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Piyasa Gündemi

Fed üyelerinden gelen şahin tondaki mesajlar, küresel merkez
bankalarının sıkılaşma adımları ve artan resesyon endişeleri son
dönemde risk iştahı üzerinde baskı oluşturmaya devam ediyor. Son
haftalarda riskli varlıklarda satıcılı seyir öne çıkarken, doların
küresel çaptaki değer kazanımı ise dikkat çekiyor. Bugün yurt içinde
eylül ayı enflasyon rakamları açıklanacak. Piyasadaki medyan
beklentiler TÜFE’nin aylık bazda %3,75 oranında artış kaydetmesi
yönünde şekilleniyor. (Gedik Yatırım: %4,10) 

Açıklanacak Önemli Ekonomik Veriler       
•    10:00 Türkiye – TÜFE/ÜFE Önem: Yüksek
•    17:00 ABD – ISM İmalat PMI Önem: Yüksek

Türkiye

Dış ticaret açığı ağustosta geçen yılın aynı ayına göre %159,9
artarak 11,2 milyar dolara ulaştı. Böylece aylık bazda tarihin en
yüksek açığı verilmiş oldu. Ocak-Ağustos döneminde ise açık
geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 146,3 artarak 73,4 milyar
dolara çıktı. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, ülkeye yönelik
döviz kuru operasyonlarının yol açtığı sıkıntıları, alternatif
yöntemlerle çözüme kavuşturduklarını söyledi. Yurt içinde bugün
eylül ayı enflasyon rakamlarının açıklanması bekleniyor. S&P,
Türkiye'nin uzun vadeli döviz cinsinden kredi notunu "B+"dan "B"ye
indirdiğini, kredi notu görünümünü ise "negatif"ten "durağan"a
çevirdiğini açıkladı. Yurt içinde bugün açıklanacak enflasyon
rakamları gümün öne çıkan başlığı olarak bulunuyor.

Euro Bölgesi

Euro Bölgesi’nde Cuma günü açıklanan verilere göre enflasyon,
Eylül’de çift haneye ulaşarak rekor tazeledi. Euro Bölgesi
enflasyonunda çift haneye varan tarihi yükseliş, AMB’nin agresif faiz
artışına devam edeceği beklentisini de güçlendirdi. Eurostat
verilerine göre enflasyon eylülde %9,1’den %10’a yükseldi.
Enflasyon aylık bazda %1,2 arttı, beklenti %0,9 artıştı. AMB’nin
gelecek ayki toplantısında 75 baz puanlık faiz artışına devam
etmesi bekleniyor. Banka son 2 toplantıda toplam 125 baz puanlık
rekor faiz artışı gerçekleştirmişti. Öte yandan Avrupa Birliği (AB)
Komisyonu Adalet Komiseri Didier Reynders, Rusya-Ukrayna
savaşının başlamasından bu yana Rus oligarkların AB ülkelerinin
dondurduğu varlıklarının toplam değerinin 14 milyar 600 milyon
euroyu bulduğunu açıkladı.

ABD

Michigan Üniversitesi, Amerikalı tüketicilerin eğilimleri
doğrultusunda hazırladığı Eylül ayına ilişkin Tüketici Güven Endeksi
nihai verilerini açıkladı. Buna göre, Tüketici Güveni, Eylül'de geçen
aya kıyasla 0,4 puan artarak 58,6 değerine çıktı. Fed Başkan
Yardımcısı Brainard enflasyonu düşürmek için faiz oranlarının bir
süre daha artması gerektiğini belirterek, Fed’in politikasını erken
tersine çevirmekten kaçınmaya kararlı olduğunu bildirdi. Son
projeksiyonlar, yetkililerin yılın son 2 toplantısında 125 baz puanlık
faiz artışı beklediğini göstermişti. Diğer yandan, ABD Başkanı Joe
Biden, Baltık Denizi'ndeki Kuzey Akımı gaz boru hattı sisteminden
büyük bir sızıntının kasıtlı bir eylem olduğunu ve olayla ilgili Rus
açıklamalarına güvenilmemesi gerektiğini açıkladı.  Yeni haftada
Eylül ayı istihdam raporu, tarım dışı istihdam raporu ve Fed
üyelerinin konuşmaları takip edilecek.

