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Piyasa Gündemi

Fed’e yönelik agresif sıkılaşma beklentileri ve küresel resesyon
endişeleri risk iştahı üzerinde baskı oluşturuyor. IMF dünkü
raporunda 2023 yılı küresel büyüme tahminini aşağı çekerken,
finansal istikrara yönelik risklerin önemli ölçüde arttığını belirtti.
Bugün ABD’de FOMC tutanakları ile ÜFE verisi yakından izlenecek
olup, yarın ise haftanın en önemli gelişmesi olarak TÜFE rakamı
takip edilecektir. ABD’deki enflasyon verileri risk iştahı ve
fiyatlamalar üzerinde belirleyici olacaktır. 

Açıklanacak Önemli Ekonomik Veriler       
•    10:00 Türkiye – Sanayi Üretimi Önem: Orta 
•    15:30 ABD – ÜFE/Çekirdek ÜFE Önem: Yüksek

Türkiye

IMF'in sonbahar dönemi "Global Ekonomik Görünüm Raporu"na
göre, Temmuz ayında yayımlanan ara dönem raporunda Türkiye
için %4,0 olarak tahmin edilen 2022 yılı büyüme tahmini, %5,0
seviyesine çıkarıldı. IMF, 2023 yılı için büyüme beklentisini ise %
3,0'e çekti. Raporda Türkiye için enflasyon tahminleri ise yükseltildi.
Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası'nın Ağustos ayına ilişkin
ödemeler dengesi istatistiklerine göre bu dönemde aylık cari açık
3,11 milyar dolarla beklentilerin altında kaldı. Yıllık cari açık ise 40
milyar doları aşarak 2018'den bu yana en yüksek seviyeye çıktı.
Kremlin Sözcüsü Dmitriy Peskov, Rusya Devlet Başkanı Vladimir
Putin ile Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın, Kazakistan'ın
başkenti Astana'da 13 Ekim'de görüşeceğini duyurdu. Yurt içinde
bugün sanayi üretim rakamları takip edilecek.

Euro Bölgesi

Avrupa Merkez Bankası Yönetim Konseyi Üyesi ve Fransa MB
Başkanı Francois Villeroy de Galhau, AMB'nin 27 Ekim'de yapacağı
toplantıda 50 baz puan mı 75 baz puan mı faiz artırımı yapacağını
tartışmak için çok erken olduğunu söyledi.Villeroy, AMB'nin faiz
oranını nötr seviye olarak değerlendirdiği yüzde 2'nin biraz altına yıl
sonundan önce çıkarması ve bilançonun küçültülmesinin yolunu
açması gerektiğini ifade etti. Diğer yandan, İngiltere Merkez
Bankası Başkanı Andrew Bailey’in fon yöneticilerini acil tahvil alım
programının sona ereceği yönünde uyarması sterlinde sarsıntıya
yol açtı. Bailey'in açıklamaları küresel piyasalarda da risk iştahını
baskılayan bir etki yarattı. Yatırımcılar ve piyasa oyuncuları bugün
AMB Başkanı Lagarde’ın konuşmaları takip edecek.

ABD

ABD tarafında bugün ÜFE verisinin açıklanması bekleniyor.
Analistler, Eylül ayında aylık rakamın, Ağustos ayına göre %0,2
artmasını ve yıllık rakamın %8,4 yükselmesini bekliyor. Çekirdek
ÜFE’nin aylık %0,3 ve yıllık %7,3 olarak gerçekleşmesi bekleniyor.
Öte yandan yatırımcılar Fed’in bugün paylaşılacak olan toplantı
tutanaklarını ve enflasyonla ilgili yeni verileri bekliyor. Beklenti,
Fed'in Kasım ayındaki toplantısında gösterge faiz oranında 0,75
puanlık bir artışa daha gideceği yönünde. Bu durum bazı
yatırımcıları, merkez bankasının agresif hamlelerinin ekonomiyi
resesyona sürükleyeceği konusunda endişelendirken, ABD Başkan
Joe Biden dün yaptığı bir konuşmada yakın gelecekte bir resesyon
olacağına inanmadığını ve varsa bunun "hafif" bir ekonomik düşüş
olmasını beklediğini söyledi.

