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Piyasa Gündemi

Küresel risk iştahı ve piyasalarda dün dolarda yaşanan gevşemenin
etkisiyle toparlanma çabası öne çıktı. ABD’de açıklanan eylül ayı
imalat PMI rakamları 2020’den bu yana en düşük seviyeye
gerilerken, bugün Fed üyelerinin açıklamaları yakından takip
edilecek ve fiyatlamalar üzerinde etkili olacaktır. ABD Anayasa
Mahkemesi’nin yabancı şirketlerin cezai soruşturmadan
dokunulmazlığını değerlendirmek üzere Halkbank’ı dinlemeye karar
verdiği haberi dün yurt içi piyasalar üzerinde etkili oldu.

Açıklanacak Önemli Ekonomik Veriler       
•    12:00 Euro Bölgesi –ÜFE Önem: Orta 
•    18:00 ECB Başkanı Lagarde’ın Konuşması Önem: Yüksek

Türkiye

TÜİK hesaplamalarına göre TÜFE aylık %3,08 arttı, yıllık enflasyon
%83,45'e çıktı. Üretici fiyatlarında yıllık artış %150'yi aştı. Böylece
tüketici enflasyonu yıllık bazda yükselişini 16. aya taşıyarak son 24
yılın en yüksek seviyesinde gerçekleşti. Çekirdek göstergelerdeki
yükseliş hareketi Eylül ayında da devam etti. Buna göre Eylül'de
yıllık çekirdek enflasyon %68,09 oldu. Üretici fiyat endeksi de
Eylül'de bir önceki yılın aynı dönemine göre %151,50 artışla
yükselmeye devam etti. Aylık üretici enflasyonu %4,78 oldu.
İstanbul Sanayi Odası Türkiye İmalat PMI, Eylül'de 46,9’a geriledi
ve yavaşlamanın üçüncü çeyrek sonunda daha belirgin hale
geldiğine işaret etti. Daralma 7. ayda da devam ederken kırılgan
talep koşulları ve enflasyonist baskılar, Eylül ayında hem üretim
hem de yeni siparişlerde yavaşlamaya yol açan temel faktörler oldu.
ABD Anayasa Mahkemesi, yabancı devletlerin sahip olduğu
şirketlerin cezai soruşturmadan dokunulmazlığını değerlendirmek
üzere Halkbank’ı dinlemeye karar verdi.

Euro Bölgesi

Dün Uluslararası finansal araştırma kuruluşu S&P Global, Euro
Bölgesi'nin Eylül ayı imalat sanayi PMI verilerini açıkladı. Buna göre
Euro Bölgesi imalat sektörü, talebin düşmesi ve fiyat baskılarının
artmasıyla gerilemeye devam etti. Yüksek enerji fiyatları nedeniyle
üretim miktarları azalırken, birçok firma faaliyetlerini yavaşlattı.
Enflasyondaki artış ve ekonomik belirsizlikler, Euro Bölgesi'nde
talebi düşürdü. Böylece, Euro Bölgesi'nde ağustosta 49,6 puan olan
imalat sanayi PMI, eylülde 48,4 puana inerek son 27 ayın en düşük
seviyesini gördü. 23 Eylül'de açıklanan öncü veriler PMI'nın 48,5
seviyesine indiğine işaret etmişti. Bugün gün içinde Lagarde’ın
konuşması piyasaların seyri açısından birincil veri olarak takip
edilebilir.

ABD

ABD'de imalat sektörü aktivitesi siparişlerdeki daralmanın etkisiyle 2
yıldan uzun sürenin en düşük seviyesine geriledi. ISM endeksi faiz
oranlarındaki artışın talebi düşürmesiyle Eylül'de 52,8'den 50,9'a
geriledi. Uluslararası Para Fonu (IMF) Başkanı Kristalina
Georgieva, ABD Merkez Bankası'nı (Fed) politikalarında son derece
ihtiyatlı ve dünyanın geri kalanı üzerindeki etkisine karşı dikkatli
olmaya çağırdı. Bir diğer yandan New York Fed Başkanı John
Williams, ABD Merkez Bankası’nın (Fed) uyguladığı sıkı para
politikasının enflasyonist baskıları azaltmaya başladığını, ancak
enflasyonla mücadelede işlerinin henüz bitmediğini söyledi.
Williams, Enflasyonun yatışmaya başladığına dair yeni işaretler
olmasına rağmen fiyat baskılarının hala çok yüksek kaldığını belirtti.

