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Piyasa Gündemi

Agresif sıkılaşma beklentileri ve resesyon korkuları gibi ana risk
başlıkları gündemdeki yerini korumasına karşın küresel risk
iştahının yeni haftaya güçlü bir toparlanmayla başladığı görülüyor.
Bu tarafta ABD’de beklentilerden daha iyi gelen bazı finansal
sonuçlar risk iştahını desteklerken, finansal sonuçlar ve açıklanan
ekonomik veriler risk iştahı üzerinde etkili olacaktır. Finansal sonuç
dönemi boyunca hisse bazlı hareketlere ve yüksek volatiliteye karşı
hazırlıklı olunmalıdır. 

Açıklanacak Önemli Ekonomik Veriler       
•    12:00 Euro Bölgesi – ZEW Ekonomik Güveni Önem: Orta
•    16:15 ABD – Sanayi Üretimi Önem: Yüksek

Türkiye

Hazine ve Maliye Bakanlığı'nın Eylül ayına ilişkin merkezi yönetim
bütçe istatistiklerine göre Eylül ayında bütçe 78,6 milyar TL ile
2022'nin en yüksek aylık açığını verdi. Faiz dışı denge ise 45,5
milyar TL açık kaydetti. Aynı dönemde faiz harcamaları 33 milyar
TL'yi aştı. Eylül'de bütçe harcamaları 285,6 milyar TL olurken, genel
bütçe giderleri de 206,9 milyar TL'de kaldı. Uluslararası kredi
derecelendirme kuruluşu Fitch Türkiye ekonomisine ilişkin
düzenlediği webinarda Türkiye'de enflasyonun hızlı şekilde
gerilemeyeceğini ve büyümenin yavaşlayacağını öngördü. TCMB
para politikasının etkinliğini artırmak amacıyla uygulamaya aldığı
menkul kıymet tesis oranında güncellemeye giderek bankalar için
uyguladığı Türk lirası cinsinden menkul kıymet tesisi oranını %3'ten
%5’e çıkardı. Liralaşma stratejisi kapsamında alınan kararın
ardından bugün açıklanacak önemli veri akışı bulunmazken,
gündeme dair gelişmeler takip edilecek.

Euro Bölgesi

Avrupa Merkez Bankası Yönetim Konseyi Üyesi Martins Kazaks
dün yaptığı bir açıklamada, ekonomistlerin Euro Bölgesi'nde
resesyon beklediği gelecek yıl da faiz artışlarının devam etmesi
gerektiğini söyledi. Aynı zamanda Litvanya Merkez Bankası
Başkanı olan Kazaks bölge ekonomisinde yavaşlamaya rağmen
enflasyonun muhtemelen yüksek kalmaya devam edeceği
gerekçesiyle şahin açıklamalar yaptı. Kazaks bu ay 75 baz puan,
Aralık'ta da verilere bağlı olarak 50 veya 75 baz puanlık faiz
artışından yana olduğunu dile getirdi. Washington'da konuşan
Kazaks "Şu anki trende bakınca bu yıldan sonra artışlara ara
vermek için neden görmüyorum. Artış hızı biraz yavaşlayabilir" dedi.
Bugün Euro Bölgesinde önemli bir veri akışı bulunmuyor.

ABD

ABD'de geçici olmadığı sinyallerini veren enflasyon ve buna karşı
verilen para politikası karşılığının ekonomide sert bir iniş yaratacağı
yönündeki beklentiler para politikası otoritesinin her geçen gün
daha sert bir şekilde eleştirilmesine neden oluyor. Ekonomistlerin en
son olasılık modelleri, ABD ekonomisinin Ekim 2023’e kadar
resesyona girme ihtimalinin yüzde 65’ten yüzde 100’e yükseldiğine
işaret ediyor. Diğer tüm zaman dilimleri için de ABD resesyonu
olasılığının arttığına dikkat çeken ekonomistler, bu riskin
tırmanmasına gerekçe olarak sıkılaşan finansal koşullar, yüksek
enflasyon ve Fed’in şahin duruşuna atıfta bulundu. Bir diğer
yandan, ABD'de New York Empire State imalat endeksi Ekim'de
daraldı. Böylece daralma 3. ayda da sürdü. Empire State imalat
endeksi Ekim'de 8 puan düşerek eksi 9,1 oldu. Endeks önceki ay
eksi 1,5 değerini almıştı.

