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Piyasa Gündemi

Küresel piyasalarda, güçlenen dolar ve resesyon endişeleri, risk
iştahı üzerinde etkili olmaya devam ediyor. Dünkü yükseliş sonrası
bu sabah dolarda sınırlı bir düşüş izleniyor. Ancak dolardaki
oynaklık sürdüğü için bugünde seyri, takip edilebilir. Avrupa, ABD
ve İngiltere Merkez Bankaları üyelerinin konuşmalarından gelen faiz
artışını destekleyici mesajlar, piyasaları tedirgin ediyor. Bugün
içinde ABD ve Avrupa Merkez Bankası başkanlarının konuşmaları
takip edilecek. 

Açıklanacak Önemli Ekonomik Veriler       
•    14:30 ABD – Fed Powell'ın Konuşması Önem: Yüksek
•    17:00 ABD – Tüketici Güven Endeksi Önem: Yüksek

Türkiye

OECD dün yayımladığı "Ekonomik Görünüm" raporunda Türkiye
için 2022 büyüme tahminini %3,7'den %5,4'e yükseltirken 2023
tahminini %3 olarak korudu. Kurum, 2023 yılı için küresel büyüme
tahminini ise düşürdü. Cumhurbaşkanı Erdoğan, Kabine
Toplantısı'nın ardından yaptığı açıklamada, sosyal konut projesinde
başvuru sayısının 5 milyona dayandığını belirtti. Erdoğan, projede 5
bin konutluk ilk dilimin temelini 25 Ekim'de atacaklarını söyledi. Yurt
içinde açıklanacak önemli veri akışı bulunmazken, gündeme dair
gelişmeler takip edilecek.

Euro Bölgesi

Avrupa Merkez Bankası Başkanı Christine Lagarde faiz artışının
devamı konusunda kararlı mesajlar verdi. Brüksel'deki AB
Parlamentosu'nda yaptığı konuşmada Lagarde "Talebi düşürmek
için ve enflasyon beklentilerindeki yukarı yönlü risklere karşı
gelecek birkaç toplantıda daha faiz artırımlarına devam etmeyi
bekliyoruz" şeklinde konuştu. Lagarde enflasyon risklerinin yukarı
yönlü olduğunu ve gelecekteki politika kararlarının verilere bağlı
olacağını belirtti. AMB yetkilileri ekonomideki zayıflama riskine
rağmen faiz artırımından geri dönüş olmayacağına dair açıklamalar
yapıyor. Avrupa'da cuma günü açıklanacak ve yeni rekor kırması
beklenen enflasyon verisi öncesi trader'lar Merkez Bankası'nın
Ekim'de de 75 baz puanlık faiz artışına devam edeceğini fiyatlıyor.
Böylece mevduat faizinin yüzde 1,5 ile 2008'den beri en yüksek
seviyeye ulaşması bekleniyor.

ABD

Fed yetkililerinden para politikası patikasına ilişkin açıklamalar
gelmeye devam ediyor. Cleveland Fed Başkanı Loretta Mester,
Fed'in faiz oranlarını artırması ve bir süre için politikayı sınırlayıcı
tutması gerektiğini söyledi. Son olarak, Atlanta Fed Başkanı
Raphael Bostic, İngiltere'de yeni hükümetin mali planlarının
sterlinde hızlı satışları tetiklediğini ve bu satışların İngiltere
ekonomisinin yönü konusunda artan belirsizliklerin yansıttığını
bildirdi. Boston Fed Başkanı Susan Collins de göreve geldiğinden
beri yaptığı ilk konuşmada enflasyonu düşürmek için daha fazla
sıkılaşma gerektiğini söyledi. Fed yetkililerinin şahin duruşu
sebebiyle dolardaki güçlü görünüm devam ediyor. Morgan Stanley
dolarda yaşanan rallinin hisse senetleri de dahil riskli varlıklar için
risk oluşturduğunu ve geçmişte dolarda yaşanan benzer rallilerin
finansal veya ekonomik krizlerle sonuçlandığının altını çizdi. Bugün
birincil veri olarak Powell’ın konuşması ve dayanıklı mal siparişleri
verisi takip edilebilir.

