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Piyasa Gündemi

Küresel piyasalarda bu sabah risk iştahı zayıf seyrediyor. Hafta
başından bu yana, Fed üyelerinden faiz konusunda şahin
mesajların gelmeye devam etmesi, doların güçlenmesini sağlıyor.
Dolar endeksi son 20 yılın en yüksek seviyelerinde ve bu sabah
yeniden 114,00 puan üzerinde işlem görüyor. Küresel borsalarda,
tedirginlik hakim ve satıcılı seyirler izleniyor. Bugün içinde Fed
üyelerinin konuşmaları takip edilecek. Üyelerin açıklamaları, risk
iştahı ve fiyatlamalar üzerinde belirleyici olabilir. 

Açıklanacak Önemli Ekonomik Veriler       
•    10:15 Euro B. – ECB Lagarde'ın Konuşması Önem: Yüksek
•    17:15 ABD – Fed Powell'ın Konuşması Önem: Yüksek

Türkiye

Cumhurbaşkanı Erdoğan, dün gerçekleştirdiği konuşmasında yıl
başından sonra ekonomide istikrar görüleceğini söyledi. Ayrıca
Erdoğan, "Tüm kesimlerin gelirlerini yılbaşında ciddi şekilde tekrar
yükselterek, enflasyonun yol açtığı refah kaybını aşama aşama
gidermekte kararlıyız." açıklamasında bulundu. ABD'den gelen
yaptırım uyarıları sonrasında Rus ödeme sistemi Mir, Türkiye’deki
kamu bankaları tarafından askıya alındı.Avrupa İmar ve Kalkınma
Bankası Türkiye için 2022 büyüme tahminini %2'den %4,5'e
yükseltti. Banka değerlendirmesinde Türkiye ekonomisi için artan
cari açık ve kısa vadeli dış borcun temel kırılganlıklar olarak
tanımlandığına dikkat çekti. EBRD, Türkiye'de banka
sermayelerinin kuvvetli olduğunu ancak küresel gerilimlerin
büyümenin gidişatını etkileyebileceğini ifade etti. Yurt içinde
açıklanacak önemli veri akışı bulunmazken, gündeme dair
gelişmeler takip edilecek.

Euro Bölgesi

Goldman Sachs ekonomistleri Euro Bölgesi enflasyonunda artışın
devam edeceği beklentisiyle Avrupa Merkez Bankası'nın (AMB) faiz
artış hızını yavaşlatmayacağını, bu nedenle gelecek 2 toplantıda
75'er baz puan faiz artışı beklediklerini belirtti. Avrupa Merkez
Bankası son 2 toplantısında toplam 125 baz puan faiz artırdı.
Uluslararası Para Fonu (IMF), İngiltere'deki son ekonomik
gelişmeleri yakından izlediklerini ve yetkililerle birlikte çalıştıklarını
açıkladı. Söz konusu önlemlerin muhtemelen eşitsizliği artıracağı
belirtilen açıklamada, 23 Kasım bütçesinin İngiliz hükümetine daha
hedefe yönelik destek sağlamanın yollarını düşünmesi ve özellikle
yüksek gelirlilere fayda sağlayan vergi önlemlerini yeniden
değerlendirmesi için bir fırsat sunacağı kaydedildi. Ayrıca İngiltere
Maliye Bakanı Kwasi Kwarteng, bugün Wall Street bankacıları ile bir
araya gelmeye hazırlanıyor.

ABD

Fed yetkililerinden para politikası patikasına ilişkin açıklamalar
gelmeye devam ediyor. Güvercin duruşu ile bilinen Minneapolis Fed
Başkanı Neel Kashkari mevcut faiz artırımlarının fiyatları düşürme
hedefi için ‘uygun’ olduğunu söyledi. Salı günkü Wall Street Journal
etkinliğinde konuşan Kashkari “Çok agresif bir şekilde hareket
ediyoruz. Sıradaki adımlarda da yüksek ölçekte sıkılaştırma var.
Fiyat istikrarını sağlamada kararlıyız, diğer yandan aşırı hızlı
gitmenin risklerinin de farkındayız” açıklamasını yaptı. Öte yandan
St. Louis Fed Başkanı James Bullard, ciddi bir enflasyon sorunuyla
karşı karşıya olduklarını ve Fed'in enflasyon hedeflemesi
kredibilitesinin tehdit altında olduğunu belirtti.

