
Forex Bülten 30 Eylül 2022

Piyasa Gündemi

Güçlü dolar etkisi ve resesyon kaygısı, küresel piyasaların seyrinde
etkili olmaya devam ediyor. Bugün için Fed'in yakından izlediği bir
veri olan çekirdek kişisel tüketim harcamaları endeksi açıklanacak.
Verinin artış kaydetmesi, faize dair beklentileri güçlendirebilir. Ek
olarak, Fed üyelerinin konuşmaları da takip edilebilir. Yurt içinde
S&P'nin Türkiye için kredi notu değerlendirme raporununun
yayınlanması bekleniyor ve Türkiye dış ticaret dengesi
açıklanacak. 

Açıklanacak Önemli Ekonomik Veriler       
•    12:00 Euro B. – TÜFE Önem: Yüksek
•    15:30 ABD – Çek. Kişisel Tüketim Harc. Endeksi Önem: Yüksek

Türkiye

Yurt içinde ekonomik güven endeksi Eylül ayında aynı düzeyde
kalarak 94,3 değerini aldı. Merkez Bankası, 100 baz puan faiz
indirim kararı verdiği toplantıya ilişkin Para Politikası Kurulu özet
metnini yayımladı. Toplantı özetinde, para politikasında liralaşma
odaklı yaklaşım devam edileceği belirtildi. TCMB brüt rezervleri 23
Eylül haftasında 3,9 milyar dolar düşüşle 110,8 milyar dolara
geriledi. Böylelikle mayıs ayından bu yana rezervlerde en sert
düşüş kaydedildi. Şirketlerin kur korumalı mevduata dahil
edilebilecek hesaplarında tarih sınırı Eylül sonuna kadar genişletildi.
Uluslararası kredi derecelendirme S&P, Türkiye ekonomisinin bu
yıla ilişkin büyüme tahmininin %5,2'ye, gelecek yıla ilişkin büyüme
tahmininin ise %2,8'e yükseltildiğini bildirdi. Yurt içinde bugün dış
ticaret rakamları ve S&P’nin not değerlendirmesini açıklaması
bekleniyor.

Euro Bölgesi

Euro Bölgesi'nde ekonomik güven rekor yüksek enflasyon ve enerji
sıkıntılarının etkisiyle bu ay 2020'den beri en düşük seviyeye
geriledi. Açıklanan ekonomik güven endeksi Eylül'de 93,7'ye
geriledi, ekonomistlerin medyan tahmini endeksin 95 değerini
alması yönündeydi. Enflasyon bu düşüşteki en büyük unsur olarak
öne çıktı. Rusya'dan gaz tedariğinin kesintiye uğraması da
ekonomik güveni olumsuz etkiledi. NATO'nun karar alma organı
Kuzey Atlantik Konseyi, boru hatlarında gaz sızıntısına yol açan
tahribatla ilgili açıklama yayımladı ve  meydana gelen tahribatın
derin endişe kaynağı olduğu belirtildi. Almanya'da ise yıllık
enflasyon Eylül'de yüzde 10,9 seviyesine çıkarak ülkenin euro para
birimine geçtiği yaklaşık 20 yıllık dönemde ilk kez çift haneye çıktı,
beklenti enflasyonun yüzde 10,2 olması yönündeydi.

ABD

ABD'de Ticaret Bakanlığı'nın açıkladığı verilere göre, ekonomik
faaliyetin ana ölçütlerinden biri olan enflasyona göre düzeltilmiş
gayri safi yurtiçi gelir, ikinci çeyrekte yıllık yüzde 0,1 oranında arttı.
Bu, daha önce bildirilen yüzde 1,4’lük artıştan keskin bir aşağı yönlü
revizyonu temsil ediyor. Reel gayri safi yurtiçi hasıla ve ekonomik
faaliyetin aynı ağırlığa sahip tamamlayıcı bir ölçüsü olan GDI
ortalaması, ilk çeyrekte yüzde 0,4 düştükten sonra ikinci çeyrekte
yüzde 0,3 azaldı. Bu rakamlar daha önceki tahminlerde pozitif
olarak öngörülüyordu. Öte yandan ABD işsizlik maaşı başvuruları,
Michigan'daki büyük düşüşün öncülüğünde beklenmedik bir şekilde
beş ayın en düşük seviyesine geriledi ve 16 bin azalarak 193 bin
olarak gerçekleşti. Bugün Fed üyelerinin konuşmaları piyasaların
seyri açısından takip edilebilir.