 

Piyasa Verileri

Pariteler Son Günlük Değ.
(%)

Haftalık Değ.
(%)

Yılbaşı Değ.
(%)

USDTRY 18.5582 0.30 0.53 38.46
EURTRY 18.1787 0.24 2.33 20.34
EURUSD 0.9795 -0.06 1.94 -13.89
GBPUSD 1.1178 0.05 4.61 -17.40
USDJPY 144.99 0.19 0.17 25.97

Sepetler Son Günlük Değ.
bp

Haftalık Değ.
bp

Yılbaşı Değ.
bp

½ $ + ½ € 18.3513 8.50 3.00 406.13
Dolar Endeksi 112.1860 1.30 -162.50 1,651.60
REK 52.8400 - - 509.00

Endeks Vadeliler Son Günlük Değ.
(%)

Haftalık Değ.
(%)

Yılbaşı Değ.
(%)

S&P 500 Yakın Vade 3,601.75 0.01 -1.86 -24.31
DAX Yakın Vade 11,994.00 -1.15 -2.17 -24.36
Dow Jones Yakın
Vade 28,866.00 0.23 -1.63 -20.32

Emtialar Son Günlük Değ.
(%)

Haftalık Değ.
(%)

Yılbaşı Değ.
(%)

Ons Altın 1,663.37 0.15 2.52 -9.09
Gram Altın 992.50 0.52 3.08 27.09
WTI 81.65 2.99 7.24 8.11
BRENT 87.46 2.84 5.96 12.47
Bakır 3.47 0.30 2.61 -21.75

Tahviller Son Günlük Değ.
bp

Haftalık Değ.
bp

Yılbaşı Değ.
bp

Türkiye 2 Yıllık 15.0600 23.00 107.00 -764.00
Türkiye 10 Yıllık 11.8500 -14.00 11.00 -1,247.00
ABD 10 Yıllık 3.7830 -4.60 -13.60 226.90
ABD 2 Yıllık 4.2080 -7.10 -13.50 347.80
Almanya 10 Yıllık 2.1170 0.60 1.00 229.40
Almanya 2 Yıllık 1.7670 1.10 -16.70 239.50

Gelişmekte Olan
Ülke Kurları Son Günlük Değ.

(%)
Haftalık Değ.

(%)
Yılbaşı Değ.

(%)
USDZAR 18.0040 -0.48 -0.46 12.86
USDIDR 15,291.00 -0.08 0.65 7.37
USDTRY 18.5582 0.30 0.53 38.46
USDRUB 58.2250 -3.28 -0.47 -22.25
USDBRL 5.4158 0.05 0.45 -2.79
USDCNY 7.1160 0.00 -0.48 11.96
USDMXN 20.0945 -0.25 -1.57 -2.09
USDCZK 25.0920 0.03 -2.12 14.67
USDHUF 430.2500 -0.28 1.32 32.50
USDPLN 4.9404 -0.27 -0.16 22.46
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Euro/Dolar

Haftanın son işlem günü Euro Bölgesi’nde enflasyon rakamları takip
edildi. Euro Bölgesi’nde enflasyon Eylül ayında %10,0’a yükselerek
çift haneye ulaşırken, aylık bazda artış %1,2 oldu.  Enflasyonun
rekor tazelemesi ile birlikte ECB’den jumbo faiz artış beklentilerini
güçlendirdi.  Gıda ve enerji fiyatları enflasyona en büyük katkıyı
verirken fiyat artışlarının genele yayıldığı görüldü. ABD’de kişisel
gelir ve tüketim harcamaları, bu yılın ağustos ayında beklentileri
aştı. Söz konusu dönemde kişisel gelir %0,3, tüketim harcamaları
ise %0,4 oranında artış kaydetti. Dolar endeksindeki gevşeme ile
toparlanma kaydeden paritede 0,9857 - 0,9915 - 0,9976 seviyeleri
direnç, 0,9738 - 0,9676 - 0,9619 izlenen destek seviyeleridir.

Günlük Pivot Seviyeleri
   0.9992

  0.9950  

 0.9894   

0.9838    

 0.9795   

  0.9753  

   0.9697

GBP/USD

Muhafazakâr Parti'nin yıllık konferansı pazar günü başlayacak. Yeni
hükümetin 23 Eylül'de açıkladığı, vergi indirimi ve bunu
borçlanmayla ödeme planını da içeren “mini bütçe” ile piyasalarda
bir çöküşü tetiklemesinin ardından piyasa katılımcıları, parti
liderlerinin konuşmalarını yakından izleyecek. Geçtiğimiz hafta
birkaç gün içinde sterlin rekor seviyelere inmiş ve artan devlet
borçlanma maliyetleri, İngiltere Merkez Bankasını müdahale etmek
zorunda bırakmıştı. BoE'nin 69 milyar dolarlık uzun vadeli tahvil
satın alma taahhüdü, piyasaları şimdilik sakinleştirmiş görünüyor.
Ancak alınacak faiz kararları devamlılık açısından önem arz ediyor.
Endeks için 1,1251 – 1,1347 – 1,1460 seviyeleri direnç, 1,1041 –
1,0928 – 1,0832 seviyeleri destek olarak takip edilebilir.

