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Piyasa Gündemi

Yeni haftaya başlarken, küresel piyasalarda risk iştahı zayıf
seyrediyor. Fed'in şahin duruşu sebebiyle güçlenen Dolar, Rusya-
Ukrayna arasındaki gelişmeler, İngiltere'nin yeni vergi indirimi
paketi, Yen'deki değer kaybı nedeniyle Japonya'nın 1998 yılından
sonra ilk kez dövize müdahale etmesi ve resesyon endişeleri, risk
iştahını baskılayan başlıklar arasında sıralanabilir. Yurt içinde bugün
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın katılımıyla Kabine
toplantısı izlenecek. 

Açıklanacak Önemli Ekonomik Veriler       
•    16:00 Euro B. – ECB Lagarde'ın Konuşması Önem: Yüksek
•    19:00 ABD – Fed Bostic'in Konuşması Önem: Yüksek

Türkiye

Cumhurbaşkanı Erdoğan, enflasyonun şubat ayında makul
düzeylere, önümüzdeki yıllarda tek haneye ineceğini söyledi.
Cumhurbaşkanı Erdoğan "Türkiye ekonomi modelinin hedefi,
ülkemizi yatırım, istihdam, cari fazla yoluyla büyütmek oluşmuştur.
Artık birçok lider faizi düşürmenin faydasından söz ediyor. Sayın
Putin geçmişte faizi savunurken bugün düşürmeye başladı" dedi. İş
dünyasını düşük faizli kredi ile yatırıma çağıran Erdoğan, yemek
bedellerinin vergiden muaf tutulacağını da söyledi. Hazine ve
Maliye Bakanlığı kaynaklarının da teyit ettiği görüşmede, Türkiye ile
Suudi Arabistan arasındaki ikili ilişkiler ele alındı. Yurt içinde reel
sektör güven endeksleri takip edilecek.

Euro Bölgesi

Avrupa Merkez Bankası Başkanı Christine Lagarde, bankanın kabul
edilemeyecek kadar yüksek enflasyon ile mücadele etmek ve talebi
soğutmak için faiz oranlarını, ekonomik büyümeyi sınırlayacak bir
seviyeye kadar yükseltilebileceği açıklamalarını yaptı. AMB Yönetim
Konseyi Üyesi ve Letonya Merkez Bankası Başkanı Martins Kazaks
ise gelecek birkaç toplantıda daha faiz artırımlarının devam etmesi
gerektiğini söyledi. Kazaks, 75 baz puanlık artıştan yana olduğunu
belirtti. İspanya Memurlar ve Serbest Çalışanlar Sendikasının
(CSIF) çağrısıyla başkent Madrid'de düzenlenen gösteriye katılan
binlerce kişi, "sosyal yoksullaşmaya karşı adil bir maaş artışı,
düzgün bir emeklilik ve kaliteli kamu hizmeti" talebiyle yürüdü. Bir
diğer yandan, İtalya'da dün gerçekleştirilen genel seçimin galibi tüm
anketlerin işaret ettiği gibi merkez sağ koalisyon oldu. Bu hafta AMB
Başkanı Lagarde’ın açıklamaları takip edilecek.

ABD

ABD’de iş dünyası aktivitesi Eylül’de siparişlerdeki toparlanma ve
enflasyondaki yavaşlamayla iyileşti ancak 3. ayda da daralmayı
sürdürdü. S&P Global verilerine göre öncü bileşik PMI endeksi
Eylül’de 4,7 puan artarak 49,3 ile 3 ayın en yüksek seviyesine çıktı.
Hizmet PMI endeksi bu dönemde 43,7’den 49,2’ye yükseldi ancak
bu artışa rağmen daralma bölgesinde kaldı. İmalat PMI ise 51,5’ten
51,8’e yükseldi. Şirketlerin geleceğe ilişkin beklentileri de
siparişlerdeki toparlanmayla 4 ayın en yüksek seviyesine çıktı. Öte
yandan ABD Merkez Bankası (Fed) Başkanı Jerome Powell
katıldığı bir etkinlikte, olağan dışı bir dizi ekonomik aksaklıkla
uğraşmaya devam ettiklerini belirterek politika yapıcılar olarak
araçlarını kullanmaya kararlı olduklarını ifade etti. Bu hafta
genelinde ABD tarafında büyüme verileri birincil veri olarak takip
edilebilir.

