
Forex Bülten 13 Ekim 2022

Piyasa Gündemi

FOMC tutanaklarında son dönemdeki yönlendirmelerle uyumlu
olarak enflasyonla mücadele vurgusu ön plana çıktı. Bugün küresel
piyasaların gözü ABD’de açıklanacak TÜFE verisinde olacak. Dün
açıklanan ÜFE verisi beklentinin bir miktar üzerinde gelirken,
TÜFE’nin de yukarı yönlü bir sürpriz yapması piyasalar üzerindeki
baskının sürmesine neden olabilir. Merkez bankalarına yönelik
beklentiler ve küresel çaptaki resesyon endişeleri fiyatlamalar
üzerinde belirleyici olacaktır.

Açıklanacak Önemli Ekonomik Veriler       
•    15:30 ABD – TÜFE/Çekirdek TÜFE Önem: Yüksek 
•    15:30 ABD – Haftalık İşsizlik Başvuruları Önem: Yüksek

Türkiye

Yurt içinde sanayi üretimi, ağustos ayında aylık bazda %2,4
artarken, yıllık bazda artış %1 ile sınırlı kaldı. Böylece sanayi
üretimi performansı Ağustos'ta beklentilerin altında kaldı. TÜİK
verilerine göre perakende satış hacmi Ağustos'ta bir önceki yılın
aynı ayına göre %9,0 arttı. Satış hacmi aylık olarak da %3,7 artış
gösterdi. Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, petrol fiyatlarına
yönelik tavan fiyat uygulamasının enerji maliyetlerini daha
artıracağını söylerken, son OPEC+ kararının hem üreticiler hem de
tüketiciler için olumlu olmasını umduğunu, OPEC+'nın koordinasyon
içinde çalışacağını söyledi. Putin, Türkiye'nin Avrupa için en büyük
arz hattı olabileceğine de dikkat çekti. Enerji ve Tabii Kaynaklar
Bakanı Fatih Dönmez, doğalgaz merkezinin teknik açıdan mümkün
olduğunu ancak bunu konuşmak için henüz erken olduğunu söyledi.
Yurt içinde bugün açıklanacak önemli veri akışı bulunmazken,
gündeme dair gelişmeler ve görüşmeler takip edilecek.

Euro Bölgesi

Avrupa Merkez Bankası Başkanı Christine Lagarde Euro
Bölgesi'nin görünümüne ilişkin artan endişeler hakkında konuştu.
Lagarde bölge ekonomisinin hala büyüdüğünü ve resesyonda
olmadığını söyledi. AMB Başkanı, ayrıca parasal genişlemeyi
tersine çevirmeyi görüşmeye başladıklarını ve görüşmelerin devam
edeceğini ifade etti. AB üyesi ülkelerin enerji bakanları dönem
başkanı Çekya ev sahipliğinde Prag'da bir araya geldi. Ülkeler,
ortak gaz alımı konusunda uzlaşırken, doğalgaza tavan fiyat
getirilmesinde anlaşma sağlayamadı. Fransa'da ise rafinerilerdeki
grevler nedeniyle akaryakıt krizi yaşanırken, bazı bölgelerde iki
günlüğüne akaryakıt satışına kısıtlama getirildi. Kısıtlama kararının
14 Ekim akşamı son bulması bekleniyor.

ABD

Dün ABD'de ÜFE Eylül'de tahminlerin üzerinde artarak enflasyonist
baskılarda rahatlamanın zaman alacağı ve Fed'in agresif faiz
artışlarına devam edeceği sinyali verdi. Çalışma Bakanlığı'nın
verilerine göre ÜFE aylık yüzde 0,4, yıllık yüzde 8,5 arttı. Gıda ve
enerji fiyatlarını içermeyen çekirdek ÜFE aylık yüzde 0,3 ile yüzde
0,2'lik tahminlerin üzerinde, yıllık yüzde 7,2 ile tahminlerin hafif
altında arttı. Öte yandan dün Fed, Federal Açık Piyasa Komitesinin
20-21 Eylül 2022 tarihlerinde düzenlenen son toplantısına ilişkin
tutanaklarını yayımladı. Fed yetkilileri tutanaklarda, "enflasyonu
düşürmek için çok az önlem almanın maliyetinin, çok fazla önlem
almanın maliyetinden “büyük olasılıkla” daha yüksek olduğunu
belirtti. Bugün, ABD tarafında açıklanacak olan TÜFE verisi birincil
veri olarak takip edilebilir.

