
Forex Bülten 10 Ekim 2022

Piyasa Gündemi

ABD’de beklentilerin üzerinde gelen tarım dışı istihdam verisinin
ardından cuma günü risk iştahı zayıflama kaydederken, küresel
hisse piyasalarında yeniden satıcılı bir fiyatlama etkili oldu.
Açıklanan veri ve Fed üyelerinin şahin tondaki söylemleri Fed’e
ilişkin agresif sıkılaşma beklentilerini gündemde tutuyor. Bu hafta
Fed üyelerinin açıklamaları, çarşamba günkü FOMC tutanakları ile
ABD’de perşembe günkü TÜFE verisi piyasaların yakın takibinde
yer alacaktır. 

Açıklanacak Önemli Ekonomik Veriler       
•    10:00 Türkiye – İşsizlik Oranı Önem: Orta 
•    11:30 Euro Bölgesi – Sentix Yatırımcı Güveni Önem: Orta

Türkiye

Hazine ve Maliye Bakanlığı 6 Ekim tarihinde uluslararası sermaye
piyasalarında 2,5 milyar dolarlık sukuk (kira sertifikası) ihraç
edildiğini duyurdu. Yaz aylarında enerji ödeme takviminin
rahatlamasıyla kamu iktisadi teşekküllerinin döviz ihtiyacı da
azalırken, Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası'ndan Eylül'de de
KİT'lere döviz satışı olmadı. TCMB, Temmuz ve Ağustos aylarında
da KİT'lere döviz satışı gerçekleştirmemişti. Hazine ve Maliye
Bakanı N. Nebati, "Enflasyonla olan mücadelemizde, ekonomi
politikasının tüm araçlarını, mevcut koşulları dikkate alarak en etkin
şekilde kullanacağız. Ülkemizde enflasyonu kalıcı olarak yine
beraberce yeneceğiz." dedi. Ayrıca Nebati asgari ücretin
enflasyonun üzerinde olacağını ifade etti. Yurt içinde bugün işsizlik
rakamları ön planda olacak.

Euro Bölgesi

Avrupa Birliği'nde (AB) konut fiyatları yılın ikinci çeyreğinde bir
önceki çeyreğe kıyasla yüzde 2,3, geçen yılın aynı dönemine göre
yüzde 9,9 yükseldi. Söz konusu dönemde konut fiyatları, hiçbir AB
ülkesinde düşüş göstermedi. Avrupa Merkez Bankası (AMB),
ekonomik görünümdeki kötüleşme ve enerji krizinin iflas dalgasına
yol açacağı endişesiyle bazı bankalara prim ve temettü ödemelerini
kısmalarını beklediğini söyledi. Avrupa'nın kalıcı ve büyük ölçekli
makroekonomik şokla karşı karşıya olduğu ve bu durumda
denetime üst seviyede önem verilmesi gerektiği vurgulandı. Bu
hafta Euro bölgesi gündeminde, Çarşamba günü AMB Başkanı
Christine Lagarde'ın konuşması ve Euro Bölgesi sanayi verileri ile
Perşembe günü Almanya'da açıklanacak enflasyon verileri takip
edilecek.

ABD

Geçen haftanın ana gündem maddesi ABD tarım dışı istihdam
verisiydi. Cuma günü açıklanan verilere göre, ABD'de tarım dışı
istihdam Eylül'de güçlü ancak daha ılımlı artışını sürdürdü. İşsizlik
oranı da gerileyerek istihdam piyasasının sıkı kalmaya devam
ettiğini gösterdi. Açıklanan rakamlara göre tarım dışı istihdam
geçen ay 263 bin arttı. Bu, Nisan 2021'den beri en düşük aylık artış
oldu. İşsizlik oranı yüzde 3,7'den 3,5'e geriledi. Veri, Fed'in Kasım
toplantısı öncesi açıklanan son istihdam verisi oldu. Bankanın bu
toplantıda, özellikle istihdam verisinin de olumlu gelmesiyle, 4. kez
75 baz puan faiz artırması bekleniyor. Bugüne bakıldığında, veri
anlamında baktığımızda piyasaları etkileyecek önemli bir veri akışı
bulunmazken, hafta genelinde en önemli verinin perşembe günü
açıklanacak olan ABD enflasyon verisi olacak. Enflasyon verisi de
tıpkı istihdam verisi gibi Fed’in faiz kararı üzerinde önem arz ediyor.

