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Piyasa Gündemi

Bu hafta zayıf gelen ekonomik verilerin etkisiyle merkez bankalarına
yönelik agresif sıkılaşma endişelerinin yatışması küresel risk
iştahını destekleyen bir gelişme olmasına karşın bu taraftaki
iyimserliğin oldukça kırılgan olduğunu ve piyasalarda volatilitenin
yüksek seyredebileceği görüşümüzü koruyoruz. Fed üyeleri şahin
duruşlarını sürdürürken, ekonomik veriler ve merkez bankalarına
yönelik değişen beklentiler risk iştahı ve fiyatlamaları
şekillendirecektir. 

Açıklanacak Önemli Ekonomik Veriler       
•    12:00 Euro Bölgesi – Perakende Satışlar Önem: Orta
•    15:30 ABD – Haftalık İşsizlik Başvuruları Önem: Yüksek

Türkiye

Hazine ve Maliye Bakanlığı, uluslararası sermaye piyasalarında
dolar cinsinden bir kira sertifikası ihracı gerçekleştirmek amacıyla 4
bankayı yetkilendirdi. İhracın vadesinin üç yıl olması bekleniyor.
Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez, enerji arz
güvenliğinin teknoloji arz güvenliği ile birlikte ele aldıklarını belirtti,
yerli kömürden hidrojen üretimi konusunda çalışmaların sürdüğünü
ifade etti. Yurt içinde bugün açıklanacak önemli veri akışı
bulunmazken, gündeme dair gelişmeler takip edilecek. 

Euro Bölgesi

Birliği ülkeleri, üçüncü ülkelere petrol satışlarında tavan fiyat
desteğini içeren yeni bir Rusya yaptırım paketi üzerinde uzlaşmaya
varırken, anlaşmanın Çarşamba günü resmiyet kazanması
bekleniyor. Kaynaklar, Salı gecesi AB büyükelçilerinin yeni paketin
büyük denizcilik endüstrisine sahip ülkeler üzerindeki etkisini
azaltmanın yollarını tartıştığını söyledi. Öte  yandan Avrupa
borsaları, haftanın üçüncü işlem gününü düşüşle tamamladı.
Kapanışta gösterge endeks Stoxx Europe 600 %1,02 değer
kaybederek 398,91 puana geriledi. İngiltere'de FTSE 100 endeksi
%0,48 azalarak 7.052,62 puana, ve Almanya'da DAX 30 endeksi
%1,21 düşerek 12.517,18 puana indi. Yeni günde Avrupa
endekslerinde karışık bir görünüm izleniyor. Gün içinde Avrupa
Merkez Bankası tarafından açıklanacak olan para politikası
tutanakları birincil veri olarak takip edilebilir.

ABD

ADP Araştırma Enstitüsü'nün Stanford Lab iş birliğiyle hazırladığı
eylül ayına ilişkin ulusal istihdam raporu yayımlandı. Buna göre,
ABD'de özel sektör istihdamı Eylül ayında 208 bin kişilik artış
kaydetti. Özel sektör istihdamının 200 bin artması öngörülüyordu.
25 milyondan fazla çalışanın bordro bilgileri kullanılarak hesaplanan
ADP özel istihdam verisine göre, Eylül ayında yıllık ücret ise yüzde
7,8'lik artış kaydetti, yıllık ücret artışı Ağustos'ta yüzde 7,6 olmuştu.
ADP Araştırma Enstitüsü başekonomisti Nela Richardson, istikrarlı
istihdam kazanımlarının görülmeye devam ettiğini belirtti. Diğer
yandan, ABD'de 30 yıl vadeli mortgage (konut kredisi) için ortalama
faiz oranı yüzde 6,75 ile 2006'dan bu yana en yüksek seviyeye
ulaştı. Mortgage başvurularındaki düşüşte Ian Kasırgası'nın da etkili
olduğunu aktarılırken, kasırganın vurduğu Florida'da başvuruların
yüzde 31 azaldığını bildirdi.

