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Piyasa Gündemi

Piyasalar, merkez bankaları haftasını geride bırakmaya
hazırlanıyor. Başta Fed, TCMB olmak üzere bu hafta birçok ülke
merkez bankasının faiz kararları takip edildi. Dün TCMB politika
faizini 100 baz puanlık indirimle yüzde 13'den yüzde 12'ye düşürdü.
Bu sabah küresel piyasalarda risk iştahı zayıf seyrediyor. Fed'in
şahin duruşu piyasalar üzerinde hala etkisini sürdürüyor. Bugün
içinde Avrupa ve ABD'de imalat - hizmetler sektörü PMI verileri
açıklanacak. 

Açıklanacak Önemli Ekonomik Veriler       
•    16:45 ABD – İmalat/Hizmetler PMI Önem: Yüksek
•    21:00 ABD – Fed Powell'ın Konuşması Önem: Yüksek

Türkiye

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası, ağustostaki 100 baz puanlık
indirimin ardından eylül ayında da 100 baz puan indirime gitti ve
politika faizini %12'ye düşürdü. Öncü göstergelerin zayıflayan dış
talebin etkisiyle büyümede bir yavaşlamaya işaret ettiğini ve sanayi
üretimi ile istihdamdaki artış trendinin sürdürülmesi için finansal
koşulların destekleyici olması gerektiği gerekçe gösterildi. Resmi
Gazete'de yayımlanan TCMB tebliği ile ticari kredi kullandırım
ücretlerine sınırlama geldi. Buna göre, Kredi kullandırım ücretleri,
rotatif krediler hariç olmak üzere kullandırılan kredinin %1,10’unu
geçemeyecek.Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, ABD ziyareti
sonunda bugün Rus ödeme sistemi Mir ile ilgili toplantı yapılacağını,
bu toplantıda konuyla ilgili nihai kararı alacaklarını belirtti. Konuyla
ilgili haber akışları yakından izleniyor olacak.

Euro Bölgesi

Küresel piyasalarda para politikası toplantılarına bağlı swaplardaki
fiyatlamalara göre AMB faiz artışı Haziran'da altı baz puan yükseldi.
Bu, ima edilen toplam kümülatif sıkılaşmanın 225 baz puana
yükseldiğine işaret ediyor. Bu da mevduat faizinin Haziran'da %3’e
çıkacağı anlamına geliyor. Faiz artışı fiyatlamaları Fed’in 75 puanlık
artış yaptığı son faiz kararı ve Rusya Devlet Başkanı Vladimir
Putin’in Ukrayna savaşını şiddetlendirme tehdidiyle birlikte hızlandı.
AMB yetkilileri Temmuz'dan bu yana mevduat faizini 125 baz puan
artırdı. Son olarak yüzde 9,1’e çıkan enflasyonu yavaşlatmak için
faizler bu ay 75 baz puan artırılmıştı.

ABD

ABD Merkez Bankası Çarşamba günü faiz oranlarını beklentilere
paralel şekilde 75 baz puan artırarak yüzde 3-3,25 bandına
çıkarmıştı. Böylece aynı büyüklükte aralıksız üçüncü faiz artışını
gerçekleştiren Fed, oranları 2008 finansal krizi öncesindeki
seviyelere yükseltmiş oldu. Fed Başkanı Jerome Powell da kararın
açıklanmasının ardından düzenlenen basın toplantısında işgücü
piyasasında çok büyük ihtimalle bir “yumuşama” yaşanacağını
söylemişti. Yatırımcıların kısa vadede yatırım yapacak yer bulmakta
zorlanması nedeniyle güvenli liman olarak görülen Fed'in ters repo
kanalında park edilen miktar 2,36 trilyon dolarla tüm zamanların
zirvesine çıktı. Söz konusu imkan yüzde 3,05'lik gecelik faiz
sunuyor. Bu oran Fed'in politika faizini 75 baz puan artırdığı
Çarşamba gününden önce yüzde 2,30 seviyesindeydi.