Piyasa Verileri

Pariteler Son Günlük Değ.
(%)

Haftalık Değ.
(%)

Yılbaşı Değ.
(%)

USDTRY 18.5767 -0.03 0.17 38.60
EURTRY 18.0767 -0.12 -0.80 19.67
EURUSD 0.9731 -0.11 -0.97 -14.46
GBPUSD 1.1083 -0.03 -2.11 -18.10
USDJPY 145.32 -0.04 0.53 26.26

Sepetler Son Günlük Değ.
bp

Haftalık Değ.
bp

Yılbaşı Değ.
bp

½ $ + ½ € 18.3988 -6.00 4.75 410.88
Dolar Endeksi 112.8900 14.30 125.20 1,722.00
REK 54.5100 - - 677.00

Endeks Vadeliler Son Günlük Değ.
(%)

Haftalık Değ.
(%)

Yılbaşı Değ.
(%)

S&P 500 Yakın Vade 3,633.75 -0.53 -1.53 -23.64
DAX Yakın Vade 12,171.00 -1.04 -0.39 -23.24
Dow Jones Yakın
Vade 29,217.00 -0.46 -1.09 -19.35

Emtialar Son Günlük Değ.
(%)

Haftalık Değ.
(%)

Yılbaşı Değ.
(%)

Ons Altın 1,686.20 -0.53 -0.80 -7.84
Gram Altın 1,007.10 -0.50 -0.64 28.96
WTI 91.32 -1.11 10.31 20.91
BRENT 96.72 -1.08 9.58 24.37
Bakır 3.45 -0.30 0.11 -22.19

Tahviller Son Günlük Değ.
bp

Haftalık Değ.
bp

Yılbaşı Değ.
bp

Türkiye 2 Yıllık 15.5700 -14.00 51.00 -713.00
Türkiye 10 Yıllık 12.0600 6.00 7.00 -1,226.00
ABD 10 Yıllık 3.8900 -0.10 25.40 237.60
ABD 2 Yıllık 4.3120 0.00 20.30 358.20
Almanya 10 Yıllık 2.1920 -0.50 27.50 236.90
Almanya 2 Yıllık 1.8750 0.30 27.20 250.30

Gelişmekte Olan
Ülke Kurları Son Günlük Değ.

(%)
Haftalık Değ.

(%)
Yılbaşı Değ.

(%)
USDZAR 18.1482 0.90 1.72 13.76
USDIDR 15,302.15 0.07 0.23 7.44
USDTRY 18.5767 -0.03 0.17 38.60
USDRUB 61.7250 -1.00 6.38 -17.57
USDBRL 5.3078 -0.05 0.28 -4.73
USDCNY 7.1139 -0.03 -0.03 11.93
USDMXN 20.0378 -0.02 0.04 -2.36
USDCZK 25.1426 0.07 0.63 14.91
USDHUF 436.6350 0.21 2.50 34.47
USDPLN 4.9909 0.04 1.56 23.71
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Euro/Dolar

Almanya’da sanayi üretimi tedarik zincirlerinde aksamaların devam
etmesine ve Ukrayna'da devam eden savaşa bağlı olarak ağustos
ayında aylık bazda %1,3 daralırken, yıllık bazda %0,8 seviyesine
geriledi. ABD'de tarım dışı istihdam Eylül'de 263 bin artarken,
işsizlik oranı %3,7'den %3,5'e gerileme kaydetti. Ülkede ortalama
saatlik kazançlar beklentilere paralel arttı. Böylece tarım dışı
istihdam Eylül'de güçlü ancak daha ılımlı artışını sürdürürken,
işsizlik oranı gerileyerek istihdam piyasasının sıkı kalmaya devam
ettiğini gösterdi. Dolar endeksinde 112 seviyesinin üzerinde seyir
sürerken, risk iştahı üzerindeki baskıyla paritede geri çekilme
devam ediyor. Paritede 0,9703 – 0,9669 ve 0,9612 seviyeleri
destek, 0,9794 – 0,9851 ve 0,9885 izlenecek dirençlerdir.

Günlük Pivot Seviyeleri
   1.0057

  0.9937  

 0.9877   

0.9816    

 0.9696   

  0.9576  

   0.9515

GBP/USD

İngiltere Merkez Bankasının (BoE) Mali Politika Komitesi,
Çarşamba günü toplantı tutanaklarını yayımlayacak. Yatırımcılar
BoE'nin, %10'a yaklaşan enflasyonla mücadele etmek için Kasım
ayındaki toplantısında faizleri tam puan artıracağını düşünüyor. Yeni
hükümetin planladığı vergi indirimlerinin ise enflasyonu artırması
bekleniyor. GBP/USD paritesi bu sabah itibariyle 1,1080
seviyesinde fiyatlanıyor. Paritede teknik açıdan 1,1189 – 1,1291 –
1,1358 seviyeleri direnç, 1,1019 – 1,0952 – 1,0850 noktaları 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

