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Piyasa Gündemi

Merkez bankalarına dair agresif sıkılaşma endişelerinin yatışması
bu haftanın ilk yarısında küresel risk iştahını desteklerken, son
günlerde piyasalarda dalgalı bir seyir etkili oluyor. Piyasalarda
oluşan iyimserliğin kırılgan bir iyimserlik olduğunu değerlendirirken,
Fed üyelerinden şahin tondaki açıklamalar devam ediyor. Bugün
ABD’de açıklanacak tarım dışı istihdam verisi piyasaların yakın
takibinde yer alacaktır. Veriye bağlı olarak Fed beklentilerindeki
değişim fiyatlamalar üzerinde etkili olacaktır. 

Açıklanacak Önemli Ekonomik Veriler       
•    15:30 ABD – Tarım Dışı İstihdam Önem: Yüksek
•    15:30 ABD – İşsizlik Oranı Önem: Yüksek

Türkiye

Merkez Bankası net uluslararası rezervleri 2 haftalık gerilemenin
ardından 55 milyon dolar artış gösterdi. Brüt döviz rezervleri ise 3,3
milyar dolar azaldı. Yurt içi yerleşiklerin döviz mevduatı 85,2 milyon
dolar azaldı. 30 Eylül haftasında vatandaşların döviz mevduatları
203 milyon dolar artarken, şirketlerin mevduatları 288 milyon dolar
geriledi. Avrupa Birliği Türkiye Delegasyonu; AB Komisyonu
Finansal Hizmetler, Finansal İstikrar ve Sermaye Piyasaları Birliği
Komiseri Mairead McGuinness’in Türkiye’yi ziyaret edeceğini,
gündemde yaptırım politikasının yanı sıra işbirliğini geliştirmenin
olduğunu duyurdu. Açıklamaya göre McGuinness ziyareti
kapsamında Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati, Ticaret
Bakanı Mehmet Muş ve Merkez Bankası Başkanı Şahap Kavcıoğlu
ile görüşecek.

Euro Bölgesi

Avrupa Merkez Bankası tutanaklarına göre Eylül toplantısında 50
baz puanlık artıştan yana görüş bildirenler olsa da uzmanlar
tutanakların bu ayki toplantıda 75 ve Aralık toplantısında 50 baz
puanlık artışa karşı direncin azalacağına ve yıl sonunda faizin
yüzde 2 seviyesinde olacağına işaret ettiklerini kaydettiler.
Uzmanlar tutanakların bu ay yapılacak toplantıda 75 baz puanlık ve
Aralık toplantısında 50 baz puanlık artışa karşı direncin azalacağı
görüşünü değiştirecek herhangi bir ifade barındırmadığını
vurguladılar. Öte yandan Avrupa İstatistik Ofisi (Eurostat), Avrupa
Birliği (AB) ve Euro Bölgesi'nin Ağustos ayına ilişkin perakende
satış verilerini yayımladı. Euro Bölgesi'nde de perakende satışlar
Ağustos'ta Temmuz ayına kıyasla binde 3, geçen yılın aynı
dönemine göre de yüzde 2 düştü.

ABD

Küresel piyasalar ABD istihdam verilerine odaklandı. Açıklanacak
tarım dışı istihdam verisinin 250 bin artış ile hız kesmesi öngörülse
de bu yavaşlamanın FED’i sıkılaştırma politikasından döndürmesi
beklenmiyor. Chicago Fed Başkanı Charles Evans Fed'in politika
faiz oranının aşırı yüksek enflasyonun aşağı getirilmesi için
borçlanma maliyetlerinin artırılması amacıyla 2023 baharına kadar
yüzde 4,50-4,75 seviyesine getirileceğini söyledi. "Faiz
artırımlarında daha gidecek yerimiz var" diye konuşan Evans,
"Enflasyon şu anda yüksek ve bizim para politikasını daha
sınırlayıcı bir seviyeye getirmeye ihtiyacımız var" dedi. ABD Hazine
Bakanı Janet Yellen, yüksek enflasyonla karşı karşıya olan büyük
ekonomiler için önceliğin fiyat istikrarının sağlanması olduğunu
vurgulayarak, merkez bankalarının birinci derecede sorumluluğa
sahip olduğunu anlattı.