Piyasa Verileri

Pariteler Son Günlük Değ.
(%)

Haftalık Değ.
(%)

Yılbaşı Değ.
(%)

USDTRY 18.3793 0.20 0.68 37.13
EURTRY 18.0576 0.09 -1.26 19.54
EURUSD 0.9824 -0.13 -1.91 -13.64
GBPUSD 1.1234 -0.18 -1.66 -16.99
USDJPY 142.18 -0.15 -0.53 23.52

Sepetler Son Günlük Değ.
bp

Haftalık Değ.
bp

Yılbaşı Değ.
bp

½ $ + ½ € 18.2463 -11.25 -14.65 395.63
Dolar Endeksi 111.3720 14.20 172.90 1,570.20
REK 52.8400 - - 509.00

Endeks Vadeliler Son Günlük Değ.
(%)

Haftalık Değ.
(%)

Yılbaşı Değ.
(%)

S&P 500 Yakın Vade 3,767.25 -0.13 -3.16 -20.83
DAX Yakın Vade 12,584.00 0.20 -1.26 -20.64
Dow Jones Yakın
Vade 30,121.00 -0.09 -2.59 -16.85

Emtialar Son Günlük Değ.
(%)

Haftalık Değ.
(%)

Yılbaşı Değ.
(%)

Ons Altın 1,673.60 0.14 -0.11 -8.53
Gram Altın 988.96 0.39 0.58 26.63
WTI 83.06 -0.43 -2.21 9.98
BRENT 89.30 -0.31 -1.48 14.83
Bakır 3.53 -0.05 -0.74 -20.28

Tahviller Son Günlük Değ.
bp

Haftalık Değ.
bp

Yılbaşı Değ.
bp

Türkiye 2 Yıllık 13.8400 -59.00 -53.00 -886.00
Türkiye 10 Yıllık 11.6100 1.00 11.00 -1,271.00
ABD 10 Yıllık 3.7150 0.50 26.40 220.10
ABD 2 Yıllık 4.1340 0.70 26.70 340.40
Almanya 10 Yıllık 1.9450 -2.40 18.90 212.20
Almanya 2 Yıllık 1.8250 -1.80 29.90 245.30

Gelişmekte Olan
Ülke Kurları Son Günlük Değ.

(%)
Haftalık Değ.

(%)
Yılbaşı Değ.

(%)
USDZAR 17.6274 0.15 0.10 10.50
USDIDR 15,036.30 0.07 0.25 5.58
USDTRY 18.3793 0.20 0.68 37.13
USDRUB 58.9250 -0.88 -2.60 -21.31
USDBRL 5.1180 0.03 -2.63 -8.14
USDCNY 7.0961 0.25 1.61 11.65
USDMXN 19.9333 -0.04 -0.52 -2.87
USDCZK 25.1187 0.18 2.59 14.80
USDHUF 412.6250 0.11 2.12 27.07
USDPLN 4.8399 0.19 2.69 19.96
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Euro/Dolar

Euro Bölgesi’nde dün tüketici güveni ve ECB yetkililerinin
açıklamalar takip edildi. Euro Bölgesi’nde eylül ayı tüketici güveni
28,8 seviyesine gerileyerek negatif bölgede kalmaya devam etti.
ECB Yönetim Kurulu Üyesi Schnabel, Euro Bölgesi ekonomisinde
bir duraksama beklendiğini ancak Almanya'da resesyonun
kaçınılmaz olabileceğini söyledi. ABD’de işsizlik maaşı başvuruları,
213 bin ile beklentilerin altında gerçekleşti. Küresel piyasalarda
bugün öncü PMI rakamlarının açıklanması beklenirken, Fed’in
ardından dolar endeksinde güçlü seyirle birlikte parite üzerinde
baskı devam etmektedir. Geri çekilmelerde 0,9792 – 0,9750 ve
0,9693 seviyeleri destek, toparlanmalarda ise 0,9891 - 0,9948 ve
0,9990 izlenen dirençlerdir.