Günlük Pivot Seviyeleri
   1.1473

  1.1354  

 1.1263   

1.1173    

 1.1053   

  1.0934  

   1.0843
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USD/TRY

Yurt içerisinde dış ticaret açığı ağustos ayında yıllık %160 oranında
artarak 11,2 milyar TL olarak gerçekleşti. İhracatın ithalatı karşılama
oranı ise aynı dönemler itibariyle %81,4’ten %65,6 düzeyine
geriledi. S&P, Türkiye’nin kredi notunu “B+” dan “B” seviyesine
indirirken, görünümü ise “negatif” ten “durağan” a çevirdi. ABD
tarafında ise Fed’in favori enflasyon göstergesi olarak takip ettiği
kişisel tüketim harcamaları fiyat endeksi ağustos ayında aylık %0,3
ve yıllık %6,2 seviyesinde artış gösterdi. Çekirdek kişisel tüketim
harcamaları ise aylık %0,6 ve yıllık %4,9 ile beklentileri aştı. Bugün
gözler yurt içerisinde enflasyon verilerinde olacak. Dolar/TL, bu
sabah saat 08:30 itibariyle 18,55’li seviyelerde bulunuyor. Dolar
endeksi ise 112,29 civarında seyrediyor.

Günlük Pivot Seviyeleri
   18.4682

  18.4357  

 18.3891   

18.3425    

 18.3099   

  18.2774  

   18.2308

EUR/TRY

Euro Bölgesi’nde enflasyon rakamları takip edildi. Euro Bölgesi’nde
enflasyon Eylül ayında %10,0’a yükselerek çift haneye ulaşırken,
aylık bazda artış %1,2 oldu.  Enflasyonun rekor tazelemesi ile
birlikte Avrupa Merkez Bankası’ndan agresif faiz artış beklentilerini
güçlendirdi. Gıda ve enerji fiyatları enflasyona en büyük katkıyı
verirken fiyat artışlarının genele yayıldığı görüldü. Dış ticaret açığı
ağustosta geçen yılın aynı ayına göre %159,9 artarak 11,2 milyar
dolara ulaştı. Böylece aylık bazda tarihin en yüksek açığı verilmiş
oldu. Ocak-Ağustos döneminde ise açık geçen yılın aynı dönemine
göre yüzde 146,3 artarak 73,4 milyar dolara çıktı. Yurt içinde
enflasyon rakamlarının açıklanması bekleniyor. Euro/TL kuru bu
sabah 08:30 saatlerinde 18,16’lı seviyelerden fiyatlanıyor.

Günlük Pivot Seviyeleri
   18.3671

  18.2785  

 18.1595   

18.0405    

 17.9520   

  17.8635  

   17.7445
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XAU/USD

Haftanın son işlem günü ons altın 1659 – 1675 seviyeleri arasında
dalgalanarak günü 1660 seviyesinden tamamladı. ABD cephesinde
Fed’in de yakından takip ettiği kişisel tüketim harcamaları verisi ön
plandaydı. ABD’de kişisel gelir ve tüketim harcamaları, bu yılın
ağustos ayında beklentileri aştı. Söz konusu dönemde kişisel gelir
%0,3, tüketim harcamaları ise %0,4 oranında artış kaydetti. Dolar
endeksi 112’li seviyelerde seyrini korurken, bu cephedeki gevşeme
ons altında toparlanmayı beraberinde getirdi. Ancak tahvil
cephesindeki yukarı yönlü volatilite kapanışa doğru geri çekilmenin
yaşanmasında etkili oldu. Büyüme açısından gösterge niteliğinde
olan imalat PMI rakamları günün geri kalanında takip edilecek. Ons
altın için 1654$ - 1648$ ve 1638$ destek noktaları, 1671$ - 1681$ -
1687$ direnç noktaları olarak izlenebilir.