Piyasa Verileri

Pariteler Son Günlük Değ.
(%)

Haftalık Değ.
(%)

Yılbaşı Değ.
(%)

USDTRY 18.5504 0.03 0.61 38.41
EURTRY 18.3061 0.46 3.38 21.19
EURUSD 0.9869 0.44 2.87 -13.25
GBPUSD 1.1374 0.46 5.97 -15.95
USDJPY 144.65 0.06 -0.11 25.68

Sepetler Son Günlük Değ.
bp

Haftalık Değ.
bp

Yılbaşı Değ.
bp

½ $ + ½ € 18.3928 4.15 16.15 410.28
Dolar Endeksi 111.2560 -38.20 -287.40 1,558.60
REK 52.8400 - - 509.00

Endeks Vadeliler Son Günlük Değ.
(%)

Haftalık Değ.
(%)

Yılbaşı Değ.
(%)

S&P 500 Yakın Vade 3,730.00 1.08 1.88 -21.61
DAX Yakın Vade 12,385.00 1.36 1.79 -21.89
Dow Jones Yakın
Vade 29,810.00 0.92 2.08 -17.71

Emtialar Son Günlük Değ.
(%)

Haftalık Değ.
(%)

Yılbaşı Değ.
(%)

Ons Altın 1,706.31 0.38 4.73 -6.74
Gram Altın 1,017.74 0.41 5.38 30.32
WTI 83.61 0.99 7.54 10.70
BRENT 89.10 0.95 5.61 14.57
Bakır 3.46 0.52 2.36 -21.87

Tahviller Son Günlük Değ.
bp

Haftalık Değ.
bp

Yılbaşı Değ.
bp

Türkiye 2 Yıllık 15.2100 15.00 91.00 -749.00
Türkiye 10 Yıllık 11.8500 -11.00 11.00 -1,247.00
ABD 10 Yıllık 3.5950 -4.10 -35.30 208.10
ABD 2 Yıllık 4.0140 -9.50 -27.30 328.40
Almanya 10 Yıllık 1.8430 -7.40 -38.70 202.00
Almanya 2 Yıllık 1.5260 -7.70 -44.90 215.40

Gelişmekte Olan
Ülke Kurları Son Günlük Değ.

(%)
Haftalık Değ.

(%)
Yılbaşı Değ.

(%)
USDZAR 17.7230 -0.67 -1.59 11.10
USDIDR 15,238.05 -0.19 0.46 6.99
USDTRY 18.5504 0.03 0.61 38.41
USDRUB 58.7250 1.21 -0.30 -21.58
USDBRL 5.2907 -0.05 -1.65 -5.04
USDCNY 7.1160 0.00 -0.86 11.96
USDMXN 19.9693 -0.30 -1.98 -2.70
USDCZK 24.8345 -0.60 -3.48 13.50
USDHUF 422.8700 -0.73 -0.40 30.23
USDPLN 4.8744 -0.81 -2.33 20.82
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Euro/Dolar

Euro Bölgesi imalat sektörü PMI endeksi artan yaşam giderlerinin
tüketicilerin harcama yapmaktan kaçınmasına yol açması ve artan
enerji giderlerinin üreticilerin üretimi azaltmasına yol açmasıyla son
27 ayın en düşük seviyesine 48,4 geriledi. Avrupa cephesinde ise
enerji krizi nedeniyle ekimde 47,8 puana gerileyerek son iki senenin
en düşük seviyesine indi. ABD’de imalat sektörü endeksi
siparişlerdeki daralmanın etkisiyle 2 yıldan uzun sürenin en düşük
seviyesi olan 50,9’a geriledi. Son dönemde Fed’in agresif olacağına
ilişkin beklentilerin nispeten zayıflaması piyasalarda dün yükselişi
destekledi. Gün içinde ECB ve Fed cephesinden gelecek
açıklamalar takip edilecek. Kademeli toparlanmanın yaşandığı
paritede 0,9861 – 0,9899 ve 0,9953 direnç, 0,9769 – 0,9715 ve
0,9678 izlenen desteklerdir.

Günlük Pivot Seviyeleri
   0.9991

  0.9922  

 0.9805   

0.9689    

 0.9620   

  0.9551  

   0.9434

GBP/USD

İngiltere'de Maliye Bakanı Kwasi Kwarteng, yılda 150 bin sterlin
üzeri kazananlardan alınan %45'lik gelir vergisinin kaldırılması
konusunda ilerlemeyeceklerini belirtti. Kwarteng'in 23 Eylül'de
açıkladığı mali paket piyasalarda çalkantıya neden olmuştu.
Yaşanan bu dalgalanma, Başbakan Liz Truss hükümetinin
kararında 'U dönüşü' yapmasına neden oldu. Truss dünkü
açıklamasında yeni paketlerin uygulanmasına bağlı olduklarını
açıklamıştı. Sterlin açıklama sonrası dolar karşısında değer
kazandı. Parite için 1,1408 – 1,1495 – 1,1656 seviyeleri direnç,
1,1159 – 1,0998 – 1,0910 seviyeleri destek olarak takip edilebilir.