Piyasa Verileri

Pariteler Son Günlük Değ.
(%)

Haftalık Değ.
(%)

Yılbaşı Değ.
(%)

USDTRY 18.4885 0.27 0.88 37.94
EURTRY 17.6649 -0.24 -2.15 16.94
EURUSD 0.9554 -0.41 -2.88 -16.01
GBPUSD 1.0665 -0.63 -5.36 -21.19
USDJPY 144.73 -0.05 0.48 25.75

Sepetler Son Günlük Değ.
bp

Haftalık Değ.
bp

Yılbaşı Değ.
bp

½ $ + ½ € 18.2203 -1.10 -17.60 393.03
Dolar Endeksi 114.5310 40.10 298.10 1,886.10
REK 52.8400 - - 509.00

Endeks Vadeliler Son Günlük Değ.
(%)

Haftalık Değ.
(%)

Yılbaşı Değ.
(%)

S&P 500 Yakın Vade 3,641.25 -0.54 -4.33 -23.48
DAX Yakın Vade 12,060.00 -0.88 -5.66 -23.94
Dow Jones Yakın
Vade 29,084.00 -0.41 -3.96 -19.72

Emtialar Son Günlük Değ.
(%)

Haftalık Değ.
(%)

Yılbaşı Değ.
(%)

Ons Altın 1,622.62 -0.41 -3.06 -11.31
Gram Altın 964.61 -0.15 -2.20 23.52
WTI 77.13 -0.79 -6.97 2.12
BRENT 83.69 -0.81 -5.98 7.61
Bakır 3.37 -0.49 -4.00 -24.05

Tahviller Son Günlük Değ.
bp

Haftalık Değ.
bp

Yılbaşı Değ.
bp

Türkiye 2 Yıllık 14.2400 -6.00 -5.00 -846.00
Türkiye 10 Yıllık 11.7400 13.00 13.00 -1,258.00
ABD 10 Yıllık 3.9760 2.80 44.50 246.20
ABD 2 Yıllık 4.2750 -1.20 23.50 354.50
Almanya 10 Yıllık 2.2380 0.80 34.60 241.50
Almanya 2 Yıllık 1.9530 -2.20 19.80 258.10

Gelişmekte Olan
Ülke Kurları Son Günlük Değ.

(%)
Haftalık Değ.

(%)
Yılbaşı Değ.

(%)
USDZAR 18.1660 0.87 2.38 13.87
USDIDR 15,262.05 0.61 1.48 7.16
USDTRY 18.4885 0.27 0.88 37.94
USDRUB 58.6750 -0.38 -3.97 -21.65
USDBRL 5.3793 0.00 3.98 -3.45
USDCNY 7.2283 0.70 2.54 13.73
USDMXN 20.4796 0.52 2.28 -0.21
USDCZK 25.8280 0.38 3.05 18.04
USDHUF 426.7730 0.52 3.11 31.43
USDPLN 5.0200 0.58 3.45 24.43
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Euro/Dolar

ECB Başkan Yardımcısı Guindos gelecek aylarda faiz artırmaya
devam edileceğini ifade ederken, faiz artışlarının sayısı ve
büyüklüğünün verilere bağlı olacağını belirtti. Ayrıca 2023 yılında
büyümenin %1’in altında düşük seviyelerde olacağını vurguladı.
ABD'de dayanıklı mal siparişleri, ağustosta aylık bazda beklentilerin
altında %0,2 azalarak 272,7 milyar dolar oldu. Veri 6 ay sonra
azalan dayanıklı mal siparişleri tüketici harcamalarının azaldığını
gösterdi. Ülkede konut fiyat artış hızı kredi faizlerindeki artışın
etkisiyle temmuz ayında yavaşladı. Dolardaki sınırlı gevşeme ile
dün toparlanmanın kaydedildiği paritede bu sabah geri çekilme
sürmektedir. Geri çekilmelerde 0,9551 – 0,9509 ve
0,9449 seviyeleri destek, 0,9652 – 0,9712 ve 0,9754 izlenen
dirençlerdir.

Günlük Pivot Seviyeleri
   1.0144

  1.0090  

 1.0053   

1.0016    

 0.9962   

  0.9908  

   0.9870

GBP/USD

İngiliz hükümetinin 45 milyar sterlin hacmindeki vergi indirim
paketini duyurmasının ardından IMF'den açıklama geldi. IMF
sözcüsü tarafından yapılan açıklamada, "İngiltere'deki son
ekonomik gelişmeleri yakından izliyoruz ve yetkililerle birlikte
çalışıyoruz." ifadesi kullanıldı. İngiltere Maliye Bakanı Kwasi
Kwarteng, bugün Wall Street bankacıları ile bir araya gelmeye
hazırlanıyor. GBP/USD paritesi bu sabah itibariyle 1,0677
seviyesinde negatif hareket ediyor. Teknik açıdan 1,0829 – 1,10926
– 1,1016 seviyeleri direnç, 1,0642 – 1,0550 – 1,0455 pivot bölgeleri
ise destek olarak izlenebilir.

