
Forex Bülten 29 Eylül 2022

Piyasa Gündemi

Fed üyelerinin faiz konusundaki şahin açıklamaları bu hafta
piyasaların seyrinde etkisini gösterdi. Doların güçlenmesi, risk
iştahının zayıf seyretmesine yol açtı. Dün İngiltere Merkez Bankası
piyasada düzeni sağlamak amacıyla uzun vadeli tahvillerde geçici
alım yapacağını bildirdi. Yurt içinde, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip
Erdoğan, bu yılın sonuna kadar faizi tek haneli rakama indirmeliyiz
şeklinde konuştu. Bugün içinde Fed üyelerinin konuşmaları ve ABD
verileri takip edilebilir.  

Açıklanacak Önemli Ekonomik Veriler       
•    15:30 ABD – GSYIH Önem: Yüksek
•    20:00 ABD – Fed Mester'ın Konuşması Önem: Yüksek

Türkiye

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası kredilerin doğru alana
yönlendirilmesini ve amacı dışında kullanımını durdurmayı
amaçlayan bir talimat yayınladı. Bankalara gönderilen menkul
kıymet tesisine ilişkin uygulama talimatında ihracatçı tanımı ve
ihracat kredilerinin nitelikleri netleştirildi. Cumhurbaşkanı Erdoğan,
"Faizde bundan sonra yukarı çıkmak yok, daha aşağı inecek.
Temennim odur ki bundan sonraki toplantıda (Merkez Bankası)
bunu biraz daha indirmek suretiyle yıl sonuna kadar faizi tek haneli
rakama indirmeliyiz." dedi. Yurt içinde bugün ekonomik güven
endeksinin açıklanması bekleniyor.

Euro Bölgesi

Avrupa Birliği (AB) Rusya'nın kısmi seferberlik ilanı ve referandum
kararının ardından yeni yaptırım paketi teklifi etti. AB Komisyonu
Başkanı Ursula von der Leyen, "Kremlin'in tansiyonu artırmasının
bedeli ödetmekte kararlıyız" şeklinde konuştu. Leyen teklifin bazı
Rus ürünlerine ithalat yasağı ve Rusya'ya önemli teknolojilerin
ihracatının yasaklanmasını içerdiğini belirtti. AB'nin yeni teklifi 3.
ülkelere satılan Rus petrolüne tavan fiyat uygulanması gibi tedbirleri
de içeriyor. İngiltere MB piyasa koşullarında düzeni sağlamak için
uzun vadeli tahvillerde geçici alım yapacağını duyurdu. Banka tahvil
alımlarının ilk aşamada ihale başına 5 milyar sterlin tutarında
olacağını belirtti. Konu hakkında yapılan açıklamada "Bu alımlarla
piyasa koşullarında düzenin sağlanması amaçlanıyor" dendi. Banka
tahvil alımlarının ilk aşamada ihale başına 5 milyar sterlin tutarında
olacağını belirtti.

ABD

National Association of Realtors (NAR)’ın dün açıkladığı verilere
göre ABD’de bekleyen konut satışları Ağustos'ta aylık %2 düştü.
Satışlar Temmuz'da %0,6 düşmüştü. Satışlar geçen yıla kıyasla ise
%22,5 geriledi. Beklenti %24,5 düşüştü. Öte yandan Fed
yetkililerinin açıklamaları da gelmeye devam ediyor. Atlanta Fed
Başkanı Raphael Bostic, faizin yıl sonuna kadar %4,25-4,5
seviyesine yükseltmesini desteklediğini belirterek, “Jeopolitik
belirsizlikleri dikkate almalıyız.” açıklamasında bulundu. Chicago
Fed Başkanı Charles Evans ise çok yüksek, ısrarcı enflasyonun
üstesinden gelmek için Fed'in kısa vadeli borçlanma maliyetini
ihtiyaç duyulan seviyeye gelecek yılın ilk çeyreğine kadar taşıması
gerektiğini söyledi. Bugün ABD tarafında büyüme verileri birincil veri
olarak takip edilebilir.