Piyasa Verileri

Pariteler Son Günlük Değ.
(%)

Haftalık Değ.
(%)

Yılbaşı Değ.
(%)

USDTRY 18.5877 0.11 0.07 38.68
EURTRY 18.0199 0.01 -0.92 19.29
EURUSD 0.9695 -0.08 -0.98 -14.78
GBPUSD 1.1068 -0.26 -0.83 -18.21
USDJPY 146.78 -0.08 1.13 27.52

Sepetler Son Günlük Değ.
bp

Haftalık Değ.
bp

Yılbaşı Değ.
bp

½ $ + ½ € 18.3788 1.00 -10.75 408.88
Dolar Endeksi 113.4150 19.80 115.40 1,774.50
REK 54.5100 - - 677.00

Endeks Vadeliler Son Günlük Değ.
(%)

Haftalık Değ.
(%)

Yılbaşı Değ.
(%)

S&P 500 Yakın Vade 3,582.50 -0.17 -4.64 -24.71
DAX Yakın Vade 12,149.00 -0.48 -2.77 -23.38
Dow Jones Yakın
Vade 29,216.00 -0.15 -2.55 -19.35

Emtialar Son Günlük Değ.
(%)

Haftalık Değ.
(%)

Yılbaşı Değ.
(%)

Ons Altın 1,668.78 -0.26 -2.55 -8.79
Gram Altın 997.27 -0.16 -2.50 27.70
WTI 86.54 0.61 -2.00 14.58
BRENT 92.07 0.62 -2.32 18.39
Bakır 3.44 -0.36 -1.51 -22.48

Tahviller Son Günlük Değ.
bp

Haftalık Değ.
bp

Yılbaşı Değ.
bp

Türkiye 2 Yıllık 15.7700 18.00 -10.00 -693.00
Türkiye 10 Yıllık 12.8100 14.00 82.00 -1,151.00
ABD 10 Yıllık 3.9260 2.10 10.00 241.20
ABD 2 Yıllık 4.3160 2.10 5.40 358.60
Almanya 10 Yıllık 2.3270 -0.30 24.00 250.40
Almanya 2 Yıllık 1.8430 -0.70 5.00 247.10

Gelişmekte Olan
Ülke Kurları Son Günlük Değ.

(%)
Haftalık Değ.

(%)
Yılbaşı Değ.

(%)
USDZAR 18.3666 0.41 2.04 15.13
USDIDR 15,355.00 0.18 0.82 7.81
USDTRY 18.5877 0.11 0.07 38.68
USDRUB 63.3250 -0.63 4.63 -15.44
USDBRL 5.3548 0.00 0.66 -3.89
USDCNY 7.1942 0.27 1.10 13.19
USDMXN 19.9998 0.07 -0.62 -2.55
USDCZK 25.3606 0.21 1.32 15.90
USDHUF 447.0870 0.44 3.32 37.69
USDPLN 5.0038 0.19 0.21 24.03
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Euro/Dolar

Euro Bölgesi'nde sanayi üretimi, ağustos ayında temmuz ayına
kıyasla %1,5, yılık bazda ise %2,5 artış gösterdi. ECB Başkanı C.
Lagarde dün gerçekleştirdiği konuşmasında Euro Bölgesi
ekonomisinin resesyonda olmadığını ifade etti. ABD'de üretici fiyat
endeksi Eylül'de aylık %0,4, yıllık %8,5 artarak beklentileri aştı.
Enflasyondaki bu artış, Fed'in agresif faiz artış patikasına devam
edeceği sinyali verdi.Fed tutanaklarında ise enflasyonla
mücadelede maliyet vurgusu ön plandaydı. Bugün açıklanacak
enflasyon verisi piyasalarda volatilitenin yaşanmasında etkili olabilir.
Dolar endeksinde 113 seviyesinde seyir sürerken, paritede geri
çekilme sürmektedir. Paritede 0,9669 - 0,9635 - 0,9602 seviyeleri
destek, 0,9735 - 0,9768 - 0,9892 izlenecek dirençlerdir.