Günlük Pivot Seviyeleri
   1.1617

  1.1549  

 1.1486   

1.1424    

 1.1356   

  1.1288  

   1.1225
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USD/TRY

ABD’de tüketici güveni Eylül’de 108 seviyesinde açıklanarak
beklentileri aşarken, yeni konut satışları da Ağustos’ta 685 bin ile
beklentilerin üzerinde gerçekleşti. ABD’de dayanıklı mal siparişleri
ise Ağustos’ta beklentilerin altında aylık %0,2 daralma gösterdi. Son
dönemde Fed üyelerinin açıklamaları faiz artışlarının devam
edeceğine işaret ediyor. Dolar endeksinde güçlenme devam
ederken, ABD tahvil faizleri de yükseliş eğilimlerini korunuyor.
Bugün Fed Başkanı Powell ve bazı Fed üyelerinin açıklamaları
izlenmeye devam edilecek. Hafta başından itibaren hafif yükseliş
eğiliminde bulunan kurda anlık fiyat yükselişleri görülse de yükseliş
eğiliminin kademeli gerçekleştiği görülüyor. Dolar/TL, bu sabah saat
08:30 itibariyle 18,48’li seviyelerde bulunuyor. 

Günlük Pivot Seviyeleri
   18.3556

  18.3245  

 18.2900   

18.2555    

 18.2244   

  18.1933  

   18.1588

EUR/TRY

Avrupa Merkez Bankası Başkan Yardımcısı Luis De Guindos dün
gerçekleştirdiği konuşmasında gelecek aylarda faiz artırmaya
devam edileceğini ifade ederken, faiz artışlarının sayısı ve
büyüklüğünün verilere bağlı olacağını belirtti. 2023 yılında ise
büyümenin %1’in altında düşük seviyelerde olacağını vurguladı.
Yurt içinde Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın ekonomiye ilişkin söylemleri
ön plandaydı. Erdoğan dün gerçekleştirdiği konuşmasında yıl
başından sonra ekonomide istikrar görüleceğini söyledi. ABD'den
gelen yaptırım uyarıları sonrasında Rus ödeme sistemi Mir,
Türkiye’deki kamu bankaları tarafından askıya alındı. Bugün
Avrupa’da ECB Başkanı. C. Lagarde’ın konuşması beklenirken,
ekonomik veri akışı sakin görünüyor. Euro/TL kuru bu sabah 08:30
saatlerinde 17,65’li seviyelerden fiyatlanıyor.

Günlük Pivot Seviyeleri
   18.5730

  18.4697  

 18.3785   

18.2873    

 18.1839   

  18.0806  

   17.9894
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XAU/USD

Küresel piyasalarda, güçlü dolar, ons altını baskılıyor ve zayıf
seyirlerin oluşmasına neden oluyor. Bu sabah, spot piyasada ons
altında hafif satıcılı seyirler izlenirken, dolar endeksi 114,00 puan
üzerinde işlem görüyor. Fed üyelerinin faiz konusunda şahin
mesajları, doların güçlenmesini destekliyor ancak piyasaları tedirgin
ediyor. Bu nedenle bu sabah risk iştahı zayıf seyrediyor. Bugün
içinde Fed üyelerinin konuşmaları takip edilebilir. Üyelerin mesajları,
fiyatlamaları etkilemeye devam edebilir. ABD'den de açıklanacak
veriler var ancak ikincil düzey veriler olması sebebiyle piyasalar
üzerinde ciddi bir oynaklık yaratması beklenmeyebilir. Ons altın için
1640$ - 1651$ ve 1660$ direnç noktaları olurken, 1620$ - 1610$ ve
1599$ destek noktaları olarak takip edilebilir.

Günlük Pivot Seviyeleri
   1,711.79

  1,696.03  

 1,685.77   

1,675.50    

 1,659.74   

  1,643.98  

   1,633.72

DAX Yakın Vade

Almanya Başbakanı Olaf Scholz Rus enerjisine alternatif kaynaklar
bulmak amacıyla çıktığı bölgesel turda BAE ile LNG tedariki için bir
anlaşma imzaladı. Buna göre BAE enerji şirketi ADNOC 2023'te
Almanya için beş LNG kargosu daha ayıracak. Almanya DAX
endeksi Salı günü Perakende, Yiyecek & İçecek ve Nakliye &
Lojistik sektörlerindeki hisselerin alımlarıyla desteklenirken, İnşaat,
Kamu Hizmetleri ve Sigorta sektörlerindeki hisselerin düşüşüyle
günü %0,72 kayıpla 12,139 seviyesinden kapattı. Bu sabah
itibariyle DAX 40 Aralık vadeli kontratı 12,119 seviyesinde yatay
hareket ediyor. Teknik açıdan 12,356 – 12,471 – 12,555 seviyeleri
direnç, 12,157 – 12,073 – 11,958 pivot noktaları ise destek olarak
takip edilebilir.