Piyasa Verileri

Pariteler Son Günlük Değ.
(%)

Haftalık Değ.
(%)

Yılbaşı Değ.
(%)

USDTRY 18.5421 0.18 1.09 38.34
EURTRY 17.9198 -0.55 -0.67 18.63
EURUSD 0.9665 -0.73 -1.76 -15.04
GBPUSD 1.0796 -0.87 -4.07 -20.22
USDJPY 144.72 0.38 1.64 25.73

Sepetler Son Günlük Değ.
bp

Haftalık Değ.
bp

Yılbaşı Değ.
bp

½ $ + ½ € 18.2913 7.10 -6.75 400.13
Dolar Endeksi 113.5330 47.60 230.30 1,786.30
REK 52.8400 - - 509.00

Endeks Vadeliler Son Günlük Değ.
(%)

Haftalık Değ.
(%)

Yılbaşı Değ.
(%)

S&P 500 Yakın Vade 3,708.25 -0.64 -1.69 -22.07
DAX Yakın Vade 12,179.00 -0.20 -3.03 -23.19
Dow Jones Yakın
Vade 29,580.00 -0.57 -1.89 -18.35

Emtialar Son Günlük Değ.
(%)

Haftalık Değ.
(%)

Yılbaşı Değ.
(%)

Ons Altın 1,646.69 -0.80 -1.47 -10.00
Gram Altın 981.60 -0.56 -0.36 25.69
WTI 81.11 -0.50 -2.77 7.39
BRENT 87.22 -0.60 -2.64 12.15
Bakır 3.36 -1.04 -4.97 -24.21

Tahviller Son Günlük Değ.
bp

Haftalık Değ.
bp

Yılbaşı Değ.
bp

Türkiye 2 Yıllık 14.8300 59.00 40.00 -787.00
Türkiye 10 Yıllık 11.7400 13.00 13.00 -1,258.00
ABD 10 Yıllık 3.8360 9.40 12.60 232.20
ABD 2 Yıllık 4.2050 6.20 7.80 347.50
Almanya 10 Yıllık 2.2080 8.30 23.90 238.50
Almanya 2 Yıllık 1.9270 7.50 8.40 255.50

Gelişmekte Olan
Ülke Kurları Son Günlük Değ.

(%)
Haftalık Değ.

(%)
Yılbaşı Değ.

(%)
USDZAR 17.9626 0.77 2.05 12.60
USDIDR 15,263.00 0.58 1.58 7.17
USDTRY 18.5421 0.18 1.09 38.34
USDRUB 57.5250 -1.58 -3.24 -23.18
USDBRL 5.3763 0.01 5.08 -3.50
USDCNY 7.1963 -0.06 1.67 13.22
USDMXN 20.1841 0.22 1.21 -1.65
USDCZK 25.5352 0.90 1.84 16.70
USDHUF 430.0550 1.44 4.34 32.44
USDPLN 4.9905 1.07 3.31 23.70
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Euro/Dolar

Avrupa Merkez Bankası Başkanı C. Lagarde faiz artışlarının
önümüzdeki toplantılarda da süreceğini belirtti. Ayrıca Lagarde,
ECB için enflasyonun büyümeden daha öncelikli olduğunu ifade etti.
ABD'de mal ticareti açığı, Ağustos'ta aylık bazda %3,2 azalışla 87,3
milyar dolara gerileyerek art arda 5 ay daralma gösterdi. Ülkede
bekleyen konut satışları konut kredisi faizlerindeki yükselişin
etkisiyle 3. ayda da düşmeye devam etti. Son dönemde Fed
cephesinden gelen şahin tondaki mesajların ardından yükselen
dolar endeksi ve tahvil faizlerindeki seyir paritede volatiliteyi artırdı.
Bu cephedeki sınırlı gevşeme paritede sınırlı toparlanmayı
beraberinde getirirken, bu sabah tekrar baskı sürmektedir. 0,9597 -
0,9459 - 0,9382 seviyeleri destek, 0,9812 – 0,9889 ve
1,0027 izlenen dirençlerdir.