Piyasa Verileri

Pariteler Son Günlük Değ.
(%)

Haftalık Değ.
(%)

Yılbaşı Değ.
(%)

USDTRY 18.5840 0.05 0.44 38.66
EURTRY 18.1880 0.00 0.30 20.41
EURUSD 0.9787 -0.04 -0.15 -13.97
GBPUSD 1.1149 -0.11 -0.21 -17.62
USDJPY 145.02 -0.08 0.20 25.99

Sepetler Son Günlük Değ.
bp

Haftalık Değ.
bp

Yılbaşı Değ.
bp

½ $ + ½ € 18.4588 -2.75 19.25 416.87
Dolar Endeksi 112.4120 15.10 23.90 1,674.20
REK 54.5100 - - 676.00

Endeks Vadeliler Son Günlük Değ.
(%)

Haftalık Değ.
(%)

Yılbaşı Değ.
(%)

S&P 500 Yakın Vade 3,739.00 -0.47 3.82 -21.42
DAX Yakın Vade 12,430.00 -0.52 2.44 -21.61
Dow Jones Yakın
Vade 29,874.00 -0.36 3.73 -17.53

Emtialar Son Günlük Değ.
(%)

Haftalık Değ.
(%)

Yılbaşı Değ.
(%)

Ons Altın 1,709.75 -0.16 2.94 -6.55
Gram Altın 1,021.57 -0.12 3.47 30.81
WTI 87.66 -0.73 10.57 16.07
BRENT 93.55 -0.75 10.00 20.30
Bakır 3.49 -0.07 0.81 -21.35

Tahviller Son Günlük Değ.
bp

Haftalık Değ.
bp

Yılbaşı Değ.
bp

Türkiye 2 Yıllık 15.7100 -16.00 88.00 -699.00
Türkiye 10 Yıllık 12.0000 1.00 7.00 -1,232.00
ABD 10 Yıllık 3.8460 2.00 1.70 233.20
ABD 2 Yıllık 4.2870 2.50 0.80 355.70
Almanya 10 Yıllık 2.1500 6.30 3.90 232.70
Almanya 2 Yıllık 1.8490 5.60 9.30 247.70

Gelişmekte Olan
Ülke Kurları Son Günlük Değ.

(%)
Haftalık Değ.

(%)
Yılbaşı Değ.

(%)
USDZAR 17.9885 -0.06 -0.57 12.76
USDIDR 15,261.00 0.20 -0.28 7.15
USDTRY 18.5840 0.05 0.44 38.66
USDRUB 60.8250 0.50 1.04 -18.78
USDBRL 5.3192 -0.01 -1.73 -4.53
USDCNY 7.1160 0.00 0.00 11.96
USDMXN 20.0910 -0.17 -0.26 -2.10
USDCZK 25.0503 0.08 -0.14 14.48
USDHUF 432.9850 0.06 0.35 33.34
USDPLN 4.9912 -0.04 0.76 23.71
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Euro/Dolar

Euro Bölgesi’nde perakende satışlar, ağustos ayında bir önceki aya
göre %3, geçen yılın aynı dönemine göre de %2 geriledi.
Avrupa’nın en büyük ekonomisi olan Almanya’da üretilen ürünler
için siparişler, ağustosta bir önceki aya kıyasla %2,4 azaldı. Söz
konusu azalış, son beş ayın en büyük düşüşü olarak kayıtlara geçti.
ABD’de işsizlik maaşına başvuranların sayısı geçen hafta
tahminlerin üzerinde 29 bin artışla 219 bine yükseldi, ancak artışa
rağmen tarihi düşük seviyelerdeki seyrini sürdürdü. Dolar
endeksinde yaşanan toparlanma ile paritede geri çekilme
sürmektedir. Bugün açıklanacak tarım dışı istihdam rakamları
paritede volatilitenin artış kaydetmesinde etkili olabilir. Paritede
0,9744 - 0,9697 - 09606 destek, 0,9882 - 0,9973 - 1,0021 ise direnç
noktalarıdır.

Günlük Pivot Seviyeleri
   0.9851

  0.9781  

 0.9695   

0.9609    

 0.9539   

  0.9468  

   0.9383

GBP/USD

Goldman Sachs’a göre İngiltere varlıklarındaki dalgalanmanın
arkasında yatan sorun hâlâ çözülmemiş durumda ve tahvilleri
yeniden düşürme riski taşıyor. Banka, İngiltere Merkez Bankası’nın
(BOE) tahvillere müdahalesinin yatırımcıların stresini azalttığını
ancak ülkenin mali pozisyonu ve enflasyon görünümüne dair
endişelere cevap vermediğini vurguladı. Goldman Sachs, sterlinde
yeni bir satış baskısı oluşmasını beklediğini ve bunun orta vadede
tahvillerde daha fazla kayba yol açacağını öngörüyor. Parite için
1,1325 - 1,1489 - 1,1595 seviyeleri direnç, 1,1055 - 1,0948 -
1,0784 seviyeleri destek olarak takip edilebilir.