Piyasa Verileri

Pariteler Son Günlük Değ.
(%)

Haftalık Değ.
(%)

Yılbaşı Değ.
(%)

USDTRY 18.4468 0.18 0.88 37.63
EURTRY 17.7963 -0.28 -2.91 17.81
EURUSD 0.9648 -0.42 -3.77 -15.19
GBPUSD 1.0655 -1.78 -6.80 -21.26
USDJPY 143.99 0.25 0.55 25.10

Sepetler Son Günlük Değ.
bp

Haftalık Değ.
bp

Yılbaşı Değ.
bp

½ $ + ½ € 18.3213 7.50 -14.15 403.13
Dolar Endeksi 113.8520 82.90 449.70 1,818.20
REK 52.8400 - - 509.00

Endeks Vadeliler Son Günlük Değ.
(%)

Haftalık Değ.
(%)

Yılbaşı Değ.
(%)

S&P 500 Yakın Vade 3,678.25 -0.83 -6.10 -22.70
DAX Yakın Vade 12,222.00 -0.63 -4.86 -22.92
Dow Jones Yakın
Vade 29,466.00 -0.68 -5.31 -18.66

Emtialar Son Günlük Değ.
(%)

Haftalık Değ.
(%)

Yılbaşı Değ.
(%)

Ons Altın 1,637.98 -0.35 -2.25 -10.48
Gram Altın 971.62 -0.13 -1.27 24.41
WTI 77.42 -2.30 -8.79 2.50
BRENT 83.80 -2.24 -7.63 7.76
Bakır 3.36 -1.77 -4.45 -24.27

Tahviller Son Günlük Değ.
bp

Haftalık Değ.
bp

Yılbaşı Değ.
bp

Türkiye 2 Yıllık 13.9900 15.00 -43.00 -871.00
Türkiye 10 Yıllık 11.6100 1.00 11.00 -1,271.00
ABD 10 Yıllık 3.7960 10.80 30.70 228.20
ABD 2 Yıllık 4.3470 13.10 42.00 361.70
Almanya 10 Yıllık 2.1140 8.50 31.10 229.10
Almanya 2 Yıllık 1.9090 -0.40 29.60 253.70

Gelişmekte Olan
Ülke Kurları Son Günlük Değ.

(%)
Haftalık Değ.

(%)
Yılbaşı Değ.

(%)
USDZAR 17.9957 0.27 1.83 12.81
USDIDR 15,124.50 0.08 0.92 6.20
USDTRY 18.4468 0.18 0.88 37.63
USDRUB 58.5250 1.12 -2.58 -21.85
USDBRL 5.2603 -0.05 1.74 -5.58
USDCNY 7.1617 0.47 2.21 12.68
USDMXN 20.2768 0.39 1.80 -1.20
USDCZK 25.5400 0.55 4.44 16.72
USDHUF 422.0000 0.73 6.06 29.96
USDPLN 4.9315 0.43 5.09 22.23
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Euro/Dolar

Küresel piyasalarda haftanın son işlem günü eylül ayına ait öncü
PMI rakamları ön plandaydı. Euro Bölgesi'nde imalat sektörü
Rusya'nın Ukrayna'yı işgalinin neden olduğu enerji maliyetlerindeki
artıştan olumsuz etkilenmeye devam ederek 48,5 seviyesinde
açıklandı. Hizmet sektörü ise tüketici talebindeki azalmayla 48,9
seviyesinde açıklanarak zayıflama kaydetti. ABD’de ISM Hizmet
Endeksi ticari faaliyetlerdeki ve yeni siparişlerdeki artışla
beklentilerin aksine 56,9'a yükseldi. Fed Başkanı J. Powell,
konuşmasında ekonomik sorunlarla uğraşmaya devam ettiklerini,
politika yapıcılar olarak araçlarını kullanmaya kararlı olduklarını
ifade etti. Dolardaki ralli ile euroda değer kaybı yaşanırken, paritede
0,9620 – 0,9552 ve 0,9437 destek, 0,9804 – 0,9919 ve
0,9987 izlenecek direnç seviyeleridir.

Günlük Pivot Seviyeleri
   1.0087

  1.0056  

 1.0019   

0.9982    

 0.9950   

  0.9919  

   0.9881

GBP/USD

ABD, Fed’in küresel resesyon riskine rağmen faiz oranlarını daha
da artırma olasılığını fiyatlarken dolara olan talep artıyor. Sterlin ve
İngiltere’deki diğer varlıklar, yeni hükümetin radikal vergi indirimi
planı açıklamasının ardından satış baskısıyla karşı karşıya.
GBP/USD paritesi bu sabah itibariyle 1,0573 seviyesinde negatif
hareket ediyor. Paritenin yön seyrinde bu hafta İngiltere’den gelecek
veriler ve Jerome Powell’ın konuşması takip edilebilir. Teknik açıdan
1,1133 – 1,1420 – 1,1568 seviyeleri direnç, 1,0699 – 1,0551 –
1,0264 pivot bölgeleri ise destek olarak izlenebilir.

