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Piyasa Gündemi

ABD’de eylül ayı TÜFE verisi aylık bazda %0,4 oranında artış
kaydederken, yıllık TÜFE %8,2 olarak gerçekleşti. Çekirdek
enflasyon 40 yılın zirvesine ulaşırken, ABD’de enflasyonun kalıcı
olduğuna ilişkin endişeler güç kazandı. Beklentinin üzerinde gelen
enflasyon rakamı Fed’e ilişkin agresif faiz artırım beklentilerini de
perçinledi. Merkez bankalarının hamleleri ve ekonomik veri akışları
önümüzdeki süreçte de risk iştahı ve fiyatlamalar üzerinde belirleyici
olmaya devam edecektir. 

Açıklanacak Önemli Ekonomik Veriler       
•    15:30 ABD – Perakende Satışlar Önem: Yüksek 
•    17:00 ABD – Michigan Tüketici Güveni Önem: Orta

Türkiye

TCMB Başkanı Ş. Kavcıoğlu, başta Avrupa olmak üzere resesyon
konusunun çok sık gündeme geldiği bir dönemde, resesyonun
konuşulmadığı tek ülkenin Türkiye olduğunu söyledi.
Cumhurbaşkanı Erdoğan ile Rusya Devlet Başkanı Putin Astana'da
görüştü. İki liderin görüşmesinde, Ukrayna ve ikili ilişkiler ele alındı.
Rus medyasına göre Putin, Erdoğan ile ‘Türkiye’nin doğalgaz
merkezi olması’ fikrini değerlendirdi. TCMB'nin brüt rezervleri geçen
hafta 6,9 milyar dolar artış gösterdi. Hazine ve Maliye Bakanı N.
Nebati, gelecek yıl G20 dönem başkanı olacak Hindistan'ın daveti
üzerine G20 üyesi ülkelerden mevkidaşlarıyla bir araya geldi ve
küresel ekonomiye ilişkin görüş alışverişinde bulundu. Yurt içinde
piyasa katılımcıları anketinin yayınlanması beklenirken, diğer
yandan gündeme dair gelişmeler takip edilecek.

Euro Bölgesi

Uluslararası Para Fonu (IMF) Başkanı Kristalina Georgieva,
İngiltere Maliye Bakanı Kwasi Kwarteng ve İngiltere Merkez
Bankası (BoE) Başkanı Andrew Bailey ile politika tutarlılığının
önemini görüştüklerini belirterek, "Sadece İngiltere'ye değil herkese
mesajımız; maliye politikası para politikasını baltalamamalı." dedi.
Georgieva, büyümenin pozitif olması halinde bile yükselen fiyatlar
ve azalan gelirler nedeniyle bunun bir durgunluk gibi hissedileceğini
aktardı. Bir diğer yandan, ABD ve Avrupa Birliği (AB), teknoloji
sektöründe yakın iş birliğine devam etme konusunda anlaştığını,
dijital sektördeki politika ve uygulamalar hakkında görüş ve bilgilerin
paylaşıldığını açıkladı. Açıklamada tarafların, dijital sektörde adil
rekabeti sağlamak ve teşvik etmek için iş birliği çabalarında
kaydedilen ilerlemeyi değerlendirdikleri ifade edildi.

ABD

Dün ABD'de Eylül ayı TÜFE verileri açıklandı. Veriler, enflasyonun
kalıcı olduğuna ilişkin sinyaller verdi. Yıllık enflasyon %8,2 ile
beklentileri aştı. Beklenti %8,1 olması yönündeydi. Çekirdek
enflasyon ise %6,6 ile 40 yılın zirvesine çıktı. Verilerin
açıklanmasından hemen sonra Fed swapları Kasım'da 75 baz
puanlık faiz artış beklentisinin yüzde 100 olduğunu gösterdi. ABD
Hazine Bakanı Janet Yellen, ülkede beklentileri aşan enflasyon
verisinin "daha yapacak çok işleri olduğunu" gösterdiğini ifade etti.
Küresel ekonominin bir dizi acil makroekonomik zorlukla karşı
karşıya olduğunu belirten Yellen, Avrupa'da olduğu gibi ABD'de de
yüksek enflasyonu kontrol altına almak için çalışmaya devam
ettiklerini vurguladı. Bugün ABD tarafında perakende satış verileri
birincil veri olarak takip edilebilir.

