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Piyasa Gündemi

Küresel çapta merkez bankalarına dair agresif sıkılaşma beklentileri
ve küresel ekonomilere ilişkin resesyon korkuları ana risk başlıkları
olarak takip ediliyor. Cuma günü itibariyle ABD’de başlayan
2022/3Ç finansal sonuç dönemi küresel piyasaların yakın takibinde
yer alacaktır. Yurt içinde de finansal sonuç dönemi çarşamba günü
Aselsan’ın finansallarını açıklamasıyla başlayacaktır. Finansal
sonuç dönemi boyunca hisse ve sektörel bazlı hareketlere karşı
hazırlıklı olunmalıdır. 

Açıklanacak Önemli Ekonomik Veriler       
•    11:00 Türkiye – Bütçe Dengesi Önem: Orta
•    15:30 ABD – New York Fed İmalat Endeksi Önem: Orta

Türkiye

TCMB’nin reel sektör ve finansal sektör temsilcileri ve
profesyonelleri ile yaptığı ekim ayı Piyasa Katılımcıları Anketi’nde
yıl sonu enflasyon beklentisi %67,78 oldu. Eylül anketinde yıl sonu
enflasyon tahmini %67,73 seviyesindeydi. Ekim anketinde 12 ay
sonrası TÜFE beklentisi ise %36,74'ten %37,34 seviyesine
çıkarıldı. Özel sektörün yurt dışından sağladığı toplam kredi borcu,
Ağustos ayında 2021 sonuna kıyasla 5,9 milyar dolar azalışla 162,9
milyar dolar oldu. Cumhurbaşkanı Erdoğan, Rusya Devlet Başkanı
V.Putin’in gündeme getirdiği Avrupa için Türkiye’de gaz dağıtım
merkezi konusunda “Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığımız ile
Rusya tarafı çalışmayı yapıp bize sunacaklar ve ondan sonra da
adımı atmış olacağız. Burada bekleme diye bir şey yok” dedi. Yurt
içinde bütçe dengesi rakamları ön planda olacak. 

Euro Bölgesi

Avrupa İstatistik Ofisi’ne (Eurostat) göre Euro Bölgesi'nde ihracat,
Ağustos’ta 2021'in aynı dönemine kıyasla yüzde 24 yükselişle
231,1 milyar euro, ithalat da yüzde 53,6 artışla 282,1 milyar euro
oldu. Euro Bölgesi'nin ticaret açığı, Ağustos'ta 51 milyar euro olarak
kayıtlara geçti. AB'nin ise ihracatı, Ağustos'ta geçen yılın aynı
dönemine göre yüzde 24,2 artarak 207,1 milyar euroya, ithalatı da
yüzde 56,4 yükselerek 271,8 milyar euroya ulaştı. Öte yandan
Avrupa Merkez Bankası Başkan Yardımcısı Luis de Guindos,
Litvanya gazetesi Verslo zinios'a verdiği demeçte, Euro Bölgesi
ekonomisinin art arda iki çeyrek daralmaya yenik düşebileceğini
söyledi. “Teknik bir durgunluk olasılığı da dahil olmak üzere düşük
ekonomik büyüme ve yüksek enflasyonun çok zor bir
kombinasyonuyla karşı karşıya kalacağımızı düşünüyorum” diyen
Guindos, “Eylül ayında kötü durum senaryomuz olarak gördüğümüz
şey, ana senaryo olmaya yaklaşıyor” ifadelerini kullandı.

ABD

ABD'de enflasyon beklentilerinde Mart'tan beri ilk artış gerçekleşti.
Michigan Üniversitesi Tüketici Güveni dayanıklı mal tüketimindeki
iyileşmeyle Ekim'de 59,8'e yükseldi. Bu, 6 ayın en yüksek seviyesi
olarak kayda geçti. Ankete göre 12 aylık enflasyon beklentisi de 7
ayda ilk kez yükselerek yüzde 4,7'den yüzde 5,1'e, 5 yıllık enflasyon
beklentisi de yüzde 2,7'den yüzde 2,9'a çıktı. Bir diğer yandan,
ABD'de perakende satışlar enflasyon ve yüksek faizlerin tüketimi
sekteye uğratmasıyla geçen ay durakladı. Zayıf gelen veriler,
tüketicilerin uzun yılların en yüksek seviyesindeki enflasyon
nedeniyle temkinli olduğunu ve keyfi harcamalardan kaçındığını
gösterdi. Fed'in talebi düşürmek için faiz artışlarına devam etmesi
bekleniyor ancak gelen veri, talepte şimdiden azalma olduğuna
işaret ediyor.