Günlük Pivot Seviyeleri
   1.0226

  1.0170  

 1.0109   

1.0048    

 0.9992   

  0.9936  

   0.9875

GBP/USD

İngiltere Merkez Bankası (BOE) politika faizini 50 baz puan artırarak
%2,25'e yükseltti. Faiz artırımları böylece 7. ayda sürdü. Banka
geçen ay da politika faizini 50 baz puan artırmıştı. Merkez Bankası,
enflasyondaki sert yükseliş nedeniyle Aralık ayından beri faiz
artışlarına devam ediyor. Banka yetkilileri enflasyon tahminlerini
%13'ten %11'in altına çekti. Yeni Başbakan Liz Truss'ın enerji
destek planıyla derin bir resesyondan kaçınılabileceği ifade edildi.
Komite, enflasyonist baskıların 'ısrarlı' olması durumunda gerektiği
gibi güçlü şekilde tepki verileceğini belirtti. Parite için 1,1342 –
1,1429 – 1,1495 seviyeleri direnç, 1,1190 – 1,1124 – 1,1037
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

Yurt içerisinde tüketici güveni eylül ayında hafif yükselişle 72,4
seviyesinde gerçekleşti. TCMB, politika faizini 100 baz puan
indirerek %13 seviyesinden %12 seviyesine düşürdü. Karar
metninde sanayi üretimindeki yakalanan ivmenin ve istihdamdaki
artış trendinin sürdürülmesi açısından finansal koşulların
destekleyici olması gerektiği bildirildi. Kararın fiyatlamalara etkisi
sınırlı kaldı. ABD tarafında ise 17 Eylül ile biten haftada işsizlik
maaşı başvuruları 213 bin ile düşük seviyelerdeki seyrini korudu.
Bugün yurt içerisinde yabancı ziyaretçi sayısı, ABD’de ise öncü PMI
verileri takip edilecek. Bu sabah yatay seyirlerin hâkim olduğu
Dolar/TL, saat 08:30 itibariyle 18,35’li seviyelerde bulunuyor. Dolar
endeksi ise 111,35 civarında güçlü seyrini koruyor.

Günlük Pivot Seviyeleri
   18.3083

  18.2812  

 18.2578   

18.2345    

 18.2073   

  18.1802  

   18.1568

EUR/TRY

Avrupa Merkez Bankası Yönetim Kurulu Üyesi Schnabel, Euro
Bölgesi ekonomisinde bir duraksama beklendiğini ancak
Almanya'da resesyonun kaçınılmaz olabileceğini söyledi. Türkiye
Cumhuriyet Merkez Bankası, ağustostaki 100 baz puanlık indirimin
ardından eylül ayında da 100 baz puan indirime gitti ve politika
faizini %12'ye düşürdü. Öncü göstergelerin zayıflayan dış talebin
etkisiyle büyümede bir yavaşlamaya işaret ettiğini ve sanayi üretimi
ile istihdamdaki artış trendinin sürdürülmesi için finansal koşulların
destekleyici olması gerektiği gerekçe gösterildi. Yurt içinde bugün
Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın dün bilgisini verdiği Rus ödeme sistemi
Mir ile ilgili olarak gerçekleşecek toplantı takip edilecek. Euro/TL
kuru bu sabah 08:30 saatlerinde 18,02’li seviyelerden fiyatlanıyor.

Günlük Pivot Seviyeleri
   18.6611

  18.5563  

 18.4338   

18.3113    

 18.2065   

  18.1018  

   17.9793

444 0 435 www.gedikyatirim.com.tr

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


Gedik Forex Bülten 23 Eylül 2022

XAU/USD

Küresel piyasalarda, ons altında temkinli seyir korunuyor. Piyasalar
açısından hareketli bir haftaydı. Merkez bankalarının faiz kararları
takip edildi. En önemlisi Fed toplantısıydı ve Fed'in şahin duruşunu
koruması, Dolar pozitif fiyatlamanın sürmesine neden oldu. Bu da,
ons altın üzerindeki baskının devam etmesine yol açtı. Bu sabaha
bakıldığında, risk iştahı zayıf seyrediyor ve Fed etkisinin devam
ettiğini gözlemliyoruz. Bugün içinde ABD'den açıklanacak hizmetler-
imalat PMI verileri ve akşam saatlerinde Fed Başkanı Powell'ın
konuşması takip edilecek. Bu gelişmeler, ons altın üzerinde etkili
olabilir. Powell için sürpriz bir ifade beklenmese bile takip edilmeli.
Ons altın için 1656$ - 1641$ - 1627$ destek noktaları, 1685$ -
1699$ - 1714$ 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 perakende, teknoloji ve lojistik
sektörleri öncülüğüyle düştü. DAX %1,84 MDAX endeksi %2,68 ve
TecDAX endeksi %3,66 değer kaybetti. Öte yandan makro tarafta
pahalı enerji ve gıda, Almanya'da enflasyonu yeniden yaklaşık 50
yılın en yüksek seviyesine ulaştırdı. Almanya Federal İstatistik Ofisi
(Destatis), fiyat artışlarına ilişkin ağustos ayı nihai verilerine göre,
temmuzda yüzde 7,5 olan yıllık enflasyon, ağustosta 2 ay sonra
yeniden %7,9'a çıkarak, ilk petrol krizinin yaşandığı 1973-1974
kışından bu yana en yüksek orana geri döndü. 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