Günlük Pivot Seviyeleri
   1.1543

  1.1237  

 1.0961   

1.0686    

 1.0379   

  1.0073  

   0.9797
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USD/TRY

Yurt içi yerleşiklerin geçen hafta döviz mevduatı 210,3 milyar dolar
olarak gerçekleşirken, kur korumalı mevduat ürünleri toplamı 1,37
trilyon TL düzeyine ulaştı. TCMB brüt döviz rezervi geçen hafta 107
milyar dolar, net rezervi ise swaplar dahil 9,7 milyar dolar olarak
gerçekleşti. ABD tarafında ise işsizlik maaşı başvuruları geçen hafta
29 bin artışla 219 bine yükseldi. Açıklanan verilerin kur üzerinde
etkisinin sınırlı kaldığını söyleyebiliriz. Bugün ABD’de başta tarım
dışı istihdam verisi olmak üzere işsizlik oranı ve ortalama saatlik
kazançlar verileri izlenecek. Tarım dışı istihdam verisi ile birlikte
piyasada oynaklık artabilir. Bu sabah yatay seyreden Dolar/TL, saat
08:30 itibariyle 18,57’li seviyelerde bulunuyor. Dolar endeksi ise
112,20 civarında seyrediyor.

Günlük Pivot Seviyeleri
   18.5649

  18.5229  

 18.4913   

18.4597    

 18.4176   

  18.3756  

   18.3440

EUR/TRY

Avrupa’nın en büyük ekonomisi olan Almanya’da üretilen ürünler
için siparişler, ağustosta bir önceki aya kıyasla %2,4 azaldı. Söz
konusu azalış, son beş ayın en büyük düşüşü olarak kayıtlara geçti.
Euro Bölgesi’nde perakende satışlar, ağustos ayında bir önceki aya
göre %3, geçen yılın aynı dönemine göre de %2 geriledi.  Merkez
Bankası net uluslararası rezervleri 2 haftalık gerilemenin ardından
55 milyon dolar artış gösterdi. Brüt döviz rezervleri ise 3,3 milyar
dolar azaldı. Yurt içi yerleşiklerin döviz mevduatı 85,2 milyon dolar
azaldı. 30 Eylül haftasında vatandaşların döviz mevduatları 203
milyon dolar artarken, şirketlerin mevduatları 288 milyon dolar
geriledi. Euro/TL kuru bu sabah 08:30 saatlerinde 18,19’lu
seviyelerden fiyatlanıyor.

Günlük Pivot Seviyeleri
   18.2276

  18.0749  

 17.9201   

17.7654    

 17.6127   

  17.4601  

   17.3053
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XAU/USD

Ons altın dün 1707$ – 1725$ seviyeleri arasında dalgalanarak günü
1712 seviyesinden tamamladı. ABD’de işsizlik maaşı başvuranları
29 bin artışla 219 bine yükselirken, artışa rağmen tarihi düşük
seviyelerdeki seyrini sürdürdü. Dolar endeksinin tekrar 112’li
seviyeleri aşması ons altın üzerinde baskı oluşturmaya devam
ediyor. Bugün günün majör başlığı tarım dışı istihdam verisi
volatilitenin yaşanmasında etkili olabilir.  Verinin güçlü gelmesi dolar
endeksinde yükselişi desteklerken, istihdam cephesindeki zayıflama
ons cephesinde ve risk iştahında toparlanmayı beraberinde
getirecektir. Rakamların güçlü gelmesi risk iştahı ve ons altın
üzerinde baskının devam etmesini sağlayabilir. Ons altında 1723 -
1733 - 1741 seviyeleri direnç noktaları, 1074 - 1696 - 1685
destek noktalarıdır.

Günlük Pivot Seviyeleri
   1,669.67

  1,659.72  

 1,641.13   

1,622.54    

 1,612.59   

  1,602.64  

   1,584.05

DAX Yakın Vade

Almanya hisse senedi piyasaları dün karışık bir görünüm sergiledi.
Perakende, gıda ve medya sektörleri yükselirken inşaat, kamu
hizmetleri ve telekomünikasyon sektörlerinde düşüşler yaşandı.
DAX 0,37% değer kaybederken, MDAX endeksi 0,17% ve TecDAX
endeksi 0,22% yükseldi. Makro tarafta, Almanya Federal İstatistik
Ofisi'nin (Destatis) açıkladığı geçici verilere göre, ülkede üretilen
ürünler için siparişler, ağustosta bir önceki aya kıyasla yüzde 2,4
azaldı. Söz konusu azalış, son beş ayın en büyük düşüşü olarak
kayıtlara geçti. Destatis açıklamasında, "Üreticiler, ara ürünler için
teslimat darboğazlarından şikayet ediyor." ifadesi kullanıldı. Endeks
için 12,708 – 12,799 – 12,918 seviyeleri direnç, 12,498 – 12,379 –
12,288 seviyeleri destek noktalarıdır.