Piyasa Verileri

Pariteler Son Günlük Değ.
(%)

Haftalık Değ.
(%)

Yılbaşı Değ.
(%)

USDTRY 18.5886 0.04 0.05 38.69
EURTRY 18.1028 0.23 0.41 19.84
EURUSD 0.9739 0.18 0.38 -14.39
GBPUSD 1.1255 0.64 1.80 -16.83
USDJPY 148.69 -0.04 2.03 29.18

Sepetler Son Günlük Değ.
bp

Haftalık Değ.
bp

Yılbaşı Değ.
bp

½ $ + ½ € 18.4013 2.25 0.25 411.13
Dolar Endeksi 112.8920 -40.70 -23.60 1,722.20
REK 54.5100 - - 677.00

Endeks Vadeliler Son Günlük Değ.
(%)

Haftalık Değ.
(%)

Yılbaşı Değ.
(%)

S&P 500 Yakın Vade 3,636.50 1.08 0.31 -23.58
DAX Yakın Vade 12,495.00 0.05 1.56 -21.20
Dow Jones Yakın
Vade 29,981.00 0.92 2.46 -17.24

Emtialar Son Günlük Değ.
(%)

Haftalık Değ.
(%)

Yılbaşı Değ.
(%)

Ons Altın 1,652.18 0.50 -0.99 -9.70
Gram Altın 987.35 0.57 -0.93 26.43
WTI 85.17 0.63 -5.15 12.77
BRENT 91.20 0.52 -3.99 17.27
Bakır 3.49 0.03 0.58 -21.24

Tahviller Son Günlük Değ.
bp

Haftalık Değ.
bp

Yılbaşı Değ.
bp

Türkiye 2 Yıllık 16.0300 -20.00 46.00 -667.00
Türkiye 10 Yıllık 13.3500 -7.00 102.00 -1,097.00
ABD 10 Yıllık 3.9730 -5.10 8.30 245.90
ABD 2 Yıllık 4.4480 -6.30 13.60 371.80
Almanya 10 Yıllık 2.2750 -7.00 -6.80 245.20
Almanya 2 Yıllık 1.8910 -5.90 -0.10 251.90

Gelişmekte Olan
Ülke Kurları Son Günlük Değ.

(%)
Haftalık Değ.

(%)
Yılbaşı Değ.

(%)
USDZAR 18.2111 -0.81 0.67 14.16
USDIDR 15,506.75 0.22 1.22 8.88
USDTRY 18.5886 0.04 0.05 38.69
USDRUB 62.1250 -0.84 -2.64 -17.04
USDBRL 5.3286 0.06 0.48 -4.36
USDCNY 7.2015 0.15 0.66 13.30
USDMXN 19.9947 -0.41 0.15 -2.57
USDCZK 25.2590 -0.15 -0.05 15.44
USDHUF 428.6550 -0.19 -2.48 32.01
USDPLN 4.9584 0.40 -0.94 22.90
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Euro/Dolar

ECB Başkanı C. Lagarde, piyasadaki fazla nakdin geri çekilmesine
yönelik görüşmeler sürerken, faiz artırımının Euro Bölgesi'ndeki
kontrolden çıkan enflasyonu dizginlemek için en uygun araç
olduğunu belirtti. Euro Bölgesi'nin ticaret açığı, ağustos ayında 51
milyar euro olarak kayıtlara geçmesi ile AB ve Euro Bölgesi'nde
ticaret tarihi rekor açık verdi. ABD'de perakende satışlar enflasyon
ve yüksek faizlerin tüketimi sekteye uğratmasıyla eylül ayında
duraklayarak değişim göstermedi. ABD'de Michigan Üniversitesi
tüketici güveni ekim ayında 59,8 ile 6 ayın en yüksek seviyesine
ulaştı. Dolar endeksinde gevşeme yaşanırken, yüksek volatilitenin
yaşandığı paritede 0,9684 - 0,9644 - 0,9582 seviyeleri destek,
0,9786 - 0,9848 - 0,9888 izlenen direnç noktalarıdır.

Günlük Pivot Seviyeleri
   1.0022

  0.9975  

 0.9883   

0.9791    

 0.9744   

  0.9696  

   0.9604

GBP/USD

İngiltere Maliye Bakanı Kwasi Kwarteng Başbakan Truss'ın talebi
doğrultusunda görevinden istifa edeceğini açıkladı. İngiliz basınında
çıkan haberlerde Kwarteng'in Washington gezisini erken kestiği ve
bunun nedeninin Truss'ın kendisini görevden almak istemesi olduğu
iddia edilmişti. Kwarteng'in açıklaması ile bu iddialar doğrulanmış
oldu. Başbakanlıktan yapılan açıklamada Kwarteng'in yerine
Jeremy Hunt'ın getirildiği duyuruldu. Hunt 2012-2018 yılları
arasında Sağlık Bakanı olarak görev yapmıştı. Parite için 1,1311 -
1,1446 - 1,1526 seviyeleri direnç, 1,1097 - 1,1017 -
1,0883 seviyeleri destek olarak takip edilebilir.

