansı %1,70 düşüşle 30,183 seviyesinden kapattı. Endekste,
Telekomünikasyon, Hammadde ve Tüketici Hizmetleri
sektörlerindeki hisselerin düşüşüyle değer kaybı hızlandı. Bu sabah
itibariyle DJI 30 Aralık vadeli kontratı 30,209 seviyesinde ve negatif
görünümü izlenmeye devam ediyor. Teknik açıdan 30,822 – 31,421
– 31,732 seviyeleri direnç, 29,912 – 29,601 – 29,002 pivot bölgeleri
ise destek olarak takip edilebilir.

Günlük Pivot Seviyeleri
   31,805.33

  31,468.67  

 30,875.33   

30,282.00    

 29,945.33   

  29,608.67  

   29,015.33

S&P 500 Yakın Vade

Fed’in faiz artırımının ardından ABD tahvil getirileri ve dolar
yükselirken, borsalar düşüşe geçti. S&P 500 seansı %1,71 düşüşle
3,789 seviyesinden kapattı. Endekste, Telekomünikasyon,
Hammadde ve Tüketici Hizmetleri sektörlerindeki hisselerin
düşüşüyle değer kaybı hızlandı. Çarşamba günü yaşanan kayıp
S&P 500 endeksini ocak ayındaki rekor seviyesinin %20 altına
taşıdı. Bu sabah itibariyle S&P 500 Aralık vadeli kontratı 3,788
seviyesinde ve negatif görünümü takip ediliyor. Teknik açıdan 3,881
– 3,969 – 4,014 seviyeleri direnç, 3,749 – 3,704 – 3,616 pivot
bölgeleri ise destek olarak izlenebilir.

Günlük Pivot Seviyeleri
   4,023.58

  3,974.42  

 3,890.33   

3,806.25    

 3,757.08   

  3,707.92  

   3,623.83
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Brent Petrol

Petrol fiyatları yeni güne yatay başladı. Dün Rusya'nın kısmi
seferberlik ilan etmesi sonrasında petrol fiyatlarında yukarı yönlü
tepkiler başlamıştı. Ancak günün geri kalanında, Fed'in faiz kararı
dengeleri değiştirdi. Fed beklentiler doğrultusunda 75 baz puanlık
faiz artışına giderken, faiz artışlarına devam edeceğinin algısını
verdi. Bu yıl sonu için büyüme tahminini aşağı yönlü revize etti.
Fed'in şahin duruşunu koruması, petrolde talebi de baskılayabilir
beklentisini güçlendirince fiyatların geri çekilmesine neden oldu. Bir
yanda jeopolitik riskler, bir yanda Fed'in tavrı ve arz-talep
dengesizliği, petrol fiyatlarının seyrini etkilemeye devam ediyor.
Brent petrol için 92,44$ - 95,05$ - 96,63$ direnç noktaları, 88,25$ -
86,67$ - 84,06$ destek noktaları olarak takip edilebilir.

Günlük Pivot Seviyeleri
   98.11

  95.35  

 93.55   

91.75    

 88.99   

  86.23  

   84.43

USD/JPY

Dün aşırı düşük seviyelerdeki politika faizini ve gevşek para
politikasını koruyan BOJ diğer merkez bankaları enflasyonla
mücadele kapsamında para politikasını sıkılaştırıyor olsa da bu
trendin aksi yönde adım atmaya devam edeceğinin sinyalini
piyasalara verdi. Fed'in politika faizini art arda üçüncü defa 75 baz
puan artırmasının ardından para politikası kararını açıklayan BOJ,
beklentilere paralel olarak oybirliğiyle kısa vadeli faiz oranları için
hedefini eksi yüzde 0,1; 10 yıl vadeli hükümet tahvil getirileri için
hedefini ise yüzde 0'da tuttu. Faiz kararının ardından yen dolar
karşısında 145.405 seviyesine gerileyerek 24 yılın en düşük
seviyesini kaydetti. Parite için 145,04 – 145,81 – 146,59 seviyeleri
direnç, 143,35 – 142,66 – 141,99 seviyeleri destek olarak takip
edilebilir.

Günlük Pivot Seviyeleri
   146.43

  145.28  

 143.81   

142.34    

 141.19   

  140.04  

   138.57
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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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