Piyasa Verileri

Pariteler Son Günlük Değ.
(%)

Haftalık Değ.
(%)

Yılbaşı Değ.
(%)

USDTRY 18.5729 0.10 -0.05 38.57
EURTRY 18.1938 0.27 0.53 20.44
EURUSD 0.9795 0.21 0.56 -13.89
GBPUSD 1.1329 0.01 2.19 -16.28
USDJPY 147.38 0.12 1.37 28.04

Sepetler Son Günlük Değ.
bp

Haftalık Değ.
bp

Yılbaşı Değ.
bp

½ $ + ½ € 18.3788 0.00 -8.00 408.88
Dolar Endeksi 112.3600 -16.00 -38.70 1,669.00
REK 54.5100 - - 677.00

Endeks Vadeliler Son Günlük Değ.
(%)

Haftalık Değ.
(%)

Yılbaşı Değ.
(%)

S&P 500 Yakın Vade 3,703.50 0.59 1.38 -22.17
DAX Yakın Vade 12,590.00 1.70 2.37 -20.60
Dow Jones Yakın
Vade 0.00 0.00 0.00 0.00

Emtialar Son Günlük Değ.
(%)

Haftalık Değ.
(%)

Yılbaşı Değ.
(%)

Ons Altın 1,671.73 0.33 -1.38 -8.63
Gram Altın 998.14 0.40 -1.38 27.81
WTI 88.42 0.24 -4.25 17.07
BRENT 93.93 0.10 -3.93 20.78
Bakır 3.42 -0.73 -1.87 -22.76

Tahviller Son Günlük Değ.
bp

Haftalık Değ.
bp

Yılbaşı Değ.
bp

Türkiye 2 Yıllık 16.2300 46.00 52.00 -647.00
Türkiye 10 Yıllık 13.5000 69.00 150.00 -1,082.00
ABD 10 Yıllık 3.9100 -4.30 1.90 239.60
ABD 2 Yıllık 4.4140 -6.60 10.20 368.40
Almanya 10 Yıllık 2.1800 -9.80 -1.70 235.70
Almanya 2 Yıllık 1.8420 -8.50 -3.00 247.00

Gelişmekte Olan
Ülke Kurları Son Günlük Değ.

(%)
Haftalık Değ.

(%)
Yılbaşı Değ.

(%)
USDZAR 18.1783 -0.54 1.07 13.95
USDIDR 15,400.65 0.19 0.72 8.14
USDTRY 18.5729 0.10 -0.05 38.57
USDRUB 63.5250 0.04 1.88 -15.17
USDBRL 5.2610 -0.16 -0.93 -5.57
USDCNY 7.1726 0.03 0.80 12.85
USDMXN 19.9754 -0.02 -0.33 -2.67
USDCZK 25.1112 -0.12 -0.05 14.76
USDHUF 437.1750 -0.27 0.33 34.63
USDPLN 4.9156 0.07 -1.47 21.84
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Euro/Dolar

Almanya’da eylül ayında tüketici fiyat endeksi aylık bazda %1,9,
yıllık bazda artış %10 seviyesinde açıklandı. ABD’de haftalık işsizlik
maaşına başvuruların sayısı geçen hafta 6 haftanın en yüksek
seviyesine çıkarak 9 bin artışla 228 bin oldu. Ülkede eylül ayına
ilişkin tüketici fiyatları da enflasyonun kalıcı olduğuna ilişkin sinyaller
vermeye devam ederek yıllık bazda %8,2 ile beklentileri aştı.
Çekirdek enflasyon ise aylık bazda %0,6 artarken, yıllık bazda %6,6
ile 40 yılın zirvesinde açıklandı. Veri sonrası risk iştahında
zayıflama ile piyasalarda sert satışlar etkili oldu. Yaşanan sert satış
sonrası dolar endeksi ve tahvil cephesindeki gevşeme ile
toparlanma çabasının kaydedildiği paritede 0,9846 – 0,9913 ve
1,0020 seviyeleri direnç, 0,9671 – 0,9564 ve 0,9496 izlenen
desteklerdir.