Piyasa Verileri

Pariteler Son Günlük Değ.
(%)

Haftalık Değ.
(%)

Yılbaşı Değ.
(%)

USDTRY 18.4737 0.08 0.90 37.83
EURTRY 17.8385 0.41 -2.29 18.09
EURUSD 0.9656 0.49 -3.14 -15.12
GBPUSD 1.0805 1.11 -5.07 -20.16
USDJPY 144.27 -0.33 0.38 25.34

Sepetler Son Günlük Değ.
bp

Haftalık Değ.
bp

Yılbaşı Değ.
bp

½ $ + ½ € 18.2313 -9.00 -22.00 394.13
Dolar Endeksi 113.4600 -35.10 327.80 1,779.00
REK 52.8400 - - 509.00

Endeks Vadeliler Son Günlük Değ.
(%)

Haftalık Değ.
(%)

Yılbaşı Değ.
(%)

S&P 500 Yakın Vade 3,710.00 1.09 -4.20 -22.03
DAX Yakın Vade 12,402.00 1.16 -2.22 -21.78
Dow Jones Yakın
Vade 29,620.00 0.94 -3.83 -18.24

Emtialar Son Günlük Değ.
(%)

Haftalık Değ.
(%)

Yılbaşı Değ.
(%)

Ons Altın 1,636.18 0.84 -1.72 -10.57
Gram Altın 971.76 0.90 -0.84 24.43
WTI 77.80 2.19 -7.58 3.01
BRENT 84.22 2.03 -6.43 8.30
Bakır 3.38 0.11 -3.66 -23.66

Tahviller Son Günlük Değ.
bp

Haftalık Değ.
bp

Yılbaşı Değ.
bp

Türkiye 2 Yıllık 14.3000 31.00 -12.00 -840.00
Türkiye 10 Yıllık 11.7400 13.00 13.00 -1,258.00
ABD 10 Yıllık 3.8550 -6.40 28.90 234.10
ABD 2 Yıllık 4.2950 -4.80 32.00 356.50
Almanya 10 Yıllık 2.0910 -1.60 16.00 226.80
Almanya 2 Yıllık 1.9170 -1.70 20.90 254.50

Gelişmekte Olan
Ülke Kurları Son Günlük Değ.

(%)
Haftalık Değ.

(%)
Yılbaşı Değ.

(%)
USDZAR 17.9436 -0.79 1.43 12.48
USDIDR 15,126.30 -0.44 0.75 6.21
USDTRY 18.4737 0.08 0.90 37.83
USDRUB 58.3750 -0.21 -4.93 -22.05
USDBRL 5.3909 -0.01 4.79 -3.24
USDCNY 7.1555 0.08 1.95 12.58
USDMXN 20.3236 -0.45 1.62 -0.97
USDCZK 25.5050 -0.50 3.31 16.56
USDHUF 421.9400 -0.64 4.87 29.94
USDPLN 4.9221 -0.53 3.67 22.00
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Euro/Dolar

Almanya'da iş dünyası güveni enerji arzına yönelik endişeler ve
rekor yüksek enflasyonda henüz zirvenin görülmediğine dair
beklentiyle Eylül'de kötüleşmeye devam ederek 84,3’e geriledi.
Avrupa Merkez Bankası Başkanı C. Lagarde ekonomik aktivitede
önemli ölçüde yavaşlama beklense dahi faizlerin gelecek birkaç
toplantıda daha artmaya devam edeceği mesajı verdi. Diğer yandan
Fitch, Euro Bölgesi ve İngiltere'nin son çeyrekte resesyona
girmesinin beklendiğini bildirdi. Fed üyeleri ise gün içerisindeki
açıklamalarında enflasyonu düşürmek için daha fazla sıkılaşma
gerektiğini vurguladılar. Dolardaki değer kazancı ile paritede baskı
sürerken, 0,9538 – 0,9468 ve 0,9382 seviyeleri destek, 0,9694 –
0,9779 ve 0,9850 izlenen dirençlerdir.

Günlük Pivot Seviyeleri
   1.0088

  1.0053  

 1.0026   

0.9999    

 0.9964   

  0.9929  

   0.9901

GBP/USD

İngiltere Merkez Bankası Başkanı Andrew Bailey, finansal
varlıkların önemli ölçüde yeniden fiyatlandırılması ışığında finansal
piyasalardaki gelişmeleri çok yakından takip ettiğini belirterek, Para
Politikası Kurulu'nun, görevine uygun olarak orta vadede
enflasyonu sürdürülebilir bir şekilde yüzde 2 hedefine döndürmek
için gereken şekilde faiz oranlarını değiştirmekte tereddüt
etmeyeceğini duyurdu. GBP/USD paritesi bu sabah itibariyle 1,0814
seviyesinde negatif hareket ediyor. Teknik açıdan 1,0966 – 1,1247 –
1,1564 seviyeleri direnç, 1,0367 – 1,0550 – 0,0976 pivot bölgeleri
ise destek olarak izlenebilir.