Günlük Pivot Seviyeleri
   1.1592

  1.1488  

 1.1324   

1.1161    

 1.1056   

  1.0951  

   1.0788
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USD/TRY

TCMB Piyasa Katılıcıları anketine göre yıl sonu enflasyon beklentisi
%67,73 seviyesinden %67,78 seviyesine yükselirken, yıl sonu
Dolar/TL beklentisi ise 19,51 seviyesinden 19,82 seviyesine
yükseldi. ABD’de ise perakende satışlar Eylül’de değişim
göstermeyerek beklentilerin altında kalırken, yıllık artış ise %8,41
düzeyinde gerçekleşti. Otomotiv hariç satışlar ise beklentilerin
aksine %0,1 oranında artış kaydetti. Açıklanan verilerin
fiyatlamalara etkisi olmadığını söyleyebiliriz. Geçen hafta genelinde
kur tarafında düşük oynaklıkta yataya yakın seyirler görüldü. Bugün
özelinde yurt içerisinde bütçe dengesi izlenecek olup, hafta
genelinde ise Perşembe günü TCMB faiz kararı ön plana çıkıyor.
Dolar/TL, bu sabah saat 08:45 itibariyle 18,58’li seviyelerde
bulunuyor.

Günlük Pivot Seviyeleri
   18.6880

  18.6512  

 18.6131   

18.5751    

 18.5382   

  18.5014  

   18.4633

EUR/TRY

Euro Bölgesi’nde haftanın son işlem günü dış ticaret rakamları takip
edildi. Euro Bölgesi'nin ticaret açığı, ağustos ayında 51 milyar euro
olarak kayıtlara geçerken Avrupa Birliği de ağustos ayında toplam
64,7 milyar euroluk dış ticaret açığı verdi. Böylece, AB ve Euro
Bölgesi'nde ticaret tarihi rekor açık verdi. TCMB’nin reel sektör ve
finansal sektör temsilcileri ve profesyonelleri ile yaptığı ekim ayı
Piyasa Katılımcıları Anketi’nde yıl sonu enflasyon beklentisi %67,78
oldu. Özel sektörün yurt dışından sağladığı toplam kredi borcu,
Ağustos ayında 2021 sonuna kıyasla 5,9 milyar dolar azalışla 162,9
milyar dolar oldu. Yurt içinde bugün bütçe dengesi rakamları takip
edilecek. Euro/TL kuru bu sabah 08:30 saatlerinde
18,07’li seviyelerden fiyatlanıyor.

Günlük Pivot Seviyeleri
   18.6636

  18.5669  

 18.3771   

18.1873    

 18.0906   

  17.9939  

   17.8041
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XAU/USD

Küresel piyasalarda, güçlü doların seyri emtialar üzerinde baskı
kurmaya neden oluyor. ABD'de en son açıklanan enflasyon verisi
sonrasında Fed'in şahin duruşunu koruyacağına dair beklentiler,
dolarında pozitif seyrinde etkili oluyor. Bu da emtiaların yükselişini
zorlaştırıyor. Bu sabah için Dolar endeksi 113,00 puan çevresinde
bulunuyor. Bugün içinde açıklanacak önemli bir veri akışı
bulunmuyor. Olası Fed üyelerinden gelecek açıklamalar takip
edilebilir. Haftanın kalanında, ABD'den açıklanacak veriler yine ons
altının seyrinde belirleyici olabilir. Ons altın için 1664 - 1683 - 1695
seviyeleri direnç, 1632 - 1620 - 1600 seviyeleri destek olarak takip
edilebilir. 

Günlük Pivot Seviyeleri
   1,741.59

  1,733.58  

 1,723.02   

1,712.46    

 1,704.45   

  1,696.44  

   1,685.88

DAX Yakın Vade

Almanya hisse senedi piyasaları cuma günü finans hizmetleri, kamu
hizmetleri ve yazılım sektörlerindeki hisselerin artışıyla yükseldi.
DAX 0,67%, MDAX endeksi 0,48% ve TecDAX endeksi 0,76%
değer kazandı. Öte yandan Almanya Başbakanı Olaf Scholz,
Avrupa Birliğinin (AB) genişlemesini ve reformların yapılmasını
istedi. Scholz, Avrupa Sosyalistleri Partisinin (PES) Berlin’de
düzenlediği kongrede yaptığı konuşmada, Ukrayna, Moldova, Batı
Balkanlardaki ülkeler ve perspektif olarak Gürcistan’ın da özgür ve
demokratik bir Avrupa’nın parçası olduklarını söyledi. Endeks için
12,594 - 12,809 - 12,920 seviyeleri direnç, 11,942 - 12,157 -
12,268 seviyeleri destek olarak takip edilebilir.