Piyasa Verileri

Pariteler Son Günlük Değ.
(%)

Haftalık Değ.
(%)

Yılbaşı Değ.
(%)

USDTRY 18.5864 0.15 0.03 38.67
EURTRY 18.0729 0.14 -1.60 19.64
EURUSD 0.9724 0.18 -1.63 -14.52
GBPUSD 1.1001 0.31 -2.89 -18.71
USDJPY 146.14 0.19 1.00 26.97

Sepetler Son Günlük Değ.
bp

Haftalık Değ.
bp

Yılbaşı Değ.
bp

½ $ + ½ € 18.3688 2.50 -11.88 407.87
Dolar Endeksi 113.0920 -35.90 218.40 1,742.20
REK 54.5100 - - 677.00

Endeks Vadeliler Son Günlük Değ.
(%)

Haftalık Değ.
(%)

Yılbaşı Değ.
(%)

S&P 500 Yakın Vade 3,630.00 0.85 -4.32 -23.72
DAX Yakın Vade 12,290.00 0.57 -1.95 -22.49
Dow Jones Yakın
Vade 29,483.00 0.74 -2.73 -18.61

Emtialar Son Günlük Değ.
(%)

Haftalık Değ.
(%)

Yılbaşı Değ.
(%)

Ons Altın 1,671.58 0.32 -2.60 -8.64
Gram Altın 998.84 0.28 -2.57 27.90
WTI 88.22 0.94 0.85 16.81
BRENT 93.64 0.97 0.50 20.41
Bakır 3.46 -0.55 0.43 -21.83

Tahviller Son Günlük Değ.
bp

Haftalık Değ.
bp

Yılbaşı Değ.
bp

Türkiye 2 Yıllık 15.5900 22.00 24.00 -711.00
Türkiye 10 Yıllık 12.6700 34.00 82.00 -1,165.00
ABD 10 Yıllık 3.9220 -1.60 16.50 240.80
ABD 2 Yıllık 4.2950 0.00 15.70 356.50
Almanya 10 Yıllık 2.3400 3.90 30.80 251.70
Almanya 2 Yıllık 1.8400 0.50 15.70 246.80

Gelişmekte Olan
Ülke Kurları Son Günlük Değ.

(%)
Haftalık Değ.

(%)
Yılbaşı Değ.

(%)
USDZAR 18.1588 -0.11 2.10 13.83
USDIDR 15,360.05 0.04 0.96 7.85
USDTRY 18.5864 0.15 0.03 38.67
USDRUB 64.4250 0.41 5.06 -13.97
USDBRL 5.3547 -0.11 0.90 -3.89
USDCNY 7.1693 0.05 0.75 12.80
USDMXN 20.0605 -0.11 -0.01 -2.25
USDCZK 25.2500 -0.17 1.94 15.40
USDHUF 441.8000 -0.21 3.68 36.06
USDPLN 4.9879 -0.17 2.32 23.63
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Euro/Dolar

Dün ekonomik veri açısından sakin bir gün olurken, gündeme dair
gelişmeler takip edildi. ECB para politikası belirleyicisi M. Centeno,
Avrupa Merkez Bankası'nın kredibilite kaybına yol açabilecek aşırı
tepkilerden kaçınması ve uzun ultra düşük faiz oranları döneminden
sonra para politikasını kademeli olarak normalleştirmesi gerektiğini
ifade etti. Fed’in ana risk başlıklarındaki risklere karşı agresif faiz
artırımlarının devam edeceğine yönelik beklentiler artarken, bugün
yayınlanacak FOMC tutanakları ve üretici fiyat endeksi rakamları ön
planda olacak. Dolar endeksinde 113 seviyesinde seyir sürerken,
paritede geri çekilme sürmektedir. Paritede 0,9657– 0,9611 ve
0,9552 seviyeleri destek, 0,9761 – 0,9820 ve 0,9866 izlenecek
dirençlerdir.

Günlük Pivot Seviyeleri
   0.9978

  0.9916  

 0.9859   

0.9802    

 0.9740   

  0.9678  

   0.9621

GBP/USD

ngiltere Merkez Bankası Başkanı Andrew Bailey tahvil piyasasına
müdahalenin sona ereceğini belirtirken, Financial Times'ın haberine
göre bazı yetkililer gerekmesi durumunda müdahalenin süreceğini
belirtti. Bu açıklamalar sterlin ve İngiliz varlıklarında dalgalanma
yarattı. Bailey gelecek hafta emeklilik fonlarının sadece, BOE’nin bu
hafta açıkladığı kısa vadeli repo programıyla finansmana
erişebileceğini, bankanın daha fazla varlık alımı için para
basmayacağını söyledi. Bailey’in açıklamaları sonrası sterlin/dolar
kuru 29 Eylül’den bu yana ilk kez 1,10’un altına geriledi. GBP/USD
paritesi bu sabah itibariyle 1,0992 seviyesinde fiyatlanıyor. Paritede
teknik açıdan 1,1116 – 1,1261 – 1,1343 seviyeleri direnç, 1,0888 –
1,0806 – 1,0661 noktaları ise destek olarak izlenebilir.