Piyasa Verileri

Pariteler Son Günlük Değ.
(%)

Haftalık Değ.
(%)

Yılbaşı Değ.
(%)

USDTRY 18.5804 0.00 0.44 38.63
EURTRY 18.3937 0.14 1.31 21.77
EURUSD 0.9900 0.16 0.85 -12.97
GBPUSD 1.1325 -0.03 1.87 -16.32
USDJPY 144.58 -0.07 0.12 25.62

Sepetler Son Günlük Değ.
bp

Haftalık Değ.
bp

Yılbaşı Değ.
bp

½ $ + ½ € 18.4863 -0.13 19.50 419.62
Dolar Endeksi 110.9810 7.30 -89.20 1,531.10
REK 54.5100 - - 676.00

Endeks Vadeliler Son Günlük Değ.
(%)

Haftalık Değ.
(%)

Yılbaşı Değ.
(%)

S&P 500 Yakın Vade 3,805.50 0.30 4.14 -20.03
DAX Yakın Vade 12,650.00 0.93 5.63 -20.22
Dow Jones Yakın
Vade 30,383.00 0.24 3.75 -16.13

Emtialar Son Günlük Değ.
(%)

Haftalık Değ.
(%)

Yılbaşı Değ.
(%)

Ons Altın 1,720.90 0.27 3.63 -5.94
Gram Altın 1,028.02 0.27 4.08 31.63
WTI 86.92 -0.65 6.99 15.08
BRENT 92.62 -0.60 6.12 19.10
Bakır 3.54 2.75 4.44 -20.02

Tahviller Son Günlük Değ.
bp

Haftalık Değ.
bp

Yılbaşı Değ.
bp

Türkiye 2 Yıllık 15.8700 52.00 104.00 -683.00
Türkiye 10 Yıllık 11.9900 14.00 25.00 -1,233.00
ABD 10 Yıllık 3.7640 0.70 -2.50 225.00
ABD 2 Yıllık 4.1540 1.60 -6.70 342.40
Almanya 10 Yıllık 2.0500 1.80 -13.30 222.70
Almanya 2 Yıllık 1.7100 2.70 -8.40 233.80

Gelişmekte Olan
Ülke Kurları Son Günlük Değ.

(%)
Haftalık Değ.

(%)
Yılbaşı Değ.

(%)
USDZAR 17.7931 0.05 -1.16 11.54
USDIDR 15,201.45 -0.08 0.09 6.74
USDTRY 18.5804 0.00 0.44 38.63
USDRUB 60.4250 -1.47 5.09 -19.31
USDBRL 5.3076 0.01 -1.73 -4.73
USDCNY 7.1160 0.00 -0.13 11.96
USDMXN 20.0926 0.15 -0.36 -2.09
USDCZK 24.7600 -0.04 -0.94 13.16
USDHUF 426.0900 0.00 -0.71 31.22
USDPLN 4.8910 0.33 -1.09 21.23
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Euro/Dolar

Euro Bölgesi’nde dün 48,8 seviyesinde açıklanan hizmet sektörü
PMI rakamı ekonomik yavaşlamanın etkisinin artırdığını göstermeye
devam etti. ABD’de yavaşlayan iç talebin etkisiyle ithalatın
gerilemesine bağlı olarak ticaret açığı ağustos ayında %4,3
düşürerek 67,4 milyar dolara indi. Ülkede özel sektör istihdamı,
eylül ayında 208 bin artarak piyasa beklentilerini aştı. Son dönemde
zayıf gelen verilerle risk iştahında kaydedilen toparlanmanın, güçlü
gelen istihdam verisi sonrası tekrar baskı altında kaldığı takip edildi.
Bu sabah dolar endeksinin 110 seviyesine gerilemesi ile dün
yaşanan geri çekilmenin ardından toparlanma kaydeden paritede
0,9974 – 1,0065 ve 1,0135 seviyeleri direnç, 0,9814 - 0,9744 -
0,9654 izlenen destek noktalarıdır.

Günlük Pivot Seviyeleri
   0.9991

  0.9922  

 0.9805   

0.9689    

 0.9620   

  0.9551  

   0.9434

GBP/USD

İngiltere Başbakanı gündemden düşmüyor. Liz Truss, Eylül ayında
göreve başladığından bu yana ekonomi üzerine yaptığı en dikkat
çeken konuşmasında merkez bankası için yeni bir hedef belirleme
ihtimali de dahil olmak üzere daha önce Muhafazakar Parti liderlik
kampanyası sırasında değindiği konulardan bahsetmedi. Bunun
yerine, 40 yılın en yüksek seviyesine yakın kalan enflasyonu
dizginlemek için BOE'nin Para Politikası Komitesi'ne güçlü şekilde
destek verdi. Açıklamalar, Truss ve Maliye Bakanı Kwasi
Kwarteng'in geçen ay piyasaları sarsan bir öneri olan bankanın
çalışmalarını gözden geçirme sözünü yerine getirip
getirmeyecekleri sorularının gündeme gelmesine neden oldu. Parite
için 1,1472 – 1,1618 – 1,1741 seviyeleri direnç, 1,1204 – 1,1081 –
1,0935 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