Günlük Pivot Seviyeleri
   1.0144

  1.0090  

 1.0053   

1.0016    

 0.9962   

  0.9908  

   0.9870

GBP/USD

İngiltere Merkez Bankasından dün yapılan açıklamada, “Finansal
istikrar hedefi doğrultusunda, BoE piyasa işleyişini yeniden
sağlamaya ve hane halkı ve işletmelerin kredi koşullarına olası bir
yayılmaya ilişkin her türlü riski azaltmaya hazırdır.” ifadesine yer
verilmişti. Bankanın bu amaçlara ulaşabilmesi için 28 Eylül'den
itibaren uzun vadeli Birleşik Krallık devlet tahvillerinin geçici
alımlarını gerçekleştireceği kaydedildi. GBP/USD paritesi bu sabah
itibariyle 1,0781 seviyesinde hareket ediyor. Teknik açıdan 1,1023 –
1,1157 – 1,1399 seviyeleri direnç, 1,0646 – 1,0404 – 1,0270 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

Atlanta Fed Başkanı Raphael Bostic, faizin yıl sonuna kadar yüzde
4,25-4,5 seviyesine yükseltilmesini desteklediğini, Chicago Fed
Başkanı Evans ise Fed’in enflasyonu düşürmek için gerekli
seviyeye mart ayına kadar ulaşacağını belirtti. ABD’de ağustos
ayında bekleyen konut satışları aylık bazda %2 düşüş kaydetti. Yurt
içinde Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan yapmış olduğu
konuşmasında, bu yılın sonuna kadar faizi tek haneli rakama
indirmeliyiz şeklinde ifadelerde bulundu. 2022 yılında büyümenin
yüzde 5 seviyesinde gerçekleşmesini öngördüğüne değindi. Bugün
Türkiye'de ekonomik güven endeksi ve TCMB PPK toplantı özeti
takip edilecek. ABD'de ise veriler ve Fed üyelerinin konuşmaları
izlenebilir.Dolar/TL, bu sabah saat 08:30 itibariyle 18,53’lü
seviyelerde bulunuyor.

Günlük Pivot Seviyeleri
   18.3556

  18.3245  

 18.2900   

18.2555    

 18.2244   

  18.1933  

   18.1588

EUR/TRY

ECB Başkanı C. Lagarde faiz artışlarının önümüzdeki toplantılarda
da süreceğini belirtti. Ayrıca Lagarde, ECB için enflasyonun
büyümeden daha öncelikli olduğunu ifade etti. ECB Yönetim
Konseyi Üyesi Robert Holzmann 100 baz puanlık faiz artışının şu
an için çok fazla olduğunu, gelecek ay 75 baz puanla devam etmeyi
tercih edeceğini söyledi. Yurt içinde Türkiye Cumhuriyet Merkez
Bankası kredilerin doğru alana yönlendirilmesini ve amacı dışında
kullanımını durdurmayı amaçlayan bir talimat yayınladı. Bankalara
gönderilen menkul kıymet tesisine ilişkin uygulama talimatında
ihracatçı tanımı ve ihracat kredilerinin nitelikleri netleştirildi.
Avrupa’da ve yurt içinde ekonomik güven endeksleri takip edilecek.
Euro/TL kuru bu sabah 08:30 saatlerinde 17,92’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

İngiltere Merkez Bankası, piyasadaki düzeni sağlamak için uzun
vadeli tahvil alımı yapacağını belirtti. Dünkü haber sonrası, dolarda
kısmi bir düşüş görülürken, piyasalarda risk iştahı toparlanmaya
çalışıyor. BoE'nin tahvil alım haberinin etkisi, ons altın için pozitif
oldu ve yukarı yönlü hareketler görüldü. Bu sabah içinde ons altın
fiyatlarında yatay ve kararsız seyirler sürüyor. Dolardaki oynaklık
devam ettiği için bugünde doların seyri takip edilebilir. Fed
üyelerinin şahin tonda faiz konusundaki mesajları, piyasaları
tedirgin ediyor. Doları güçlendiriyor. Bu nedenle, bugün içinde
üyelerin konuşmaları olacak, izlenebilir. ABD'de GSYIH verisi ve
haftalık işsizlik maaşı başvuruları açıklanacak. Ons altın için 1676$
- 1693$ - 1724$ direnç noktaları, 1628$ - 1597$ - 1580$ destek
noktaları.