Günlük Pivot Seviyeleri
   1.1703

  1.1646  

 1.1594   

1.1541    

 1.1484   

  1.1427  

   1.1375
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USD/TRY

Geçen hafta Fed’in 75 baz puan faiz artırım kararı sonrası dolar
endeksi haftayı yükseliş eğiliminde tamamladı. ABD’de eylül ayına
ilişkin öncü imalat ve hizmet PMI sırasıyla 51,8 ve 49,2
seviyelerinde açıklanarak beklentilerin üzerinde artış kaydetti. Yurt
içerisinde ise yabacı ziyaretçi sayısı ağustos ayında yıllık %58,3
oranında artış gösterdi. TCMB’nin 100 baz puan faiz indirdiği
haftada, Dolar/TL haftayı yükseliş eğiliminde tamamlarken,
volatilitenin ise bu yükseliş eğiliminde düşük olduğunu söyleyebiliriz.
Haftaya başlarken bugün yurt içerisinde kapasite kullanım oranı ve
reel kesim güven endeksini takip edeceğiz. ABD’de ise bazı Fed
üyelerinin konuşmaları izlenecek. Bu sabah hafif alıcılı seyreden
Dolar/TL, saat 08:30 itibariyle 18,43’lü seviyelerde bulunuyor.

Günlük Pivot Seviyeleri
   18.2924

  18.2777  

 18.2577   

18.2376    

 18.2229   

  18.2083  

   18.1882

EUR/TRY

Haftanın son işlem günü Avrupa cephesinde eylül ayına ait öncü
PMI rakamları ön plandaydı. Euro Bölgesi'nde imalat sektörü
Rusya'nın Ukrayna'yı işgalinin neden olduğu enerji maliyetlerindeki
artıştan olumsuz etkilenmeye devam ederek 48,5 seviyesinde
açıklandı. Hizmet sektörü ise tüketici talebindeki azalmayla 48,9
seviyesinde açıklanarak zayıflama kaydetti. Bölgenin en büyük
ekonomisine sahip olan Almanya’da ise hizmet sektörü PMI eylülde
45,4’e inerken, imalat sanayi PMI aynı dönemde 48,3’e geriledi.
Yurt içinde Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın ekonomiye ilişkin
açıklamaları izlenirken, güçlü doların gelişmekte olan ülke para
birimlerine olan baskısı sürüyor. Euro/TL kuru bu sabah 08:30
saatlerinde 17,74’lü seviyelerden fiyatlanıyor.

Günlük Pivot Seviyeleri
   18.4278

  18.3705  

 18.2879   

18.2054    

 18.1481   

  18.0909  

   18.0083
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XAU/USD

Küresel piyasalarda, güçlenen Dolar, emtialar üzerinde baskıya
neden oluyor. Bu sabah, Dolar endeksi 114,00 seviyesine doğru
yaklaştı ve alıcılı işlem görüyor. Dolar endeksinin bu seyri, spot
piyasa ons altında aşağı yönlü tepkilere yol açıyor. Fed'in faiz artış
konusundaki katı tavrı ve kısa zamanda faizde frene
basmayacaklarını belirtmesi, Doların güçlenmesini destekleyen en
önemli faktör olarak görülüyor. Bugün içinde ABD'de ikincil düzey
veriler var ancak etkisi sınırlı kalabilir. Avrupa Merkez Bankası
Başkanı Lagarde'ın konuşması ve Fed üyelerinin konuşmaları,
bugün için takip edilmesi gereken önemli başlıklar arasında
bulunuyor. Ons altın için 1667$ - 1689$ - 1703$ direnç noktaları
olurken, 1631$ - 1617$ - 1595$ destek noktaları olarak takip
edilebilir.

Günlük Pivot Seviyeleri
   1,718.45

  1,712.77  

 1,705.07   

1,697.37    

 1,691.69   

  1,686.01  

   1,678.30

DAX Yakın Vade

Uluslararası kredi derecelendirme kuruluşu Standard & Poor’s
(S&P), Almanya'nın uzun ve kısa vadeli döviz ve yerel para birimi
cinsinden kredi notlarını "AAA/A-1+" olarak teyit etti, kredi notu
görünümünü "durağan" olarak korudu. Bunun yanı sıra, Almanya'da
Federal Kriminal Dairesi (BKA), artan enerji ve gıda fiyatları ile
nedeniyle iç güvenliği bozacak toplumsal olayların baş
gösterebileceği konusunda uyardı. DAX endeksi Cuma kapanışın
ardından düştü Nakliye & Lojistik, Perakende ve Medya
sektörlerindeki hisselerin düşüşüyle %1,97 değer kaybetti. Endeks
seansı 12,284 seviyesinden tamamladı. Bu sabah itibariyle DAX 40
Aralık vadeli kontratı 12,321 seviyesinde yatay hareket ediyor.
Teknik açıdan 12,759 – 12,914 – 13,027 seviyeleri direnç, 12,492 –
12,379 – 12,224 pivot noktaları ise destek olarak takip edilebilir.