ABD’de tarım dışı istihdam eylül ayında 263 bin beklentilerin
üzerinde artarken, işsizlik oranı %3,7’den %3,5 seviyesine geriledi.
Ortalama saatlik kazançlar ise aylık %0,3 ve yıllık %5,0 ile
beklentilere paralel artış kaydetti. ABD’de açıklanan istihdam verileri
sonrası dolar endeksinde yükseliş eğilimleri görüldü. Kur tarafına
baktığımızda ise geçen hafta açıklanan verilerin fiyatlamalara
etkisinin sınırlı kaldı. Bugün yurt içerisinde işsizlik oranı izlenecek
olup, ABD’de ise bazı Fed üyelerinin konuşmaları izlenecek. Hafta
genelinde ise yurt içinde cari işlemler dengesi, ABD’de ise
enflasyon verileri ön planda olacak. Bu sabah hafif yükseliş
eğiliminde olan Dolar/TL, saat 08:45 itibariyle 18,56’lı seviyelerde
bulunuyor. Dolar endeksi ise 112,93 civarında hareket ediyor.

Günlük Pivot Seviyeleri
   18.6913

  18.6224  

 18.5606   

18.4989    

 18.4300   

  18.3610  

   18.2993

EUR/TRY

Avrupa’nın en büyük ekonomisi olan Almanya’da sanayi üretimi
tedarik zincirlerinde aksamaların devam etmesine ve Ukrayna'da
devam eden savaşa bağlı olarak ağustos ayında aylık bazda %1,3
daralırken, yıllık bazda %0,8 seviyesine geriledi. Yurt içinde ise
Hazine ve Maliye Bakanlığı 6 Ekim tarihinde uluslararası sermaye
piyasalarında 2,5 milyar dolarlık sukuk (kira sertifikası) ihraç
edildiğini duyurdu. Hazine ve Maliye Bakanı N. Nebati haftanın son
işlem günü gerçekleştirdiği konuşmasında yüksek enflasyon
konusuna değinerek enflasyonun kalıcı olarak yenileceğini
vurguladı. Avrupa cephesinde açıklanacak önemli veri akışı
bulunmazken, yurt içinde bugün işsizlik rakamları ön planda olacak.
Euro/TL kuru bu sabah 08:30 saatlerinde 18,02’li seviyelerden
fiyatlanıyor.

Günlük Pivot Seviyeleri
   18.5620

  18.3651  

 18.2608   

18.1565    

 17.9596   

  17.7628  

   17.6585
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XAU/USD

Ons altın cuma günü 1690$ – 1714$ seviyeleri arasında
dalgalanarak günü 1695$ seviyesinden tamamladı. ABD'de tarım
dışı istihdam Eylül'de 263 bin artarken, işsizlik oranı %3,7'den
%3,5'e gerileme kaydetti. Ülkede ortalama saatlik kazançlar
beklentilere paralel arttı. Böylece tarım dışı istihdam Eylül'de güçlü
ancak daha ılımlı artışını sürdürürken, işsizlik oranı gerileyerek
istihdam piyasasının sıkı kalmaya devam ettiğini gösterdi. Fed’in
agresif sıkılaşacağına ilişkin beklentilerin güçlenmesi ile risk iştahı
baskı altında kalmaya devam ediyor. Ons altında 1685$ - 1675$ -
1661$ destek noktaları olarak izlenebilir. Toparlanmalarda 1709$ -
1724$ ve 1733$ seviyeleri direnç noktaları olarak takip edilebilir. 

Günlük Pivot Seviyeleri
   1,733.82

  1,724.35  

 1,709.75   

1,695.15    

 1,685.68   

  1,676.21  

   1,661.61

DAX Yakın Vade

Cuma günü açıklanan yeni ekonomi verilerinin, sanayinin
küçüldüğünü ve tüketicilerin kesenin ağzını kapattığını
göstermesiyle Avrupa'nın en büyük ekonomisi olan Almanya bir
türlü rahat nefes alamıyor. Alman hükümeti bu ay kendi ekonomisi
için hazırladığı büyük yardım paketi konusunda AB'deki
komşularından giderek artan baskı görüyor. Almanya hisse senedi
endeksi DAX, Cuma kapanışın ardından Perakende, Teknoloji ve
Nakliye & Lojistik sektörlerindeki hisselerin düşüşüyle %1,59 değer
kaybetti. DAX seansı 12,273 seviyesinden sonlandırdı. Bu sabah
itibariyle endeks 12,175 seviyesinde yatay negatif hareket ediyor.
Teknik açıdan 12,445 – 12,631 – 12,748 seviyeleri direnç, 12,142 –
12,025 – 11,839 pivot noktaları ise destek olarak takip edilebilir.