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 DAX endeksi Çarşamba günü İnşaat, Sigorta ve Medya
sektörlerindeki hisselerin satışlarıyla baskılanırken, Finans
Hizmetleri, Yiyecek & İçecek ve Kamu Hizmetleri sektörlerindeki
hisselerin alımlarıyla günü %0,36 kazançla 12,183 seviyesinden
kapattı. Bu sabah itibariyle DAX 40 Aralık vadeli kontratı 12,187
seviyesinde yatay hareket ediyor. Teknik açıdan 12,473 – 12,637 –
12,935 seviyeleri direnç, 12,011 – 11,714 – 11,549 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

İngiltere Merkez Bankası'nın uzun vadeli tahvillerde geçici alım
yapacağı haberi sonrasında küresel piyasalarda hisse ve tahvillerde
ralli görüldü. ABD hisse senedi piyasaları dün enerji, tüketici
hizmetleri ve hammadde sektörleri öncülüğünde toparlanma yaşadı.
Dow Jones endeksi günü %1,88 yükselişle tamamladı. Yeni günde
ABD vadelileri yataya yakın negatif bir görünüm sergiliyor. Bugün
ABD tarafından gelecek olan büyüme verileri piyasalar üzerinde etki
yaratabilir.  Endeks için 30,117 – 30,497 – 31,114 seviyeleri direnç,
29,121 – 28,505 – 28,125 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

İngiltere Merkez Bankası'nın uzun vadeli tahvillerde geçici alım
yapacağı haberi sonrasında küresel piyasalarda hisse ve tahvillerde
ralli görüldü. ABD hisse senedi piyasaları dün enerji, tüketici
hizmetleri ve hammadde sektörleri öncülüğünde toparlanma yaşadı.
S&P 500 endeksi günü %1,97, yükselişle tamamladı. Yeni günde
ABD vadelileri yataya yakın negatif bir görünüm sergiliyor. Bugün
ABD tarafından gelecek olan büyüme verileri piyasalar üzerinde etki
yaratabilir. Endeks için 3,782 – 3,835 – 3,920 seviyeleri direnç,
3,645 – 3,561 – 3,508 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

Petrol fiyatları bu sabah yatay seyrediyor. İngiltere Merkez
Bankasının, piyasadaki düzeni sağlamak amacıyla uzun vadeli
tahvil alımı yapacağını duyurması, risk iştahının toparlanmasını
desteklerken, dolarda sınırlı bir düşüşe de neden oldu. ABD'de
yaklaşan kasırga piyasaları tedirgin ediyor ve bazı üreticilerin üretim
konusunda aksama yaşama ihtimali de bulunuyor. Bu da ilerleyen
günlerde, fiyatların yükselmesine neden olabilir. Ancak, ABD
Başkanı Biden bu konuda uyarıda bulundu, kasırga bahane edilip,
benzin fiyatları yükselmesin dedi. Haftaya OPEC+ aylık toplantısı
için 500K/1mn varil arasında bir kesinti haberinin gelebileceği
konuşuluyor. Bu da fiyatları baskılıyor. Brent petrol için 85,71$ -
82,37$ - 80,50$ destek noktaları, 90,92$ - 92,79$ - 96,13$ direnç
noktaları olarak izlenebilir.

Günlük Pivot Seviyeleri
   94.06

  92.88  

 91.76   

90.65    

 89.47   

  88.30  

   87.18

USD/JPY

Japonya'da Ağustos ayının ilk 10 gününde ticaret 668,6 milyar yen
açık verdi. Japonya Ekonomi Bakanlığından yapılan açıklamaya
göre, ticaret açığı 668,6 milyar yen oldu. Geçen yılın aynı
döneminde 349,3 milyar yen açık verilmişti. İhracat yüzde 22,3
artışla 2 trilyon 836,1 milyar yen olurken, ithalat yüzde 31,4 artışla 3
trilyon 504,6 milyar yen oldu. USD/JPY paritesi bu sabah itibariyle
144,67 seviyesinde işlem görüyor ve dolar tarafından baskılanma
devam ediyor. Teknik açıdan 144,68 – 145,25 – 145,64 seviyeleri
direnç, 143,71 – 143,32 – 142,75 pivot noktaları ise destek olarak
izlenebilir.

Günlük Pivot Seviyeleri
   144.34

  144.02  

 143.48   

142.93    

 142.61   

  142.29  

   141.75

444 0 435 www.gedikyatirim.com.tr

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


Gedik Forex Bülten 29 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."
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