Günlük Pivot Seviyeleri
   0.9955

  0.9900  

 0.9863   

0.9826    

 0.9770   

  0.9715  

   0.9678

GBP/USD

İngiltere hükümeti Başbakan Truss'ın vergi indirimi planında geri
adım atma üzerine çalışıyor. Ülkede finans piyasalarında yaşanan
çalkantı ve Muhafazakar Parti üyelerinin ekonomik kredibiliteyi
onarma konusunda artan baskıları hükümetin "U dönüşünde" etkili
oldu. Vergi indirim paketi piyasaları sarsmış, sterlin dolara karşı tüm
zamanların en düşük seviyesini test etmişti. Para birimi sterlin dün
dolar karşısında yüzde 1,8 yükseldi. Tahviller de rallisini sürdürdü.
GBP/USD paritesi bu sabah itibariyle 1,1318 seviyesinde
fiyatlanıyor. Paritede teknik açıdan 1,1456 – 1,1580 – 1,1780
seviyeleri direnç, 1,1133 – 1,0933 – 1,0809 noktaları ise destek
olarak izlenebilir.

Günlük Pivot Seviyeleri
   1.1657

  1.1495  

 1.1409   

1.1322    

 1.1161   

  1.0999  

   1.0913
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USD/TRY

ABD’de enflasyon güçlü kalmaya devam ediyor. Ülkede eylül ayı
verilerini barındıran tüketici enflasyonu aylık %0,4 ve yıllık %8,2 ile
beklentilerin üzerinde artış kaydetti. Çekirdek tüketici enflasyon
tarafında da aylık %0,6 ve yıllık %6,6 ile beklentilerin üzerinde
artışlar yaşandı. Çekirdek enflasyonun 40 yılın zirvesine çıkması
sonrası Fed’in faiz artırımlarına devam edeceğine yönelik
beklentiler güçlenmiş durumda. Yurt içerisinde ise kur korumalı
mevduat toplamı geçen hafta 1,42 trilyon TL olarak gerçekleşirken,
yurt içi yerleşiklerin döviz mevduatı ise 3 milyar dolarlık artışla 213,3
milyar dolar seviyesine yükseldi. Açıklanan verilerin ve haber
akışlarının kur fiyatlaması üzerindeki etkisi sınırlı kaldı. Dolar/TL, bu
sabah saat 08:45 itibariyle 18,57’li seviyelerde bulunuyor.

Günlük Pivot Seviyeleri
   18.6967

  18.6345  

 18.5897   

18.5448    

 18.4827   

  18.4205  

   18.3756

EUR/TRY

Almanya’da dün enflasyon rakamları ön plandaydı. Ülkede eylül
ayında tüketici fiyat endeksi aylık bazda %1,9 yükselirken, yıllık
bazda artış %10 seviyesinde açıklandı. Yurt içinde TCMB Başkanı
Kavcıoğlu, başta Avrupa olmak üzere resesyon konusunun çok sık
gündeme geldiği bir dönemde, resesyonun konuşulmadığı tek
ülkenin Türkiye olduğunu söyledi. TCMB’nin brüt rezervleri geçen
hafta 6,9 milyar dolar artış gösterdi. Diğer yandan Cumhurbaşkanı
Erdoğan ile Rusya Devlet Başkanı Putin Astana'da görüştü. İki
liderin görüşmesinde, Ukrayna ve ikili ilişkiler ele alındı. Yurt içinde
bugün TCMB piyasa katılımcıları anketinin yayınlanması ve
gündeme dair gelişmeler takip edilecek. Euro/TL kuru bu sabah
08:30 saatlerinde 18,14’lü seviyelerden fiyatlanıyor.