Günlük Pivot Seviyeleri
   1.1569

  1.1422  

 1.1135   

1.0848    

 1.0701   

  1.0553  

   1.0267
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USD/TRY

Yurt içerisinde eylül ayı verilerini barındıran tüketici enflasyonu
beklentimizin altında aylık %3,08 ve yıllık %83,45 düzeyinde artış
gerçekleştirdi. Üretici enflasyonu ise aylık %4,78 ve yıllık %151,50
düzeyinde arttı. Diğer taraftan imalat PMI eylül ayında 46,90
seviyesinde açıklanarak 50 eşik değerin altındaki zayıf görünümünü
devam ettirdi. ABD tarafında ise ISM imalat PMI eşik değer olan 50
seviyesinin üzerinde açıklansa da 50,9 ile beklentilerin altında kaldı
ve Mayıs 2020’den bu yana e düşük seviyeye indi. Açıklanan
verilerin kur üzerindeki etkisi sınırlı kalırken, Dolar endeksinde ve
ABD tahvil faizlerinde geri çekilmelerin yaşandığı bir haftaya
başladık. Dolar/TL, bu sabah saat 08:30 itibariyle 18,54’lü
seviyelerden yatay seyrediyor.

Günlük Pivot Seviyeleri
   18.5535

  18.4873  

 18.4506   

18.4139    

 18.3476   

  18.2814  

   18.2447

EUR/TRY

Euro Bölgesi imalat sektörü PMI endeksi tüketici harcamalarındaki
azalış ve artan enerji giderlerinin üreticilerin üretimi azaltmasına yol
açmasıyla son 27 ayın en düşük seviyesine 48,4 geriledi. Yurt
içinde enflasyon aylık bazda %3,08 artarken, yıllık enflasyon
%83,45'e çıktı. Üretici fiyatlarında yıllık artış %150'yi aştı. Böylece
tüketici enflasyonu yıllık bazda yükselişini 16. aya taşıyarak son 24
yılın en yüksek seviyesinde gerçekleşti. Yurt içinde ise imalat PMI
46,9 seviyesine geriledi. Daralma 7. ayda da devam ederken
kırılgan talep koşulları ve enflasyonist baskılar, Eylül ayında hem
üretim hem de yeni siparişlerde yavaşlamaya yol açan temel
faktörler oldu. Euro/TL kuru bu sabah 08:30 saatlerinde 18,19’lu
seviyelerden fiyatlanıyor.

Günlük Pivot Seviyeleri
   18.3023

  18.1915  

 18.0188   

17.8462    

 17.7354   

  17.6245  

   17.4519
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XAU/USD

Haftanın ilk işlem günü ons altın 1658 – 1701 seviyeleri arasında
dalgalanarak günü 1699 seviyesinden tamamladı. ABD cephesinde
büyüme açısından yüksek öneme sahip imalat PMI rakamları ön
plandaydı. ABD’de imalat sektörü endeksi siparişlerdeki daralmanın
etkisiyle 2 yıldan uzun sürenin en düşük seviyesi olan 50,9’a
geriledi. Açıklanan veri sonrası son dönemde Fed’in agresif
olacağına ilişkin beklentilerin nispeten zayıflaması ons altında dün
yükselişi destekledi. Bugün gün içerisinde yerel Fed Başkanlarının
açıklamalarda bulunması beklenirken, açıklamalardaki tonlamalar
fiyatlamalar üzerinde belirleyici olacaktır. Ons altın için kısa vadede
1714$ - 1728$ ve 1756$ seviyeleri direnç noktaları olarak
izlenirken, geri çekilmelerde 1672$ - 1645$ - 1630$ direnç noktaları
olarak izlenebilir.

Günlük Pivot Seviyeleri
   1,702.41

  1,689.19  

 1,666.42   

1,643.66    

 1,630.44   

  1,617.22  

   1,594.46

DAX Yakın Vade

Almanya hisse senedi piyasaları dün kamu hizmetleri,
telekomünikasyon ve medya sektörleri öncülüğünde yükseliş
yaşadı. DAX %0,79 MDAX endeksi %1,34 ve TecDAX endeksi
%1,71 değer kazandı. Yeni günde Almanya piyasaları pozitif bir
görünüm sergiliyor. Öte yandan Almanya`da imalat sektörü
aktivitesinde süregelen daralma Eylül ayında da daraldı. Yeni
siparişler alt endeksi Eylül ayında 40,9 puandan 39,10 puana düştü.
Endeks için 12,421 – 12,532 – 12,773 seviyeleri direnç, 11,999 –
11,758 – 11,613 seviyeleri destek olarak takip edilebilir.