Günlük Pivot Seviyeleri
   1,714.75

  1,699.84  

 1,685.58   

1,671.33    

 1,656.42   

  1,641.51  

   1,627.25

DAX Yakın Vade

Almanya hisse senedi piyasaları cuma günü perakende, medya ve
yazılım sektörleri öncülüğünde yükseldi. DAX 1,16%, MDAX
endeksi 2,66% ve TecDAX endeksi 2,43% artış yaşadı. Yeni günde
Almanya piyasaları negatif bir görünüm sergiliyor. Öte yandan
Almanya'da işsiz sayısı, Ukrayna'dan gelen göçmenlerin iş gücü
piyasasına katılımının devam etmesi nedeniyle eylülde 14 bin
artarak 2 milyon 510 bine yükseldi. Piyasalarda işsiz sayısına ilişkin
beklenti, haziranda 6 bin azalması yönündeydi. Endeks için 12,113
– 12,234 – 12,312 seviyeleri direnç, 11,913 – 11,835 – 11,714
seviyeleri destek olarak takip edilebilir.

Günlük Pivot Seviyeleri
   12,432.33

  12,294.67  

 12,214.33   

12,134.00    

 11,996.33   

  11,858.67  

   11,778.33
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Dow Jones Yakın Vade

Dow Jones Industrial seansı %1,71 düşüşle 28,725 seviyesinden
kapattı. Endekste Tüketici Malları, Kamu Hizmetleri ve Teknoloji
sektörlerindeki hisselerin düşüşüyle değer kaybı hızlandı. Bu sabah
itibariyle DJI 30 Aralık vadeli kontratı 28,917 seviyesinde yatay
pozitif hareket ediyor. Teknik açıdan 23,324 – 28,826 – 30,105
seviyeleri direnç, 28,543 – 28,264 – 27,763 pivot bölgeleri ise
destek olarak takip edilebilir.

Günlük Pivot Seviyeleri
   30,152.67

  29,944.33  

 29,643.67   

29,343.00    

 29,134.67   

  28,926.33  

   28,625.67

S&P 500 Yakın Vade

S&P 500 seansı %1,51 düşüşle 3,585 seviyesinden kapattı.
Endekste Tüketici Malları, Kamu Hizmetleri ve Teknoloji
sektörlerindeki hisselerin düşüşüyle değer kaybı hızlandı. Bu sabah
itibariyle S&P 500 Aralık vadeli kontratı 3,614 seviyesinde ve yatay
pozitif görünümü takip ediliyor. Teknik açıdan 3,666 – 3,728 – 3,764
seviyeleri direnç, 3,568 – 3,533 – 3,471 pivot bölgeleri ise destek
olarak izlenebilir.

Günlük Pivot Seviyeleri
   3,897.75

  3,840.50  

 3,774.75   

3,709.00    

 3,651.75   

  3,594.50  

   3,528.75
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Brent Petrol

Fed başta olmak üzere merkez bankalarının faiz artırımları ile
küresel resesyon korkuları brent petrol üzerinde baskı oluşturan
ana risk başlıkları olarak karşımıza çıkmaktadır. Resesyon ve talep
kaynaklı endişelerle haziran ayından itibaren zayıf seyrin etkisini
sürdürdüğü brent petrolün yeni haftaya bir miktar toparlanma
çabasıyla başladığı görülmektedir. 5 Ekim’de gerçekleşmesi
beklenen OPEC+ toplantısında günlük bir milyon varilden fazla
üretim kesintisi olabileceğine ilişkin çıkan haber akışları petrol
cephesinde yükselişleri beraberinde getiriyor. OPEC toplantısı ve
alınacak üretim kesintisi kararı yakından takip edilecektir. Brent
petrolde 89,38$ - 91,50$ - 93,19$ seviyeleri direnç olarak, 83,57$ -
81,88$ - 78,76$ seviyeleri de destek olarak izlenebilir. 

Günlük Pivot Seviyeleri
   94.95

  93.41  

 91.50   

89.58    

 88.04   

  86.50  

   84.59

USD/JPY

USDJPY, yeni haftanın ilk işlem gününde 145 seviyesini aştı. Eylül
ayının sonlarında kurun 145 seviyesini aşmasının ardından
Japonya, para politikasının ABD ile ayrışması nedeniyle yenin
yaşadığı değer kaybı sonrası 1998’den beri ilk kez döviz piyasasına
müdahale etmişti. Döviz piyasalarının başındaki isim olan Masato
Kanda, hareketlerin ani ve tek taraflı olması nedeniyle döviz
piyasasına müdahale edildiğini duyurmuştu. Öte yandan Japonya
Merkez Bankası tahvil alım miktarını da artırıyor. Bankanın Ekim-
Aralık döneminde alımlarını daha da artırması bekleniyor. Parite için
145,05 – 145,30 – 145,60 seviyeleri direnç, 144,39 – 143,99 –
143,79 seviyeleri destek olarak takip edilebilir.

Günlük Pivot Seviyeleri
   150.96

  148.43  

 145.41   

142.39    

 139.86   

  137.33  

   134.31
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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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