Piyasa Verileri

Pariteler Son Günlük Değ.
(%)

Haftalık Değ.
(%)

Yılbaşı Değ.
(%)

USDTRY 18.5370 0.21 0.67 38.31
EURTRY 18.1773 0.11 1.86 20.33
EURUSD 0.9806 -0.11 1.21 -13.80
GBPUSD 1.1104 -0.12 2.35 -17.95
USDJPY 144.54 0.09 0.63 25.58

Sepetler Son Günlük Değ.
bp

Haftalık Değ.
bp

Yılbaşı Değ.
bp

½ $ + ½ € 18.2663 -2.50 2.00 397.63
Dolar Endeksi 112.0510 17.80 -97.20 1,638.10
REK 52.8400 - - 509.00

Endeks Vadeliler Son Günlük Değ.
(%)

Haftalık Değ.
(%)

Yılbaşı Değ.
(%)

S&P 500 Yakın Vade 3,658.75 0.12 -1.35 -23.11
DAX Yakın Vade 11,998.00 0.18 -2.45 -24.33
Dow Jones Yakın
Vade 29,274.00 -0.04 -1.33 -19.19

Emtialar Son Günlük Değ.
(%)

Haftalık Değ.
(%)

Yılbaşı Değ.
(%)

Ons Altın 1,666.39 0.35 1.38 -8.92
Gram Altın 993.13 0.55 2.08 27.17
WTI 80.75 -0.60 1.90 6.91
BRENT 86.89 -0.45 1.37 11.73
Bakır 3.45 1.58 0.90 -22.22

Tahviller Son Günlük Değ.
bp

Haftalık Değ.
bp

Yılbaşı Değ.
bp

Türkiye 2 Yıllık 14.8300 0.00 99.00 -787.00
Türkiye 10 Yıllık 11.9300 19.00 32.00 -1,239.00
ABD 10 Yıllık 3.7520 -3.80 6.40 223.80
ABD 2 Yıllık 4.1800 -3.70 -3.60 345.00
Almanya 10 Yıllık 2.1690 -1.40 14.00 234.60
Almanya 2 Yıllık 1.7800 -1.40 -13.30 240.80

Gelişmekte Olan
Ülke Kurları Son Günlük Değ.

(%)
Haftalık Değ.

(%)
Yılbaşı Değ.

(%)
USDZAR 17.9751 -0.15 0.15 12.68
USDIDR 15,225.55 0.25 0.75 6.91
USDTRY 18.5370 0.21 0.67 38.31
USDRUB 57.1250 -0.65 -1.30 -23.72
USDBRL 5.3975 -0.06 2.56 -3.12
USDCNY 7.0924 -0.46 -0.51 11.59
USDMXN 20.1391 -0.13 -0.29 -1.87
USDCZK 25.0300 0.14 -1.46 14.39
USDHUF 429.2710 0.04 2.46 32.20
USDPLN 4.9519 0.14 0.85 22.74
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Euro/Dolar

Euro Bölgesi'nde ekonomik güven rekor yüksek enflasyon ve enerji
sıkıntılarının etkisiyle bu ay 2020'den beri en düşük seviyeye olan
93,7’e geriledi. Avrupa’nın en büyük ekonomisi olan Almanya'da
enflasyonda yukarı yönlü ivme Eylül'de etkisini devam ettirdi.
Almanya'da yıllık enflasyon Eylül'de %10,9 seviyesine çıkarak
ülkenin euro para birimine geçtiği yaklaşık 20 yıllık dönemde ilk kez
çift haneye yükseldi. ABD’de dün açıklanan ikinci çeyrek büyüme
verisi beklentilere paralel %0,6 daralma gösterdi. Ülkede ilk kez
işsizlik maaşı başvurusunda bulunanların sayısının, geçen hafta
193 bine gerileyerek nisandan bu yana en düşük seviyeye indiği
açıklandı. Dolardaki gevşeme ile toparlanmanın yaşandığı paritede
0,9874– 0,9933 ve 1,0053 direnç, 0,9694 - 0,9575 ve
0,9515 izlenen desteklerdir.