Piyasa Verileri

Pariteler Son Günlük Değ.
(%)

Haftalık Değ.
(%)

Yılbaşı Değ.
(%)

USDTRY 18.5869 0.03 0.15 38.68
EURTRY 18.3358 0.26 1.59 21.38
EURUSD 0.9865 0.24 1.63 -13.28
GBPUSD 1.1358 -0.03 3.56 -16.07
USDJPY 148.87 -0.11 2.06 29.34

Sepetler Son Günlük Değ.
bp

Haftalık Değ.
bp

Yılbaşı Değ.
bp

½ $ + ½ € 18.4538 5.25 11.00 416.38
Dolar Endeksi 111.8280 -21.40 -162.30 1,615.80
REK 54.5100 - - 677.00

Endeks Vadeliler Son Günlük Değ.
(%)

Haftalık Değ.
(%)

Yılbaşı Değ.
(%)

S&P 500 Yakın Vade 3,756.75 1.83 4.38 -21.05
DAX Yakın Vade 12,831.00 1.24 5.00 -19.08
Dow Jones Yakın
Vade 30,705.00 1.57 4.92 -15.24

Emtialar Son Günlük Değ.
(%)

Haftalık Değ.
(%)

Yılbaşı Değ.
(%)

Ons Altın 1,655.69 0.30 -0.63 -9.51
Gram Altın 989.37 0.32 -0.68 26.69
WTI 85.14 0.58 -2.59 12.73
BRENT 91.27 0.48 -1.59 17.36
Bakır 3.49 -0.15 0.24 -21.21

Tahviller Son Günlük Değ.
bp

Haftalık Değ.
bp

Yılbaşı Değ.
bp

Türkiye 2 Yıllık 15.8200 -9.00 23.00 -688.00
Türkiye 10 Yıllık 11.3200 -180.00 -135.00 -1,300.00
ABD 10 Yıllık 3.9990 -1.90 6.00 248.50
ABD 2 Yıllık 4.4440 -0.80 14.90 371.40
Almanya 10 Yıllık 2.2930 2.20 -0.80 247.00
Almanya 2 Yıllık 1.9720 1.50 13.70 260.00

Gelişmekte Olan
Ülke Kurları Son Günlük Değ.

(%)
Haftalık Değ.

(%)
Yılbaşı Değ.

(%)
USDZAR 18.0176 -0.28 -0.89 12.94
USDIDR 15,459.50 0.12 0.69 8.55
USDTRY 18.5869 0.03 0.15 38.68
USDRUB 61.9250 -0.20 -3.48 -17.31
USDBRL 5.2816 0.03 -1.48 -5.20
USDCNY 7.1900 -0.09 0.34 13.12
USDMXN 19.9604 -0.18 -0.60 -2.74
USDCZK 24.9140 -0.15 -1.50 13.86
USDHUF 418.4460 0.01 -5.49 28.87
USDPLN 4.8713 -0.04 -2.50 20.74
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Euro/Dolar

Avrupa Merkez Bankası Başkan Yardımcısı Luis de Guindos,
doların önümüzdeki aylarda istikrar kazanmasını beklediklerini ifade
etti. Avrupa Merkez Bankası üyesi ve Hollanda MB Başkanı Klaas
Knot, ECB'nin faiz oranları nötr seviyeye ulaştığında bilançosundaki
varlık miktarını azaltmaya başlaması gerektiğini söyledi. Ayrıca
Knot, enerjiye sübvansiyonun yüksek enflasyonu sadece
erteleyeceğini vurgularken, faiz artırımlarının gelecek yılda sürmesi
gerektiğini belirtti.  Fed New York Şubesi imalat endeksi, ekimde 9,1
değerine gerileyerek negatif bölgede sürmeye devam etti ve
sektörde piyasa beklentilerinin üzerinde daralma olduğuna işaret
etti. Dolardaki gevşeme ile toparlanmanın kaydedildiği paritede
0,9891 – 0,9937 ve 1,0023 seviyeleri direnç, 0,9758 - 0,9672 ve
0,9626 izlenen desteklerdir.