Günlük Pivot Seviyeleri
   18.4727

  18.3747  

 18.2984   

18.2221    

 18.1241   

  18.0261  

   17.9498
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XAU/USD

Ons altın dün 1642$ – 1682$ seviyeleri arasında dalgalanarak günü
1666$ seviyesinden tamamladı. ABD'de haftanın öne çıkan verisi
olan enflasyon rakamları ön plandaydı. Ülkede eylül ayına ilişkin
tüketici fiyatları da enflasyonun kalıcı olduğuna ilişkin sinyaller
vermeye devam ederek yıllık bazda %8,2 açıklanarak beklentileri
aştı. Çekirdek enflasyon ise aylık bazda %0,6 artarken, yıllık bazda
%6,6 ile 40 yılın zirvesinde açıklandı. Veri sonrası tahvil faizlerinde
ve dolar endeksinde yükseliş kaydedilirken, ons altında sert geri
çekilme yaşandı. Bu sabah dolar endeksinde ve tahvil faizlerinde
düne göre sınırlı gevşeme yaşanırken, bu sabah değerli metalde
tepki alımları yaşanmaktadır. Ons altında kısa vadede 1684$ -
1703$ ve 1724$ direnç noktaları olarak takip edilirken, geri
çekilmelerde 1644$ - 1623$ - 1604$ seviyeleri izlenen desteklerdir.

Günlük Pivot Seviyeleri
   1,757.79

  1,729.65  

 1,714.73   

1,699.80    

 1,671.66   

  1,643.52  

   1,628.60

DAX Yakın Vade

Fransa'nın doğalgaz tedarik şirketi GRTgaz, enerji krizinin etkilerini
azaltmak için ilk kez Almanya'ya doğrudan doğalgaz sevkiyatına
başladı. GRTgaz CEO'su Thierry Trouve konu hakkında
gazetecilere yaptığı açıklamada Fransa'nın ilk kez Almanya'ya
doğrudan gaz sevkiyatı yaptığını belirtti. Almanya hisse senedi
endeksi DAX, Çarşamba kapanışın ardından Kamu Hizmetleri,
Sanayi ve Teknoloji sektörlerindeki hisselerin alımlarıyla seans
kapanışına doğru 1,51% değer kazandı. DAX seansı 12,355
seviyesinden sonlandırdı. Bu sabah itibariyle endeks 12,595
seviyesinde yatay negatif hareket ediyor. Teknik açıdan 12,661 –
12,837 – 13,162 seviyeleri direnç, 12,160 – 11,835 – 11,659 pivot
noktaları ise destek olarak takip edilebilir.

Günlük Pivot Seviyeleri
   12,866.33

  12,774.67  

 12,654.33   

12,534.00    

 12,442.33   

  12,350.67  

   12,230.33
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Dow Jones Yakın Vade

ABD Eylül enflasyonunun özellikle çekirdek tarafında beklentiyi
aşması ilk anda Wall Street endekslerinde çöküş yaşanmasına yol
açarken, ardından gelen hızlı ralli piyasada dalgalanma yarattı.
ABD hisse senedi piyasaları dün günü pozitif bölgede tamamladı ve
fosil enerji, finans, hammadde sektörleri yükselen sektörler olarak
öne çıktı. Yeni günde, ABD vadelilerinde pozitif bir görünüm
sergileniyor. Bugün ABD’li bankaların üçüncü çeyrek bilançolarını
takip edilebilir. JPMorgan, Citi, Wells Fargo ve Morgan Stanley
bilançolarında karlılık gerçekleşmelerinden çok Fed’in faiz
artışlarının bilançolara ve geleceğe dönük değerlendirmelere etkisi
izlenecek. Endeks için 30,643 – 31,199 – 32,186 seviyeleri direnç,
29,100 – 28,113 – 27,557 seviyeleri destek olarak takip edilebilir.