Günlük Pivot Seviyeleri
   12,736.00

  12,583.00  

 12,443.00   

12,303.00    

 12,150.00   

  11,997.00  

   11,857.00
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Dow Jones Yakın Vade

Wall Street endeksleri geçen haftanın son işlem gününde enflasyon
beklentilerinin yükselmesi ve tahvil getirilerinde yaşanan tırmanışın
ardından sert düşerken yeni haftanın ilk işlem gününde küresel
piyasalarda toparlanma çabası dikkat çekti. ABD vadeli endeksleri
yükselişle yeni haftaya girdi. Dow Jones Industrial Cuma günü
seansı %1,34 düşüşle 29,634 seviyesinden kapattı. Endekste Petrol
ve Gaz, Hammadde ve Teknoloji sektörlerindeki hisselerin
satışlarıyla düşüş izlendi. Bu sabah itibariyle DJI 30 Aralık vadeli
kontratı 29,904 seviyesinde pozitif hareket ediyor. Teknik açıdan
30,324 – 30,770 – 31,063 seviyeleri direnç, 29,405 – 29,112 –
28,576 pivot bölgeleri ise destek olarak takip edilebilir.

Günlük Pivot Seviyeleri
   29,998.33

  29,768.67  

 29,514.33   

29,260.00    

 29,030.33   

  28,800.67  

   28,546.33

S&P 500 Yakın Vade

Wall Street endeksleri geçen haftanın son işlem gününde enflasyon
beklentilerinin yükselmesi ve tahvil getirilerinde yaşanan tırmanışın
ardından sert düşerken yeni haftanın ilk işlem gününde küresel
piyasalarda toparlanma çabası dikkat çekti. ABD vadeli endeksleri
yükselişle yeni haftaya girdi. S&P 500 Cuma günü seansı %2,37
düşüşle 3,583 seviyesinden kapattı. Endekste Petrol ve Gaz,
Hammadde ve Teknoloji sektörlerindeki hisselerin satışlarıyla düşüş
izlendi. Bu sabah itibariyle S&P 500 Aralık vadeli kontratı 3,623
seviyesinde ve yatay pozitif görünümü takip ediliyor. Teknik açıdan
3,689 – 3,782 – 3,832 seviyeleri direnç, 3,547 – 3,498 – 3,405 pivot
bölgeleri ise destek olarak izlenebilir.

Günlük Pivot Seviyeleri
   3,876.33

  3,823.42  

 3,738.33   

3,653.25    

 3,600.33   

  3,547.42  

   3,462.33
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Brent Petrol

Petrol fiyatları yeni haftaya hafif alıcılı başladı. Arz-talep
dengesizliğinin devam ettiği bu dönemde, petrol talebini baskılayan
unsurlarında olması, fiyatlarda oynaklığa neden oluyor. Çin
ekonomisine dair endişelerin sürmesi ve petrol talebini önümüzdeki
dönem için düşüreceğine dair beklentilerin etkili olması, fiyatlarında
zaman zaman düşmesine yol açıyor. Piyasaya yeteri kadar üretim
verilemiyor olması da, arz sıkıntısının devam etmesine neden
olduğundan fiyatların yükseldiği görülüyor. Bir süre daha bu
dengesizliğin fiyatlar üzerinde oynaklık yaratması beklenebilir. Bu
hafta içinde petrol fiyatlarının seyri için doların görünümü, Çin ile
ilgili gelişmeler izlenebilir. Brent petrol için 94,07 - 96,49 - 97,89
direnç noktaları, 90,25 - 88,85 - 86,43 destek noktaları.

Günlük Pivot Seviyeleri
   97.31

  95.85  

 95.05   

94.26    

 92.80   

  91.34  

   90.54

USD/JPY

Japonya Ekonomi, Ticaret ve Sanayi Bakanlığı (METI) verilerine
göre, mevsimsel düzeltilmiş sanayi üretimi ağustos ayında bir
önceki aya göre artış yüzde 2,7'den yüzde 3,4'a, geçen yıl aynı aya
göre yüzde 5,1'den yüzde 5,8'e yükseltildi. Nakliyeler aylık yüzde
1,9 artıştan yüzde 2,8'e, yıllık yüzde 4,8 artıştan yüzde 5,9'a
çıkarıldı. Stoklar aylık yüzde 1,4 artıştan yüzde 0,7 artışa, yıllık
yüzde 6,6 artıştan yüzde 5,9 artışa çekildi. Sanayinin kapasite
kullanım oranında da artış yaşandı. Parite için 149,397 - 150,050 -
151,243 seviyeleri direnç, 147,551 - 146,35 - 145,705 seviyeleri
destek olarak takip edilebilir.

Günlük Pivot Seviyeleri
   146.15

  145.64  

 145.39   

145.14    

 144.63   

  144.13  

   143.88
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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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