Günlük Pivot Seviyeleri
   13,074.67

  12,995.33  

 12,869.67   

12,744.00    

 12,664.67   

  12,585.33  

   12,459.67
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Dow Jones Yakın Vade

ABD hisse senedi piyasaları cuma günü enerji, hammadde ve
tüketici malları sektörleri öncülüğünde düştü. Dow Jones endeksi
1,62% düşüşle günü tamamladı. Küresel piyasalarda yeni haftada
doların önemli tüm para birimleri karşısında yükselişi sürüyor. ABD
10 yıllık tahvil getirisi de 4 baz puan yükselişle 3,72 seviyesine
ulaştı. Vadeli endeksler, dolar endeksindeki güçlü görünüm
sebebiyle negatif bir görünüm sergiliyor. Öte yandan Fed Başkanı
Powell, olağan dışı bir dizi ekonomik aksaklıkla uğraşmaya devam
ettiklerini belirterek politika araçlarını kullanmaya kararlı olduklarını
ifade etti. Endeks için 30,170 – 30,666 – 31,095 seviyeleri direnç,
29,246 – 28,817 – 28,321 seviyeleri destek olarak takip edilebilir.

Günlük Pivot Seviyeleri
   31,453.33

  31,232.67  

 31,077.33   

30,922.00    

 30,701.33   

  30,480.67  

   30,325.33

S&P 500 Yakın Vade

ABD hisse senedi piyasaları cuma günü enerji, hammadde ve
tüketici malları sektörleri öncülüğünde düştü. S&P 500 endeksi
%1,72 düşüşle günü tamamladı. Küresel piyasalarda yeni haftada
doların önemli tüm para birimleri karşısında yükselişi sürüyor. ABD
10 yıllık tahvil getirisi de 4 baz puan yükselişle 3,72 seviyesine
ulaştı. Vadeli endeksler, dolar endeksindeki güçlü görünüm
sebebiyle negatif bir görünüm sergiliyor. Öte yandan Fed Başkanı
Powell, olağan dışı bir dizi ekonomik aksaklıkla uğraşmaya devam
ettiklerini belirterek politika araçlarını kullanmaya kararlı olduklarını
ifade etti. Endeks için 3,775 – 3,841 – 3,899 seviyeleri direnç, 3,652
– 3,594 – 3,529 seviyeleri destek olarak takip edilebilir.

Günlük Pivot Seviyeleri
   4,035.33

  4,006.42  

 3,962.83   

3,919.25    

 3,890.33   

  3,861.42  

   3,817.83

444 0 435 www.gedikyatirim.com.tr

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


Gedik Forex Bülten 26 Eylül 2022

Brent Petrol

Dünyada resesyon endişesi artarken, Dolarında güçlenmesi devam
ediyor. Fed'in para politikasında şahinleşiyor olması, resesyon
ihtimalini göz ardı etmesi, piyasaları endişelendiriyor. Dünya
genelinde durgunluk senaryoları her geçen gün risk iştahını
baskılamaya devam ediyor. Bu durumda, petrolde talebi düşürebilir
beklentisiyle, fiyatları aşağı çekiyor. Bu sabah risk iştahı zayıf bir
haftaya başladık. Bu nedenle, petrol fiyatlarında da satıcılı seyirler
hakim. Günün geri kalanında, risk iştahının seyri, petrol fiyatları
üzerinde de belirleyici olabilir. Brent petrol için 84,51$ - 82,33$ -
79,18$ destek noktaları olarak takip edilebilir. Yukarı yönlü
hareketin görülmesi halinde 89,84$ - 92,99$ - 95,17$ direnç
noktaları olarak izlenebilir.

Günlük Pivot Seviyeleri
   99.34

  97.23  

 95.63   

94.04    

 91.93   

  89.82  

   88.23

USD/JPY

Japonya Maliye Bakanı Shunichi Suzuki, yendeki zayıflığa karşı
adımlar atmaya devam edecekleri mesajını tekrarladı. Suzuki,
yendeki değer kaybının arkasındaki spekülatif hareketlere karşı
yanıt vermeye otoritelerin hazır olduklarını vurguladı. USD/JPY
paritesi bu sabah itibariyle 143,94 seviyesinde işlem görüyor, dolar
tarafından baskılanma devam ediyor. Paritenin yön seyrinde bu
hafta dolar endeksinin hareketleri ve Fed Başkanı Jerome Powell’ın
açıklamaları etkili olabilir. Teknik açıdan 143,94 – 144,54 – 145,63
seviyeleri direnç, 142,24 – 141,15 – 140,54 pivot noktaları ise
destek olarak izlenebilir.

Günlük Pivot Seviyeleri
   146.97

  145.97  

 144.57   

143.17    

 142.16   

  141.15  

   139.75
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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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