Fed, ABD’de faiz oranlarını tekrar artırmaya hazırlanırken piyasa
geçen sefer olduğu gibi 75 baz puanlık mı yoksa tam puanlık bir
artış mı bekleyeceği konusunda bölünmüş durumda. Dow Jones
Industrial seansı %0,35 düşüşle 30,076 seviyesinden kapattı.
Endekste Tüketici Hizmetleri, Finans ve Sanayi sektörlerindeki
hisselerin düşüşüyle değer kaybı ivmelendi. Bu sabah itibariyle DJI
30 Aralık vadeli kontratı 30,103 seviyesinde ve yatay görünümü
izlenmeye devam ediyor. Teknik açıdan 30,441 – 31,689 – 31,886
seviyeleri direnç, 29,995 – 29,798 – 29,550 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

Fed’in faiz artırımının ardından ABD tahvil getirileri ve dolar
yükselirken, borsalar düşüşe geçti. S&P 500 seansı %0,84 düşüşle
3,757 seviyesinden kapattı. Endekste Tüketici Hizmetleri, Finans ve
Sanayi sektörlerindeki hisselerin düşüşüyle değer kaybı hızlandı.
Bu hafta yaşanan kayıplarla S&P 500 endeksi ocak ayındaki rekor
seviyesinin %20 altına taşındı. Bu sabah itibariyle S&P 500 Aralık
vadeli kontratı 3,768 seviyesinde ve yatay görünümü takip ediliyor.
Teknik açıdan 3,817 – 3,859 – 3,886 seviyeleri direnç, 3,748 –
3,721 – 3,679 pivot bölgeleri 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 fiyatlarında hafif satıcılı seyirler izleniyor. Küresel
piyasalarda, risk iştahı zayıf seyrediyor. Bu hafta merkez
bankalarının faiz kararlarıyla dolu bir haftaydı ve Fed'in mesajları,
piyasaları tedirgin etmeye devam ediyor. Fed, enflasyonu düşürmek
için faiz artışına devam ederken, büyümeyi arkasına aldığını
gösteriyor. Bu nedenle, ekonomisine dair büyüme endişeleri
artarken, küresel büyümeye yönelik endişelerinde artış kaydettiği
görülüyor. Bunlarda, petrolde talebi düşürebilir ihtimalini
güçlendirince, fiyatların geri çekilmesine neden oluyor. Bugün içinde
Fed etkisi piyasalar üzerinde devam edebilir. Petrol fiyatları içinde
risk iştahının seyri, takip edilebilir. Brent petrol için 92,32$ - 94,28$ -
95,80$ direnç noktaları, 88,84$ - 87,32$ - 85,36$ destek noktaları.

Günlük Pivot Seviyeleri
   94.95

  93.41  

 91.50   

89.58    

 88.04   

  86.50  

   84.59

USD/JPY

Japonya'da 24 yıl sonra para birimine müdahale adımı atılırken,
Japonya Başbakanı Fumio Kishida'dan ek müdahale olabileceği
sinyali geldi. Kishida, kur seviyelerine piyasaların karar verdiğini
ama spekülasyona bağlı aşırı hareketlere tepkisiz
kalamayacaklarını ifade etti. ABD Hazine Bakanlığı'nın
açıklamasında ABD’nin müdahaleye dahil olmadığı ifade edildi.
ABD Hazine Bakanı Janet Yellen, yenin zayıf seyrini sürdürdüğü
Temmuz ayında Tokyo’ya yaptığı ziyarette Japon yenini
desteklemeye istekli olduklarını belirtmişti. Parite için 145,40 –
148,42 – 150,95 seviyeleri direnç, 139,85 – 137,32 – 134,30
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 23 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."

444 0 435 www.gedikyatirim.com.tr

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