Günlük Pivot Seviyeleri
   1.0144

  1.0090  

 1.0053   

1.0016    

 0.9962   

  0.9908  

   0.9870

GBP/USD

İngiltere Maliye Bakanı Kwasi Kwarteng’in geçtiğimiz hafta cuma
günü piyasaları sallayan konuşması sonrası serbest düşüşe geçen
sterlin, çalkantının başladığı seviyeye geri döndü. Asya işlemlerinde
1,1168 dolardan alınan sterlin, pazartesi görülen 1,0530 dolarlık dip
seviyesinden yüzde 8 yükselmiş oldu. Toparlanmada İngiltere
Merkez Bankası’nın uzun vadeli tahvillerde alım yapacağını
açıklayarak tahvil getirilerini istikrara kavuşturması etkili oldu.
GBP/USD paritesi bu sabah itibariyle 1,1128 seviyesinde hareket
ediyor. Teknik açıdan 1,1237 – 1,1356 – 1,1594 seviyeleri direnç,
1,0880 – 1,0642 – 1,0523 pivot bölgeleri ise destek olarak
izlenebilir.

Günlük Pivot Seviyeleri
   1.1595

  1.1358  

 1.1237   

1.1117    

 1.0879   

  1.0642  

   1.0521
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USD/TRY

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan yapmış olduğu
konuşmasında, düşük faizi savunan bir politika yürüttüklerini, faizin
daha da inmesini telkin ettiğini belirtti. Enflasyonla mücadele içinde
olduklarını ve yılbaşından sonra enflasyonda da düşüş
görüleceğine inandığını vurguladı. Uluslararası kredi
derecelendirme kuruluşu S&P yayınladıkları raporda, Türkiye
ekonomisinin 2022 yılına ilişkin büyüme tahminini %5,2’ye
yükselttiklerini, gelecek sene için enflasyonun %40 seviyesine
düşeceğini beklediklerini belirttiler. Bugün için Türkiye’den dış
ticaret dengesi açıklanacak ve S&P’nin Türkiye’nin kredi notu
değerlendirme raporunu yayınlaması bekleniyor. ABD’de Fed
üyelerinin konuşmaları, ABD verileri takip edilebilir. 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

Euro Bölgesi'nde ekonomik güven rekor yüksek enflasyon ve enerji
sıkıntılarının etkisiyle bu ay 2020'den beri en düşük seviyeye olan
93,7’e geriledi. Almanya'da yıllık enflasyon Eylül'de %10,9
seviyesine çıkarak ülkenin euro para birimine geçtiği yaklaşık 20
yıllık dönemde ilk kez çift haneye çıktı.  Enflasyonda aylık bazda ise
%2,2'lik artış izlendi. Merkez Bankası, 100 baz puan faiz indirim
kararı verdiği toplantıya ilişkin Para Politikası Kurulu özet metnini
yayımladı. Toplantı özetinde, para politikasında liralaşma odaklı
yaklaşım devam edileceği belirtildi. Yurt içinde ekonomik güven
endeksi Eylül ayında aynı düzeyde kalarak 94,3 değerini aldı.
Euro/TL kuru bu sabah 08:30 saatlerinde 18,16’lı 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, bu sabah dolar endeksi 112,00 çevresinde
işlem görüyor. Hafta içerisinde 114,00 puanın üzerine yükselen,
dolar endeksi piyasaları tedirgin etmişti. Bugün içinde dolar
endeksindeki oynaklığın sürmesi beklenebilir. ABD'den açıklanacak
önemli veriler bulunuyor ve Fed üyelerinin konuşmaları takip
edilecek. ABD'de Fed'in yakından izlediği ve projeksiyonlarda yer
verdiği, çekirdek kişisel tüketim harcamaları endeksi verisi
açıklanacak. Verinin artış kaydetmesi, Fed'in faiz konusunda daha
da agresif olabilme beklentisini güçlendirebilir. Bu doğrultuda,
piyasalarda oynaklık görülebilir. Bu nedenle, bugünkü veriler altının
seyri için takip edilmeli. Ons altın için 1640$ - 1632$ - 1623$ destek
noktaları, 1669$ - 1679$ - 1693$ direnç noktaları olarak izlenebilir. 
 