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 cari işlemler açığı ağustos ayında 3.11 milyar dolar
ile beklentimize paralel bir seviyede gerçekleşirken, yıllık cari
işlemler açığı ise 40,9 milyar dolar ile 2018 yılından bu yana en
yüksek seviyeye ulaştı. Dış ticaret haddi ise ağustos ayında 73
değerini alarak son yedi ayın en düşük seviyesine geriledi. IMF,
Türkiye için 2022 yılında %5 büyüme ve %73,10 enflasyon
öngördü. Açıklanan verilerin ve haber akışlarının fiyatlamalar
üzerinde etkisinin olmadığını söyleyebiliriz. Bugün yurt içerisinde
sanayi üretim endeksi takip edilecek. ABD tarafında ise üretici fiyat
endeksi ve FOMC toplantı tutanakları izlenecek. Bu sabah yatay
seyirlerin etkili olduğu Dolar/TL, saat 08:45 itibariyle 18,58’li
seviyelerde bulunuyor. Dolar endeksi ise 113,30 civarında
seyrediyor.

Günlük Pivot Seviyeleri
   18.6987

  18.6303  

 18.5662   

18.5020    

 18.4336   

  18.3652  

   18.3011

EUR/TRY

Avrupa cephesinde enflasyondaki yukarı yönlü eğilimin sürdüğü
izlenirken, Avrupa Merkez Bankası cephesinden sıkılaşma
mesajları gelmeye de devam ediyor. Avrupa Merkez Bankası
yönetim konseyi üyesi Klaas Knot, enflasyonun şu anda tahmin
edilen modellerden daha yüksek olma riskinin hafife alınmaması
gerektiğini belirtti. Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası'nın Ağustos
ayına ilişkin ödemeler dengesi istatistiklerine göre bu dönemde
aylık cari açık 3,11 milyar dolarla beklentilerin altında kaldı. Yıllık
cari açık ise 40 milyar doları aşarak 2018'den bu yana en yüksek
seviyeye çıktı. Bugün Avrupa’da ve yurt içinde sanayi üretim
rakamları takip edilecek. Euro/TL kuru bu sabah 08:30 saatlerinde
18,03’lü seviyelerden fiyatlanıyor.

Günlük Pivot Seviyeleri
   18.5076

  18.3932  

 18.2638   

18.1344    

 18.0201   

  17.9057  

   17.7763
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XAU/USD

Ons altın dün 1661$ – 1684$ seviyeleri arasında dalgalanarak günü
1666$ seviyesinden tamamladı. Piyasalarda merkez bankalarının
sıkılaşmaya devam edeceği beklentilerinin güç kazanmasıyla
birlikte risk iştahında zayıf seyir sürüyor. Aynı zamanda devam
eden jeopolitik riskler küresel dolar endeksinin güvenli liman
algısıyla değer kazanmasında etkili oluyor. Tahvil faizlerindeki seyir
ve dolar endeksinin 113’lü seviyelerde fiyatlaması ile ons altın
1700$ altında seyretmeye devam ediyor. Piyasalarda bugün
yayınlanması beklenen FOMC toplantı tutanakları ve üretici fiyat
endeksi rakamları fiyatlamalar üzerinde belirleyici olacağından
yakından takip edilecek. Ons altında 1656$ - 1647$ - 1633$ destek
noktaları olarak izlenebilir. Toparlanmalarda 1679$ - 1693$ ve
1702$ seviyeleri direnç noktaları olarak takip edilebilir. 

Günlük Pivot Seviyeleri
   1,687.04

  1,681.18  

 1,671.04   

1,660.90    

 1,655.05   

  1,649.19  

   1,639.05

DAX Yakın Vade

Almanya hisse senedi endeksi DAX, Pazartesi kapanışın ardından
Teknoloji, İnşaat ve Kamu Hizmetleri sektörlerindeki hisselerin
düşüşüyle %0,43 değer kaybetti. DAX seansı 12,220 seviyesinden
sonlandırdı. Bu sabah itibariyle endeks 12,270 seviyesinde yatay
pozitif hareket ediyor. Teknik açıdan 12,271 – 12,376 – 12,456
seviyeleri direnç, 12,086 – 12,006 – 11,901 pivot noktaları ise
destek olarak takip edilebilir.