Günlük Pivot Seviyeleri
   0.9978

  0.9916  

 0.9859   

0.9802    

 0.9740   

  0.9678  

   0.9621

GBP/USD

İngiltere Merkez Bankası (BOE) Başkanı Andrew Bailey’in fon
yöneticilerine bankanın tahvil piyasasına müdahalesinin bu hafta
sona ereceğini söylemesi sterlinde ve hisse senetlerinde sert satışı
tetikledi. 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. GBP/USD paritesi bu sabah itibariyle
1,1067 seviyesinde fiyatlanıyor. Paritede teknik açıdan 1,1179 -
1,1261 - 1,1389 seviyeleri direnç, 1,0969 – 1,0841 – 1,0759
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 sanayi üretimi Ağustos’ta aylık %2,4 ve yıllık %1
artış gösterirken, yılın ilk yarısındaki %9,8’lik yıllık büyümeye göre
ivme kaybı yaşandığını söyleyebiliriz. ABD tarafında ise 20-21 Eylül
tarihlerinde yapılan FOMC toplantısına ait tutanaklarda, Fed
yetkililerinin işgücü piyasasındaki yavaşlamaya rağmen faiz
artışlarını sürdürmekte kararlı oldukları bildirildi. Diğer taraftan
ABD’de ÜFE Eylül’de aylık %0,4 ve yıllık %8,5 artış ile beklentileri
aşarken, Fed’in faiz artırımlarına devam edeceğine yönelik
beklentileri pekiştirdi. Bu bağlamda ABD’de bugün açıklanacak
TÜFE verisi kritik önemde olacak. Açıklanan verilerin kur üzerinde
etkisinin ise olmadığını söyleyebiliriz. Bu sabah yatay seyreden
Dolar/TL, saat 08:45 itibariyle 18,58’li seviyelerde bulunuyor.

Günlük Pivot Seviyeleri
   18.6987

  18.6303  

 18.5662   

18.5020    

 18.4336   

  18.3652  

   18.3011

EUR/TRY

Euro Bölgesi'nde sanayi üretimi, Ağustos'ta temmuz ayına kıyasla
%1,5, Ağustos 2021'e göre de %2,5 artış gösterdi. Böylece sanayi
üretimi beklentileri aştı. Avrupa Merkez Bankası Yönetim Konseyi
Üyesi Francois Villeroy de Galhau ekim toplantısı için 50 baz puan
mı 75 baz puan mı faiz artırımının yapılacağını tartışmak için çok
erken olduğunu söyledi. Ayrıca faizde %2'ye yaklaşıldığında bilanço
küçültmeye başlanacağını belirti. Yurt içinde sanayi üretimi, ağustos
ayında aylık bazda %2,4 artarken,yıllık bazda artış %1 ile sınırlı
kaldı. Böylece sanayi üretimi performansı Ağustos'ta beklentilerin
altında kaldı. Yurt içinde bugün açıklanacak önemli veri akışı
bulunmuyor. Euro/TL kuru bu sabah 08:30 saatlerinde 18,01’li
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$ – 1675$ seviyeleri arasında dalgalanarak günü
1666$ seviyesinden tamamladı. ABD'de üretici fiyat endeksi
Eylül'de aylık %0,4, yıllık %8,5 artarak beklentileri aştı.
Enflasyondaki bu artış, Fed'in agresif faiz artış patikasına devam
edeceği sinyali verdi. Dün akşam yayınlanan tutanaklarda ise
enflasyonla mücadelede maliyet vurgusu öne çıktı. Bugün dolar
endeksinin 113’lü seviyelerde fiyatlamaya devam etmesi ile ons
altın 1700$ altında seyretmeye devam ediyor. Piyasalarda bugün
açıklanacak enflasyon rakamı fiyatlamalar açısından belirleyici
olacağından volatilitenin artış kaydetmesinde etkili olabilir. Ons
altında kısa vadede 1663 - 1653 - 1646 destek noktaları, 1680 -
1687 - 1697 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