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'da yıllık enflasyon Eylül'de yüzde 10,9 seviyesine çıkarak
ülkenin euro para birimine geçtiği yaklaşık 20 yıllık dönemde ilk kez
çift haneye çıktı, beklenti enflasyonun yüzde 10,2 olması
yönündeydi. Enflasyonda yukarı yönlü ivme Eylül'de etkisini devam
ettirdi. Almanya DAX endeksi Perşembe günü Perakende, Teknoloji
ve Tüketim & Periyodik sektörlerindeki hisselerin satışlarıyla günü
%1,71 kayıpla 11,975 seviyesinden kapattı. Bu sabah itibariyle DAX
40 Aralık vadeli kontratı 12,010 seviyesinde yatay hareket ediyor.
Teknik açıdan 12,196 – 12,372 – 12,529 seviyeleri direnç, 11,863 –
11,706 – 11,530 pivot noktaları ise destek olarak takip edilebilir.

Günlük Pivot Seviyeleri
   12,668.00

  12,492.00  

 12,234.00   

11,976.00    

 11,800.00   

  11,624.00  

   11,366.00
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Dow Jones Yakın Vade

ABD hisse senedi piyasaları dün Kamu Hizmetleri, Tüketici Malları
ve Teknoloji sektörleri öncülüğüne düşüşler yaşadı. Dow Jones
endeksi 1,54% düşüşle günü tamamladı. Yeni günde ABD vadelileri
yatay-pozitif bir görünüm sergiliyor. Öte yandan dün açıklanan
verilere göre ABD'de GSYİH ikinci çeyrek için aşağı yönlü yüzde
0,1 olarak revize edilirken, kişisel ve genel bazda GSYİH oranları
negatife dönerek ekonomide zayıflığa işaret etti. Endeks için 29,710
– 30,114 – 30,446 seviyeleri direnç, 28,975 – 28,642 – 28,239
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 Kamu Hizmetleri, Tüketici Malları
ve Teknoloji sektörleri öncülüğüne düşüşler yaşadı. S&P 500
endeksi 2,11% düşüşle günü tamamladı. Yeni günde ABD vadelileri
yatay-pozitif bir görünüm sergiliyor. Öte yandan dün açıklanan
verilere göre ABD'de GSYİH ikinci çeyrek için aşağı yönlü yüzde
0,1 olarak revize edilirken, kişisel ve genel bazda GSYİH oranları
negatife dönerek ekonomide zayıflığa işaret etti. Endeks için 3,722
– 3,785 – 3,836 seviyeleri direnç, 3,608 – 3,558 – 3,494 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 hafif satıcılı işlem görüyor. Hafta içerisinde
güçlenen dolar, resesyon endişeleri, gelecek hafta yapılması
beklenen OPEC+ aylık toplantısına dair beklentiler petrol fiyatları
üzerinde de baskı kurmaya devam ediyor. Dolar endeksi bu sabah
112,00 çevresinde işlem görüyor ve hafta içinde 114,00 puan
üzerinde seyirler görüldüğü için bugün özelinde sınırlı da olsa bir
gevşeme var. Ancak dolar endeksindeki oynaklığın sonlanmadığını
dolayısıyla bugün içinde endeksin seyrinin takip edilmesi gerektiğini
öngörüyoruz. OPEC+ aylık toplantısı gelecek hafta 05 Ekim
tarihinde yapılacak. Toplantıya kadar piyasadaki beklentiler, fiyatları
baskılamaya devam edebilir. Brent petrol için 86,18$ - 84,90$ -
83,63$ destek noktaları, 88,73$ - 90,00$ - 91,28$ 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 tüketicilerin ekonomiye bakışı olumsuz yönde eğilim
gösterdi. Japonya Kabinesi tarafından her ay düzenlenen anket
sonuçlarına göre, bir önceki ay 32,5 olan mevsimsel düzeltilmiş
verilerle tüketici güven endeksi eylül ayında 30,8 puana geriledi.
USD/JPY paritesi bu sabah itibariyle 144,50 seviyesinde işlem
görüyor ve dolar tarafından baskılanma devam ediyor. Teknik
açıdan 144,80 – 145,19 – 145,57 seviyeleri direnç, 144,03 – 143,65
– 143,27 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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