ABD’de ekonomik aktivitedeki yavaşlama dış ticaret verilerine
yansıdı. ABD’de dış ticaret açığı ağustos ayında 67,4 milyar dolar
ile Mayıs 2021 tarihinden bu yana en düşük seviyeye geriledi. ISM
hizmet PMI ise beklentilerin üzerinde 56,7 düzeyinde açıklandı.
Fed’in faiz artırım döngüsü içerisinde hareket etmesi ile istihdam
verileri öne çıkarken ADP özel sektör istihdamı eylül ayında 208 bin
artış ile beklentileri aştı. Dolar endeksinde son dönemlerde
düzeltme hareketleri görülürken, dün tekrardan yükseliş
eğilimlerinin hâkim olduğu gözlendi. Dün ABD tahvil faizlerinde
yükselişler yaşanırken, gelişmekte olan ülke para birimleri ağırlıkla
dolar karşısında değer kaybetti. Kur üzerinde etkisi ise sınırlı kaldı.
Dolar/TL, bu sabah saat 08:30 itibariyle 18,57’li seviyelerde
bulunuyor.

Günlük Pivot Seviyeleri
   18.5535

  18.4873  

 18.4506   

18.4139    

 18.3476   

  18.2814  

   18.2447

EUR/TRY

Euro Bölgesi’nde dün açıklanan hizmet sektörü PMI rakamları
ekonomik yavaşlamanın etkisinin artırdığını göstermeye devam etti.
Euro Bölgesi’nde endeks 48,8 seviyesinde açıklanırken,
Almanya’da endeks 45,00 ile daralmanın derinleştiğini işaret etti.
Avrupa’nın en büyük ekonomisine sahip olan Almanya’da ağustos
ayında ihracat %1,6 artışla 133,1 milyar euroya çıktı. Ülkede ithalat
ise %3,4 artarak 131,9 milyar euroya yükseldi. Böylece Almanya’nın
mevsim ve takvim etkilerinden arındırılmış dış ticaret fazlası
yaklaşık 1,2 milyar euro oldu. Yurt içinde açıklanan önemli veri akışı
bulunmazken, gündeme dair gelişmeler ön plandaydı. Euro/TL kuru
bu sabah 08:30 saatlerinde 18,40’lı 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

Ons altın dün 1700 – 1727 seviyeleri arasında dalgalanarak günü
1716 seviyesinden tamamladı. ABD’de günün majör verisi olan özel
sektör istihdamı, eylül ayında 208 bin artarak piyasa beklentilerini
aştı. Ülkede ISM hizmet PMI endeksi ise eylül ayında 56,7 ile
beklentilerin üzerinde açıklandı. Son dönemde zayıf gelen verilerle
risk iştahında kaydedilen toparlanmanın, güçlü gelen istihdam verisi
sonrası tekrar baskı altında kaldığı takip edilmektedir. Dolar
endeksinin dün 112’li seviyeleri aşması ons altında geri çekilmenin
yaşanmasında etkili olurken, bu sabah tekrar 110’lu seviyelere
gerilemesi ons altında  toparlamayı destekliyor. Ons altında 1729$ -
1742$ ve 1756$ seviyeleri direnç noktaları olarak izlenirken, geri
çekilmelerde 1701$ - 1687$ - 1674$ destek noktaları olarak takip
edilebilir.

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 perakende, inşaat ve
telekomünikasyon sektörleri öncülüğünde düştü. DAX %1,21 MDAX
endeksi %2,20 ve TecDAX endeksi %1,21 geriledi. Bugün DAX
endeksinde pozitif bir görünüm olduğu söylenebilir. Makro tarafta,
İspanya Başbakanı Pedro Sanchez ve Almanya Başbakanı Olaf
Scholz, Rusya-Ukrayna Savaşı'nın neden olduğu Avrupa'daki enerji
krizini ve güvenlik sorunlarını görüştü. Scholz, "Enerji fiyatlarının
düşürülmesi için İspanya ile çok sıkı bir iş birliğinde bulunuyoruz."
açıklamasında bulundu. Endeks için 12,708 – 12,799 – 12,918
seviyeleri direnç, 12,498 – 12,379 – 12,288 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