Günlük Pivot Seviyeleri
   12,860.67

  12,576.33  

 12,397.67   

12,219.00    

 11,934.67   

  11,650.33  

   11,471.67
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Dow Jones Yakın Vade

ABD hisse senedi piyasaları cuma günü Teknoloji, Tüketici
Hizmetleri ve Tüketici Malları sektörleri öncülüğünde düştü. Dow
Jones endeksi %2,11 kayıpla günü tamamladı. Yeni haftada, ABD
hisse senedi piyasalarının haftaya kayıpla başladığı söylenebilir.
Öte yandan Büyük ABD bankaları, artan faiz oranlarının etkisine
ilişkin endişelerin olduğu bir zeminde cuma günü çeyreklik
raporlarını açıklayacak. Ülkenin en büyük dört kredi kuruluşu olan
JPMorgan Chase, Wells Fargo, Citigroup ve Morgan Stanley’in
piyasa açılışı öncesinde çeyreklik raporları takip edilecek. Yaklaşan
bilanço sezonu, hisselerde yeni bir dalgalanma yaratabilir. Endeks
için 29,900 – 30,462 – 30,818 seviyeleri direnç, 28,982 – 28,625 –
28,064 seviyeleri destek olarak takip edilebilir.

Günlük Pivot Seviyeleri
   31,015.33

  30,358.67  

 29,948.33   

29,538.00    

 28,881.33   

  28,224.67  

   27,814.33

S&P 500 Yakın Vade

ABD hisse senedi piyasaları cuma günü Teknoloji, Tüketici
Hizmetleri ve Tüketici Malları sektörleri öncülüğünde düştü. S&P
500 endeksi %2,80 kayıpla günü tamamladı. Yeni haftada, ABD
hisse senedi piyasalarının haftaya kayıpla başladığı söylenebilir.
Öte yandan Büyük ABD bankaları, artan faiz oranlarının etkisine
ilişkin endişelerin olduğu bir zeminde cuma günü çeyreklik
raporlarını açıklayacak. Ülkenin en büyük dört kredi kuruluşu olan
JPMorgan Chase, Wells Fargo, Citigroup ve Morgan Stanley’in
piyasa açılışı öncesinde çeyreklik raporları takip edilecek. Yaklaşan
bilanço sezonu, hisselerde yeni bir dalgalanma yaratabilir. Endeks
için 3,731 – 3,813 – 3,863 seviyeleri direnç, 3,600 – 3,550 – 3,468
seviyeleri destek olarak takip edilebilir.

Günlük Pivot Seviyeleri
   3,763.58

  3,728.67  

 3,665.08   

3,601.50    

 3,566.58   

  3,531.67  

   3,468.08
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Brent Petrol

OPEC’in 2 milyon varillik üretim kesintisi kararının etkisiyle geçen
hafta petrol cephesinde güçlü yükselişler kaydedildi. Brent petrolün
varil fiyatı 85$ seviyelerinden gelen alımlarla 98$ bandında kadar
yükseliş gösterdi. Geçen haftaki güçlü yükselişlerin ardından petrol
fiyatlarında bu sabah bir miktar satıcılı bir seyir gözleniyor. Cuma
günü ABD’de güçlü gelen tarım dışı istihdam verisinin ardından
Fed’e ilişkin yeniden ön plana çıkan agresif sıkılaşma beklentileri ile
artan küresel resesyon korkuları petrol üzerinde baskı oluşturuyor.
Petrol fiyatlarında bir süre oynaklığın yüksek kaldığı görülebilir.
Haftaya satıcılı bir seyirle başlayan Brent petrolde 100,09$ -
101,64$ - 104,73$ seviyeleri direnç olarak, 95,45$ - 92,36$ - 90,81$
seviyeleri destek olarak izlenebilir. 

Günlük Pivot Seviyeleri
   91.07

  89.80  

 88.54   

87.28    

 86.02   

  84.76  

   83.49

USD/JPY

Japonya Başbakanı Fumio Kishida, Japon yeninde yaşanmakta
olan keskin, tek taraflı düşüşlerin arzu edilir olmadığını belirtti.
Japonya, Eylül ayının sonlarında, 1998’den beri ilk kez döviz
piyasasına müdahale etmişti. Fed’in politika faizini 75 baz puan
artırma kararının ardından; Japonya Merkez Bankası’nın (BOJ)
aşırı düşük faiz oranlarını korumasıyla Eylül ayında dolar/yen kuru
ilk kez 145’i aşmıştı. USD/JPY paritesi bu sabah itibariyle 145,35
seviyesinde fiyatlanıyor. Parite için teknik anlamda 145,69 – 146,00
– 146,56 seviyeleri direnç, 144,82 – 144,26 – 143,95 noktaları ise
destek olarak takip edilebilir.

Günlük Pivot Seviyeleri
   145.54

  145.18  

 144.80   

144.41    

 144.05   

  143.68  

   143.30
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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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