Günlük Pivot Seviyeleri
   1.1617

  1.1585  

 1.1527   

1.1469    

 1.1436   

  1.1404  

   1.1346
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USD/TRY

Fed’in 75 baz puanlık faiz artışı sonrası enflasyon beklentilerinin
kemikleşmemesi için faiz artırımlarının devam edeceğine yönelik
beklentiler doların küresel borsalarda değer kazanmasında etkili
oluyor. Dolar/TL’de de hafif yükseliş eğilimini devam ederken, dün
eylül ayına ilişkin reel kesim güven endeksi 99,9 ile eşik değer olan
100 seviyesinin altında açıklanmasının ve kapasite kullanım
oranının %77,4 düzeyinde gerçekleşmesinin fiyatlamalar üzerinde
etkisinin olmadığını söyleyebiliriz. Bugün ABD’de dayanıklı mal
siparişleri, tüketici güveni ve yeni konut satışları takip edilecek
veriler arasında. Bu sabah yatay seyirlerin hâkim olduğu Dolar/TL,
saat 08:30 itibariyle 18,45’li seviyelerde bulunuyor. Dolar endeksi
ise 113,74 civarında seyrediyor.

Günlük Pivot Seviyeleri
   18.3476

  18.3154  

 18.2905   

18.2656    

 18.2334   

  18.2013  

   18.1764

EUR/TRY

Avrupa’nın en büyük ekonomisi olan Almanya’da IFO güven
endeksi enerji arzına yönelik endişeler ve rekor yüksek enflasyonda
henüz zirvenin görülmediğine dair beklentiyle Eylül'de kötüleşmeye
devam ederek 84,3’e geriledi. ECB Başkanı C. Lagarde ekonomik
aktivitede önemli ölçüde yavaşlama beklense dahi faizlerin gelecek
birkaç toplantıda daha artmaya devam edeceği mesajı verdi. Yurt
içinde eylülde reel kesim güven endeksi, aylık bazda 2,2 puan
azalarak 99,9 seviyesinde gerçekleşti. Böylelikle Haziran 2020'den
bu yana ilk kez güven endeksi 100'ün altında gerçekleşerek
kötümser görünüme işaret etti. İmalat sanayi genelinde kapasite
kullanım oranı, bir önceki aya göre 0,7 puan artarak %77,4
seviyesinde gerçekleşti. Euro/TL kuru bu sabah 08:30 saatlerinde
17,80’li seviyelerden fiyatlanıyor.

Günlük Pivot Seviyeleri
   18.4901

  18.4077  

 18.3377   

18.2677    

 18.1853   

  18.1029  

   18.0329
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XAU/USD

Küresel piyasalarda, ons altın üzerinde dolar etkisi hissediliyor. Dün
dolar endeksi 104,50 puana kadar yükselerek, ons altının da aşağı
yönlü seyrine neden oldu. Bu sabah dolar endeksindeki kısmi
gevşeme, ons altının da hafif alıcılı seyretmesine destek veriyor.
Ancak dolardaki oynaklık sürüyor. Bugün içinde doların seyri takip
edilmeli. Yukarı yönlü tepkilerin devam etmesi durumunda ons altın
üzerinde baskının sürmesi beklenebilir. Global büyümeye yönelik
endişelerinde risk iştahını baskıladığı görülüyor. Altın şimdilik bu
nedenle yükselemiyor, Fed etkisi daha baskın kalmış durumda.
Ancak hem dolar hem resesyon konusu, piyasaların gündeminde
yerini koruyor. Ons altın için 1612$ - 1602$ - 1584$ destek
noktaları, 1641$ - 1659$ - 1670$ direnç noktaları olarak takip
edilebilir.

Günlük Pivot Seviyeleri
   1,726.23

  1,712.27  

 1,688.37   

1,664.48    

 1,650.52   

  1,636.57  

   1,612.67

DAX Yakın Vade

Almanya'da belediyeler ve enerji şirketlerinin politikacılara yönelik
elektrik ve gaz fiyatlarını en kısa sürede düşürme baskısı giderek
artıyor. Almanya Belediye Şirketleri Birliği (VKU) Genel Müdürü
Ingbert Liebing, ülkede elektrik ve gaz fiyatlarına sınırlayıcı önlemler
getirilmemesi halinde "ekonomik çöküş" riski olacağını belirtti. DAX
endeksi Pazartesi kapanışın ardından düştü Nakliye & Lojistik,
Perakende ve Medya sektörlerindeki hisselerin düşüşüyle %0,46
değer kaybetti. Endeks seansı 12,227 seviyesinden tamamladı. Bu
sabah itibariyle DAX 40 Aralık vadeli kontratı 12,241 seviyesinde
yatay hareket ediyor. Teknik açıdan 12,555 – 12,788 – 12,967
seviyeleri direnç, 12,143 – 11,964 – 11,731 pivot noktaları ise
destek olarak takip edilebilir.