Günlük Pivot Seviyeleri
   13,242.67

  12,968.33  

 12,825.67   

12,683.00    

 12,408.67   

  12,134.33  

   11,991.67
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Dow Jones Yakın Vade

ABD hisse senedi piyasaları dün karışık bir görünüm sergiledi.
Sağlık, tüketici malları ve kamu hizmetleri sektörlerinde yükselişler
yaşanırken, teknoloji, telekomünikasyon ve finans sektörlerinde
düşüşler yaşandı. Dow Jones endeksi %0,12 değer kazandı. Yeni
güne baktığımızda ABD vadelilerinde yatay-pozitif bir seyir izleniyor.
Öte yandan makro tarafta resesyon endişeleri sürerken, ABD
Başkan Joe Biden, yakın gelecekte bir resesyon olacağına
inanmadığını ve varsa bunun "hafif" bir ekonomik düşüş olmasını
beklediğini söyledi. Endeks için 29,666 – 30,016 – 30,375 seviyeleri
direnç, 28,956 – 28,596 – 28,246 seviyeleri destek olarak takip
edilebilir.

Günlük Pivot Seviyeleri
   31,575.00

  30,987.00  

 30,676.00   

30,365.00    

 29,777.00   

  29,189.00  

   28,878.00

S&P 500 Yakın Vade

ABD hisse senedi piyasaları dün karışık bir görünüm sergiledi.
Sağlık, tüketici malları ve kamu hizmetleri sektörlerinde yükselişler
yaşanırken, teknoloji, telekomünikasyon ve finans sektörlerinde
düşüşler yaşandı. S&P 500 endeksi 0,65% değer kaybetti. Yeni
güne baktığımızda ABD vadelilerinde yatay-pozitif bir seyir izleniyor.
Öte yandan makro tarafta resesyon endişeleri sürerken, ABD
Başkan Joe Biden, yakın gelecekte bir resesyon olacağına
inanmadığını ve varsa bunun "hafif" bir ekonomik düşüş olmasını
beklediğini söyledi. Endeks için 3,647 – 3,686 – 3,721 seviyeleri
direnç, 3,573 – 3,539 – 3,499 seviyeleri destek olarak takip
edilebilir.

Günlük Pivot Seviyeleri
   3,884.08

  3,797.92  

 3,744.08   

3,690.25    

 3,604.08   

  3,517.92  

   3,464.08
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Brent Petrol

Geçen hafta sert yükselişlerin yaşandığı petrol cephesinde bu hafta
ise satıcılı bir seyir etkili oluyor. Fed başta olmak üzere merkez
bankalarına yönelik yeniden artış kaydeden agresif sıkılaşma
beklentileri ile küresek ekonomik görünüme ilişkin zayıf beklentiler
petrol üzerinde baskı oluşturan ana risk başlıkları olarak takip
ediliyor. Bugün ABD’de açıklanacak FOMC tutanakları ile ÜFE
rakamı ve özellikle yarınki TÜFE verisi yakından izlenecektir. Faiz
artırım beklentileri ve resesyon korkuları ön planda kaldığı sürece
petrol üzerinde baskının devam edebileceği göz önünde
bulundurulmalıdır. Bu sabah da hafif satıcılı seyrin etkisini
sürdürdüğü Brent petrolde 92,33$ - 91,04$ - 88,98$ seviyeleri
destek olarak, 95,68$ - 97,74$ - 99,03$ seviyeleri direnç olarak
izlenebilir. 

Günlük Pivot Seviyeleri
   90.92

  89.64  

 87.34   

85.05    

 83.77   

  82.49  

   80.19

USD/JPY

İngiltere Merkez Bankası Başkanı Andrew Bailey’in açıklamaları
sonrası yaşanan satış dalgası ABD hisse senetleri piyasalarını
vururken dolar güvenli liman olarak gücünü koruyor. Risk
iştahındaki düşüş doları desteklerken dolar/yen kuru 146’yı da
aşarak daha önce Japon hükümetinin müdahalesi ile sonuçlanan
seviyeleri de geçti. USD/JPY paritesi bu sabah itibariyle 145,70
seviyesinde fiyatlanıyor. Parite için teknik anlamda 146,02 – 146,19
– 146,49 seviyeleri direnç, 145,55 – 145,25 – 145,08 noktaları ise
destek olarak takip edilebilir.

Günlük Pivot Seviyeleri
   145.57

  145.19  

 144.96   

144.72    

 144.35   

  143.97  

   143.74
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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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