Günlük Pivot Seviyeleri
   12,867.00

  12,604.00  

 12,404.00   

12,204.00    

 11,941.00   

  11,678.00  

   11,478.00
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Dow Jones Yakın Vade

Küresel piyasalar ABD istihdam verilerine odaklandı Açıklanacak
tarım dışı istihdam verisinin 250 bin artış ile hız kesmesi öngörülse
de, bu yavaşlamanın FED’i sıkılaştırma politikasından döndürmesi
beklenmiyor. Perşembe günü Wall Street endeksleri gün içindeki en
düşük seviyelerine yakın kapanışlar gerçekleştirdi, Dow Jones
Industrial seansı %1,15 düşüşle 29,926 seviyesinden kapattı.
Endekste Telekomünikasyon, Kamu Hizmetleri ve Finans
sektörlerindeki hisselerin satışlarıyla düşüş izlendi. Bu sabah
itibariyle DJI 30 Aralık vadeli kontratı 29,861 seviyesinde yatay
negatif hareket ediyor. Teknik açıdan 30,334 – 30,698 – 30,914
seviyeleri direnç, 29,755 – 29,539 – 29,175 pivot bölgeleri ise
destek olarak takip edilebilir.

Günlük Pivot Seviyeleri
   31,123.67

  30,503.33  

 30,126.67   

29,750.00    

 29,129.67   

  28,509.33  

   28,132.67

S&P 500 Yakın Vade

Perşembe günü Wall Street endeksleri gün içindeki en düşük
seviyelerine yakın kapanışlar gerçekleştirdi, S&P 500 seansı %1,02
düşüşle 3,744 seviyesinden kapattı. Endekste Telekomünikasyon,
Kamu Hizmetleri ve Finans sektörlerindeki hisselerin satışlarıyla
düşüş izlendi. Bu sabah itibariyle S&P 500 Aralık vadeli kontratı
3,735 seviyesinde ve yatay negatif görünümü takip ediliyor. Teknik
açıdan 3,797 – 3,842 – 3,866 seviyeleri direnç, 3,727 – 3,704 –
3,658 pivot bölgeleri ise destek olarak izlenebilir.

Günlük Pivot Seviyeleri
   3,815.33

  3,774.17  

 3,717.58   

3,661.00    

 3,619.83   

  3,578.67  

   3,522.08
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Brent Petrol

OPEC+ koalisyonunun günlük 2 milyon varillik üretim kesintisi
kararını aldığı haftada petrol fiyatlarında güçlü yükselişler
kaydedildi. OPEC’in aldığı üretim kesintisi kararı kağıt üzerinde
yüksek olsa da üyelerin mevcut durumda kotalarının altında üretim
yapması nedeniyle bu kararın efektif etkisinin görece daha sınırlı
olması bekleniyor. Petrol fiyatlarında bir süre oynaklığın yüksek
kaldığı görülebilir. İlerleyen süreçte merkez bankalarının faiz
kararları, resesyon endişeleri ve OPEC’in adımları fiyatlamaları
belirlemeye devam edecektir. Bugün ABD’deki tarım dışı istihdam
verisi de yakından izlenecektir. Bu sabah sınırlı kayıpların
gözlendiği Brent petrolde 95,61 - 96,42 - 97,87 seviyeleri direnç
olarak, 93,35 - 91,90 - 91,09 seviyeleri destek olarak izlenebilir.

Günlük Pivot Seviyeleri
   89.19

  87.84  

 85.20   

82.55    

 81.20   

  79.86  

   77.21

USD/JPY

Japonya'nın döviz rezervleri, hükümetin 24 yıl sonra yaptığı ilk yen
müdahalesinin etkisiyle Eylül ayında yüzde 4,2 düşüş gösterdi.
Japonya Maliye Bakanlığından yapılan açıklamaya göre, Ülkenin
döviz rezervleri 54 milyar 16 milyon dolar azalarak 1 trilyon 238,1
milyar dolar oldu. Bir önceki ayda rezervler 1 trilyon 292,1 milyar
dolar seviyesindeydi. Yabancı menkul kıymetler, Eylül sonunda 1,04
trilyon dolardan 985 milyar dolara geriledi. Parite için 145,38 -
145,63 - 146,13 seviyeleri direnç, 144,62 - 144,12 - 143,87
seviyeleri destek olarak takip edilebilir.

Günlük Pivot Seviyeleri
   146.77

  145.78  

 145.26   

144.75    

 143.76   

  142.77  

   142.25
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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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