Günlük Pivot Seviyeleri
   13,238.67

  13,071.33  

 12,958.67   

12,846.00    

 12,678.67   

  12,511.33  

   12,398.67
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Dow Jones Yakın Vade

ABD hisse senedi piyasaları dün fosil enerji, kamu hizmetleri ve
finans sektörleri öncülüğünde düşüşler yaşadı. Dow Jones endeksi
%1,11 kayıpla günü tamamladı. Yeni günde ABD hisse senedi
piyasaları, dolar rallisinin hız kesmesi sebebiyle toparlanmaya işaret
ediyor. ABD vadelileri yatay-pozitif bir görünüm sergiliyor. Öte
yandan dün Fed yetkililerinden gelen açıklamalar da piyasaların
seyri açısından takip edildi. Banka yetkililerinden önümüzdeki
süreçler için faiz artışlarına yönelik şahin mesajlar gelmeye devam
ediyor. Endeks için 29,642 – 29,942 – 30,150 seviyeleri direnç,
29,134 – 28,926 – 28,627 seviyeleri destek olarak takip edilebilir.

Günlük Pivot Seviyeleri
   31,929.67

  31,556.33  

 31,336.67   

31,117.00    

 30,743.67   

  30,370.33  

   30,150.67

S&P 500 Yakın Vade

ABD hisse senedi piyasaları dün fosil enerji, kamu hizmetleri ve
finans sektörleri öncülüğünde düşüşler yaşadı. S&P 500 endeksi
%1,03 kayıpla günü tamamladı. Yeni günde ABD hisse senedi
piyasaları, dolar rallisinin hız kesmesi sebebiyle toparlanmaya işaret
ediyor. ABD vadelileri yatay-pozitif bir görünüm sergiliyor. Öte
yandan dün Fed yetkililerinden gelen açıklamalar da piyasaların
seyri açısından takip edildi. Banka yetkililerinden önümüzdeki
süreçler için faiz artışlarına yönelik şahin mesajlar gelmeye devam
ediyor. Endeks için 3,712 – 3,757 – 3,784 seviyeleri direnç, 3,640 –
3,613 – 3,568 seviyeleri destek olarak takip edilebilir.

Günlük Pivot Seviyeleri
   3,964.33

  3,934.67  

 3,912.33   

3,890.00    

 3,860.33   

  3,830.67  

   3,808.33
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Brent Petrol

Global büyümeye yönelik endişelerin arttığı ve yüksek faiz
ortamının olduğu bu ortamda, petrolde talebi düşürebilir beklentileri
de güçleniyor. Bu da, petrol fiyatlarının geri çekilmesine neden
oluyor. Dün, petroldeki düşüş biraz hız kazanmıştı ancak bu sabah
dünkü kayıpların telafi edilmeye çalışıldığı görülüyor. Petrol
fiyatlarında bu sabah için tepki alımlarının olduğunu söylemek
mümkün. Ancak dolardaki volatilite devam ederken, resesyon
endişeleri de sürüyor. Bu iki başlık, petrol fiyatlarının seyri üzerinde
bir süre daha belirleyici olabilir. Bugün ABD ve Avrupa Merkez
Bankaları başkanlarının konuşmaları takip edilecek. Gelecek
açıklamalar, önemli olabilir. Brent petrol için 86,37$ - 89,00$ -
90,37$ direnç noktaları, 82,37$ - 81,00$ - 78,37$ destek noktaları
olarak izlenebilir.

Günlük Pivot Seviyeleri
   89.19

  87.84  

 85.20   

82.55    

 81.20   

  79.86  

   77.21

USD/JPY

Japonya Maliye Bakanı Shunichi Suzuki, yendeki zayıflığa karşı
adımlar atmaya devam edecekleri mesajını tekrarladı. Bakan,
yendeki değer kaybının arkasındaki spekülatif hareketlere karşı
yanıt vermeye otoritelerin hazır olduklarını vurguladı. Suzuki,
"İhtiyaç olduğunda piyasa hareketlerine yanıt verme yönündeki
duruşumuzda değişiklik yok" diye konuştu, ayrıca hükümet ve
BOJ'un yendeki keskin değer kayıpları konusunda endişeleri
paylaştıklarını belirtti. USD/JPY paritesi bu sabah itibariyle 144,41
seviyesinde işlem görüyor ve dolar tarafından baskılanma devam
ediyor. Teknik açıdan 145,27 – 145,82 – 146,86 seviyeleri direnç,
143,68 – 142,65 – 142,10 pivot noktaları ise destek olarak
izlenebilir.

Günlük Pivot Seviyeleri
   144.95

  144.38  

 143.94   

143.50    

 142.93   

  142.36  

   141.92
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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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