Günlük Pivot Seviyeleri
   12,832.33

  12,633.67  

 12,400.33   

12,167.00    

 11,968.33   

  11,769.67  

   11,536.33
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Dow Jones Yakın Vade

New York Fed Başkanı John Williams, ABD Merkez Bankası’nın
(Fed) uyguladığı sıkı para politikasının enflasyonist baskıları
azaltmaya başladığını, enflasyonun yatışmaya başladığına dair yeni
işaretler olmasına rağmen fiyat baskılarının hala çok yüksek
kaldığını belirtti. Dow Jones Industrial seansı %2,66 yükselişle
29,490 seviyesinden kapattı. Endekste Petrol ve Gaz, Hammadde
ve Telekomünikasyon sektörlerindeki hisselerin alımlarıyla
kazançlar hızlandı. Bu sabah itibariyle DJI 30 Aralık vadeli kontratı
29,796 seviyesinde pozitif hareket ediyor. Teknik açıdan 29,957 –
30,359 – 31,019 seviyeleri direnç, 28,896 – 28,236 – 27,834 pivot
bölgeleri ise destek olarak takip edilebilir.

Günlük Pivot Seviyeleri
   30,325.00

  30,027.00  

 29,615.00   

29,203.00    

 28,905.00   

  28,607.00  

   28,195.00

S&P 500 Yakın Vade

ABD borsalarında dün hacimli yükselişler takip edildi. S&P 500
seansı %2,59 yükselişle 3,678 seviyesinden kapattı Endekste
Petrol ve Gaz, Hammadde ve Telekomünikasyon sektörlerindeki
hisselerin alımlarıyla yükseliş hareketi hızlandı. Bu sabah itibariyle
S&P 500 Aralık vadeli kontratı 3,727 seviyesinde ve pozitif
görünümü takip ediliyor. Teknik açıdan 3,746 – 3,798 – 3,885
seviyeleri direnç, 3,606 – 3,519 – 3,467 pivot bölgeleri ise destek
olarak izlenebilir.

Günlük Pivot Seviyeleri
   3,787.50

  3,759.00  

 3,714.50   

3,670.00    

 3,641.50   

  3,613.00  

   3,568.50
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Brent Petrol

5 Ekim’de gerçekleşmesi beklenen OPEC+ toplantısında günlük bir
milyon varilden fazla üretim kesintisi olabileceğine ilişkin çıkan
haber akışları petrolün yeni haftaya güçlü bir yükselişle
başlamasında etkili oldu. Dün petrol cephesinde gün içerisinde
%5’leri bulan yükselişler etkili oldu. Yarınki OPEC toplantısı ve bu
toplantıdan çıkacak üretim kesintisi kararı fiyatlamalar üzerinde ana
belirleyici olacaktır. Bu sabah dünkü sert yükselişin ardından petrol
cephesinde hafif alıcılı sakin bir seyir etkili olurken, OPEC kararı
ardından sert ve volatil fiyatlamalara hazırlıklı olunması gerektiği
kanısındayız. Brent petrolde 89,92$ - 91,21$ - 92,63$ seviyeleri
direnç olarak, 87,21$ - 85,79$ - 84,50$ seviyeleri de destek olarak
izlenebilir. 

Günlük Pivot Seviyeleri
   94.22

  92.09  

 88.91   

85.72    

 83.59   

  81.46  

   78.27

USD/JPY

Japon hükümeti, yene son müdahalenin spekülatörlere uyarı
niteliğinde olduğunu belirterek, olası istikrarsız yen hareketlerine
karşı yeniden kararlılığa hazır olduğunu bildirdi. Japon yeninin,
yabancı piyasalardaki değer kayıpları hükümet ile Japon finansal
otoritelerini endişelendiriyor. Japon yeni, ABD doları karşısında son
24 yılın en büyük değer kaybını sürdürüyor. Maliye Bakanı Suzuki
"Ani ve tek yönlü hareketlerin arkasında spekülatörler vardı. Geçen
müdahalede bulunduk ve gerekirse kararlılıkla harekete
geçeceğimizi beyan ediyoruz." ifadesini kullandı. Parite için 145,19
– 145,82 – 146,34 seviyeleri direnç, 144,03 – 143,51 – 142,88
seviyeleri destek olarak takip edilebilir.

Günlük Pivot Seviyeleri
   146.37

  145.07  

 144.35   

143.64    

 142.34   

  141.05  

   140.33
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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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