Günlük Pivot Seviyeleri
   31,151.00

  30,832.00  

 30,571.00   

30,310.00    

 29,991.00   

  29,672.00  

   29,411.00

S&P 500 Yakın Vade

ABD Eylül enflasyonunun özellikle çekirdek tarafında beklentiyi
aşması ilk anda Wall Street endekslerinde çöküş yaşanmasına yol
açarken, ardından gelen hızlı ralli piyasada dalgalanma yarattı.
ABD hisse senedi piyasaları dün günü pozitif bölgede tamamladı ve
fosil enerji, finans, hammadde sektörleri yükselen sektörler olarak
öne çıktı. Yeni günde, ABD vadelilerinde pozitif bir görünüm
sergileniyor. Bugün ABD’li bankaların üçüncü çeyrek bilançolarını
takip edilebilir. JPMorgan, Citi, Wells Fargo ve Morgan Stanley
bilançolarında karlılık gerçekleşmelerinden çok Fed’in faiz
artışlarının bilançolara ve geleceğe dönük değerlendirmelere etkisi
izlenecek. Endeks için 3,751 – 3,822 – 3,947 seviyeleri direnç,
3,555- 3,430 – 3,359 seviyeleri destek olarak takip edilebilir.

Günlük Pivot Seviyeleri
   3,968.42

  3,888.58  

 3,845.92   

3,803.25    

 3,723.42   

  3,643.58  

   3,600.92
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Brent Petrol

Bu hafta Fed başta olmak üzere merkez bankalarına ilişkin artış
kaydeden agresif sıkılaşma beklentileri ile küresek ekonomik
görünüme ilişkin zayıflayan beklentiler petrol üzerinde baskı
oluşturan ana gelişmeler oldu. ABD’de dün açıklanan TÜFE verisi
beklentilerin üzerinde gelirken, veri sonrasında piyasalarda oynaklık
bir hayli yüksek seyretti. Bu hafta satıcılı bir seyrin öne çıktığı petrol
cephesinde dün ise tepki alımları etkili oldu. İlerleyen süreçte
merkez bankalarının faiz kararları, ekonomik veri akışları ile
resesyon korkuları ve OPEC’in adımları petrol fiyatları üzerinde
belirleyici olacaktır. Bu sabah hafif alıcılı bir seyrin izlendiği Brent
petrolde 96,02$ - 97,35$ ve 99,81$ seviyeleri direnç olarak, 92,33$
- 89,77$ - 88,44$ seviyeleri destek olarak izlenebilir. 

Günlük Pivot Seviyeleri
   92.97

  91.21  

 89.74   

88.27    

 86.51   

  84.75  

   83.28

USD/JPY

Yen, ABD enflasyonu sonrası yüzde 0,5’e varan kayıplarla en son
Ağustos 1998’de görülen 147,66 seviyesini geride bırakarak
147,67’ye düştü. Bu 32 yılın en düşük seviyesi oldu. Japon para
birimi sonrasında toparlanarak kayıplarının bir kısmını geri aldı.
Japon yeni geçtiğimiz ayın en düşük seviyesi olan 145,90'u görmesi
sonrası Japon yetkililer harekete geçerek 1998'den beri ilk kez para
birimine müdahale etmiş ve yeni desteklemek için 20 milyar dolar
harcamıştı. USD/JPY paritesi bu sabah itibariyle 147,47
seviyesinde fiyatlanıyor. Parite için teknik anlamda 147,75 –
148,313 – 148,955 seviyeleri direnç, 146,56 – 145,92 – 145,36
noktaları ise destek olarak takip edilebilir.

Günlük Pivot Seviyeleri
   146.18

  145.70  

 145.13   

144.56    

 144.07   

  143.59  

   143.02
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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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