Uluslararası kurumların resesyon öngörüleri birbirini izlerken,
Avrupa kıtasının en büyük ekonomisi Almanya'da da hükümet 2023
büyüme beklentisini daralmaya çevirdi. Alman hükümeti 2023
yılında ülke ekonomisinin yüzde 0,4 daralacağını öngördü. Ülke
ekonomisi özellikle enerji krizinin etkisiyle ekonomik durgunluk
sinyalleri de veriyordu. Almanya hisse senedi endeksi DAX,
Çarşamba kapanışın ardından Finans Hizmetleri, İnşaat ve
Perakende sektörlerindeki hisselerin düşüşüyle %0,39 değer
kaybetti. DAX seansı 12,172 seviyesinden sonlandırdı. Bu sabah
itibariyle endeks 12,150 seviyesinde yatay negatif hareket ediyor.
Teknik açıdan 12,291 – 12,404 – 12,491  direnç, 12,091 – 12,004 –
11,890 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 kamu hizmetleri,
telekomünikasyon ve sanayi sektörleri öncülüğünde düştü. Dow
Jones endeksi 0,10% değer kaybetti. Yeni güne baktığımızda,
piyasalarda ABD TÜFE verisi öncesi risk iştahının düşük olduğu
söylenebilir. Küresel piyasalarda dikkatler ABD'den açıklanacak
enflasyon verisine çevrildi. Geçtiğimiz aylarda birçok piyasada sert
dalgalanmalar yaratan ABD tüketici enflasyonu verisinde yavaşlama
bekleniyor. ABD TÜFE’de aylık yüzde 0,2 artış beklenirken enerji ve
gıda dışı TÜFE’nin ise yüzde 6,5 ile ağustostaki yüzde 6,3’ten daha
hızlı artması bekleniyor. Endeks için 29,487 - 29,680 - 29,836
seviyeleri direnç, 29,138 - 28,983 - 28,789 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 kamu hizmetleri,
telekomünikasyon ve sanayi sektörleri öncülüğünde düştü. S&P 500
endeksi 0,33% değer kaybetti. Yeni güne baktığımızda, piyasalarda
ABD TÜFE verisi öncesi risk iştahının düşük olduğu söylenebilir.
Küresel piyasalarda dikkatler ABD'den açıklanacak enflasyon
verisine çevrildi. Geçtiğimiz aylarda birçok piyasada sert
dalgalanmalar yaratan ABD tüketici enflasyonu verisinde yavaşlama
bekleniyor. ABD TÜFE’de aylık yüzde 0,2 artış beklenirken enerji ve
gıda dışı TÜFE’nin ise yüzde 6,5 ile ağustostaki yüzde 6,3’ten daha
hızlı artması bekleniyor. Endeks için 3,623 - 3,654 - 3,673 seviyeleri
direnç, 3,574 - 3,555 - 3,524 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 satış baskısının artış kaydettiği görülüyor. Fed başta olmak
üzere merkez bankalarına yönelik artış kaydeden agresif sıkılaşma
beklentileri ile küresek ekonomik görünüme ilişkin zayıflayan
beklentiler petrol üzerinde baskı oluşturan ana risk başlıkları olarak
takip ediliyor. Bugün ABD’deki TÜFE verisi yakından izlenecektir.
TÜFE’nin güçlü gelmesi petrolde zayıflamanın devamını getirebilir.
Faiz artırım beklentileri ve resesyon korkuları ön planda kaldığı
sürece petrol üzerinde baskının sürebileceği göz önünde
bulundurulmalıdır. Bu sabah yatay bir seyrin izlendiği Brent
petrolde 90,87 - 89,42 - 87,28 seviyeleri destek olarak, 94,46 -
96,60 - 98,05 seviyeleri direnç olarak izlenebilir. 

Günlük Pivot Seviyeleri
   90.92

  89.64  

 87.34   

85.05    

 83.77   

  82.49  

   80.19

USD/JPY

Japonya'da üretici fiyatları çift haneli rakamlara doğru yükselişini
sürdürüyor. Japonya Merkez Bankası (BoJ) tarafından açıklanan
verilere göre, üretici fiyatları Eylül ayında geçen yılın aynı ayına
göre yüzde 9,7 arttı. Piyasa beklentisi fiyatların yüzde 8,8'e
gerileyeceği yönünde oluşmuştu. BoJ, Ağustos ayı verisini de yüzde
9,0'dan yüzde 9,4'e revize etti. Üretici fiyatları aylık bazda yüzde 0,7
artış göstererek piyasa tahmini olan yüzde 0,2'nin üzerine çıktı.
USD/JPY paritesi bu sabah itibariyle 146,82 seviyesinde
fiyatlanıyor. Parite için teknik anlamda 147,35 – 147,80 – 148,63
seviyeleri direnç, 146,07 – 145,23 – 144,78 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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