ABD'de özel sektör istihdamı Eylül ayında 208 bin kişilik artış
kaydetti. Özel sektör istihdamının 200 bin artması öngörülüyordu.
Wall Street endekslerinde iki günlük sert yükselişin ardından dünkü
seansta yatay negatif kapanışlar izlendi, Dow Jones Industrial
seansı %0,14 düşüşle 30,273 seviyesinden kapattı. Endekste Kamu
Hizmetleri, Tüketici Malları ve Hammadde sektörlerindeki hisselerin
satışlarıyla düşüş izlendi. Bu sabah itibariyle DJI 30 Aralık vadeli
kontratı 30,465 seviyesinde yatay pozitif hareket ediyor. Teknik
açıdan 30,582 – 30,834 – 31,158 seviyeleri direnç, 30,006 – 29,682
– 29,430 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'de 30 yıl vadeli mortgage (konut kredisi) için ortalama faiz
oranı yüzde 6,75 ile 2006'dan bu yana en yüksek seviyeye ulaştı.
Wall Street endekslerinde iki günlük sert yükselişin ardından dünkü
seansta yatay negatif kapanışlar izlendi. S&P 500 seansı %0,20
düşüşle 3,783 seviyesinden kapattı. Endekste Kamu Hizmetleri,
Tüketici Malları ve Hammadde sektörlerindeki hisselerin satışlarıyla
düşüş izlendi. Bu sabah itibariyle S&P 500 Aralık vadeli kontratı
3,806 seviyesinde ve yatay pozitif görünümü takip ediliyor. Teknik
açıdan 3,832 – 3,868 – 3,917 seviyeleri direnç, 3,747 – 3,698 –
3,662 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

OPEC+ koalisyonunun dün Viyana’da gerçekleşen toplantısında
günlük 2 milyon varillik üretim kesintisi kararı çıktı. Alınan bu kesinti
kararı 2020 yılından bu yana OPEC+ koalisyonunun  en büyük
üretim kesintisi olarak kayda geçti. Bu hafta OPEC’e ilişkin üretim
kesintisi beklentileriyle yükseliş kaydeden petrol fiyatlarında OPEC+
koalisyonunun 2 yılın en yüksek üretim kesintisi kararını takiben
yükseliş eğiliminin devam ettiği görülüyor. İlerleyen süreçte OPEC’in
adımları ile küresel çaptaki ekonomik görünüm ve merkez
bankalarının faiz adımları petrol fiyatları üzerinde belirleyici olmaya
devam edecektir. Bu sabah yatay bir seyrin izlendiği Brent petrolde,
94,74$ - 95,85$ ve 97,76$ seviyeleri direnç olarak, 91,72$ - 89,91$
- 88,70$ seviyeleri de destek olarak izlenebilir. 

Günlük Pivot Seviyeleri
   94.22

  92.09  

 88.91   

85.72    

 83.59   

  81.46  

   78.27

USD/JPY

Japonya Merkez bankası (BOJ) üç aylık bir raporda, Japonya'nın
bölgesel ekonomilerinin çoğunun, bazı firmaların ücretleri artırmayı
değerlendirmesiyle ılımlı bir şekilde toparlandığını belirterek, hane
gelirinin artan yaşam maliyetlerini telafi etmeye yetecek kadar
artacağına ilişkin umudun altını çizdi. BOJ ülkenin dokuz
bölgesinden biri için değerlendirmesini yükseltti ve geri kalan sekiz
bölge için görüşünü değiştirmedi. BOJ, "Birçok bölge, arz
kısıtlamaları hafifledikçe ekonomilerinin ılımlı bir şekilde
toparlandığını gördü. Firmalar COVID-19 enfeksiyon vakaları
düştükçe tüketimin iyileştiğini gördü" açıklamasını yaptı. Parite için
145,17 – 145,66 – 146,49 seviyeleri direnç, 143,85 – 143,02 –
142,53 seviyeleri destek olarak takip edilebilir.

Günlük Pivot Seviyeleri
   146.37

  145.07  

 144.35   

143.64    

 142.34   

  141.05  

   140.33

444 0 435 www.gedikyatirim.com.tr

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


Gedik Forex Bülten 06 Ekim 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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