Günlük Pivot Seviyeleri
   13,319.33

  13,140.67  

 12,912.33   

12,684.00    

 12,505.33   

  12,326.67  

   12,098.33
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Dow Jones Yakın Vade

ABD hisse senedi piyasaları dün karışık ve volatil bir görünüm
sergiledi. Dow Jones endeksi %0,43 düşüşle günü tamamladı.
Sektör bazlı bakılırsa, enerji, hammadde ve teknoloji sektörlerinde
yükseliş yaşanırken, kamu hizmetleri, finans ve tüketici malları
sektörlerinde düşüşler izlendi. Yeni günde ABD vadelileri negatif bir
görünüm sergiliyor. Öte yandan Fed yetkililerinin para politikası
konusunda yaptığı şahin açıklamalar piyasaları yönlendirmeye
devam ediyor. Dolar endeksinin güçlü görünümü riskli varlıklardan
çıkışlara neden oluyor. Endeks için 29,636 – 30,036 – 30,346
seviyeleri direnç, 8,927 – 28,617 – 28,217 seviyeleri destek olarak
takip edilebilir.

Günlük Pivot Seviyeleri
   31,883.33

  31,569.67  

 31,185.33   

30,801.00    

 30,487.33   

  30,173.67  

   29,789.33

S&P 500 Yakın Vade

ABD hisse senedi piyasaları dün karışık ve volatil bir görünüm
sergiledi. S&P 500 endeksi %0,21 düşüşle günü tamamladı. Sektör
bazlı bakılırsa, enerji, hammadde ve teknoloji sektörlerinde yükseliş
yaşanırken, kamu hizmetleri, finans ve tüketici malları sektörlerinde
düşüşler izlendi. Yeni günde ABD vadelileri negatif bir görünüm
sergiliyor. Öte yandan Fed yetkililerinin para politikası konusunda
yaptığı şahin açıklamalar piyasaları yönlendirmeye devam ediyor.
Dolar endeksinin güçlü görünümü riskli varlıklardan çıkışlara neden
oluyor. Endeks için 3,719 – 3,773 – 3,815 seviyeleri direnç, 3,622 –
3,580 – 3,526 seviyeleri destek olarak takip edilebilir.

Günlük Pivot Seviyeleri
   4,028.17

  3,977.58  

 3,947.42   

3,917.25    

 3,866.67   

  3,816.08  

   3,785.92
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Brent Petrol

Doların güçlenmesi, emtiaları baskıladığı için petrol fiyatları
üzerinde de etkisini hissettiriyor. Dolar endeksi bu sabah itibariyle
114,00 puan üzerinde işlem görüyor. Petrol fiyatlarında son dönem
görülen düşüşler sonrası bazı haber akışlarında, 05 Ekim tarihinde
yapılacak OPEC+ aylık toplantısında, Rusya'nın 1 milyon varillik
üretim kesintisi önerebileceği konuşuluyor. Bu gelişmelerde, fiyatlar
üzerinde baskıya neden oluyor. 05 Ekim gününe kadar petrol
fiyatları üzerinde toplantıya dair beklentiler etkili olabilir. Bugün
içinde Doların seyri, takip edilebilir. Fed üyelerinin konuşmaları
bugünde izlenecek. Son günlerdeki, şahin mesajları piyasaları
tedirgin ediyor. Brent petrolde 84,08$ - 82,44$ - 80,91$ destek
noktaları, 87,25$ - 88,78$ - 90,42$ direnç noktaları olarak
izlenebilir.

Günlük Pivot Seviyeleri
   94.06

  92.88  

 91.76   

90.65    

 89.47   

  88.30  

   87.18

USD/JPY

Japonya Merkez Bankası'nın Temmuz toplantısından tutanaklar,
birkaç politika kurulu üyesinin, emtia fiyatları yükselmeye devam
etmedikçe 2023 mali yılında tüketici enflasyonunun yavaşladığını
gördüğünü söyledi. USD/JPY paritesi bu sabah itibariyle 144,59
seviyesinde işlem görüyor ve dolar tarafından baskılanma devam
ediyor. Teknik açıdan 145,13 – 145,44 – 145,98 seviyeleri direnç,
144,29 – 143,75 – 143,44 pivot noktaları ise destek olarak
izlenebilir.

Günlük Pivot Seviyeleri
   144.34

  144.02  

 143.48   

142.93    

 142.61   

  142.29  

   141.75
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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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