Günlük Pivot Seviyeleri
   0.9887

  0.9852  

 0.9797   

0.9741    

 0.9706   

  0.9671  

   0.9615

GBP/USD

İngiltere'de mali politikaların ardından, para politikasında da geri
adım olasılığı masada. İngiltere basınında çıkan haberlere göre
İngiltere Merkez Bankası niceliksel sıkılaştırmayı ertelemeyi
düşünüyor. Söz konusu erteleme planı haberi sterlinde yükselişi
destekleyen yeni bir gelişme oldu. Pazartesi günü de İngiltere
Maliye Bakanı Jeremy Hunt vergi kesintisi planını rafa kaldırmış ve
önümüzdeki Nisan ayında tüketicilerin artan enerji maliyetlerini
üstleneceği mesajını vermişti. Böylece İngiltere Başbakanı Liz
Truss’ın, finansal piyasalarda çalkantı yaratan ekonomik
programının büyük bir bölümünden geri adım atılmış oldu. Parite
için 1,1464 – 1,1567 – 1,1694 seviyeleri direnç, 1,1234 – 1,1107 –
1,1004 seviyeleri destek olarak takip edilebilir.

Günlük Pivot Seviyeleri
   1.1360

  1.1293  

 1.1190   

1.1087    

 1.1019   

  1.0952  

   1.0849
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USD/TRY

Hazine ve Maliye Bakanlığı verilerine göre Eylül ayında merkezi
yönetim bütçesi 78,6 milyar TL açık verirken, faiz dışı denge ise
45,5 milyar TL açık verdi. Fitch, Türkiye’de enflasyonun hızlı şekilde
gerilemeyeceğini, büyümenin yavaşlayacağını, kredi büyümesinin
ise makroihtiyati önlemler nedeniyle muhtemelen zayıflayacağını
bildirdi. ABD’de ise New York Fed imalat endeksi Ekim ayında
beklentilerin üzerinde daralarak -9,1 seviyesine geriledi. Açıklanan
verilerin fiyatlamalara etkisi olmadığını söyleyebiliriz. Bugün yurt
içerisinde veri akışı sakin. ABD’de ise sanayi üretim endeksi ve
kapasite kullanım oranı takip edilecek. Haftaya yatay seyirlerde
başlayan Dolar/TL, bu sabah saat 08:40 itibariyle 18,58’li
seviyelerde işlem görüyor.

Günlük Pivot Seviyeleri
   18.7175

  18.6797  

 18.6310   

18.5822    

 18.5445   

  18.5067  

   18.4580

EUR/TRY

ECB Başkan Yardımcısı L.Guindos, doların önümüzdeki aylarda
istikrar kazanmasını beklediklerini söyledi. Hazine ve Maliye
Bakanlığı'nın Eylül ayına ilişkin merkezi yönetim bütçe
istatistiklerine göre Eylül ayında bütçe 78,6 milyar TL ile 2022'nin en
yüksek aylık açığını verdi. Faiz dışı denge ise 45,5 milyar TL açık
kaydetti. Aynı dönemde faiz harcamaları 33 milyar TL'yi aştı. TCMB
para politikasının etkinliğini artırmak amacıyla uygulamaya aldığı
menkul kıymet tesis oranında güncellemeye giderek bankalar için
uyguladığı TL cinsinden menkul kıymet tesisi oranını %3'ten %5’e
çıkardı. Liralaşma stratejisi kapsamında alınan kararın ardından
önemli veri akışı bulunmazken, Avrupa’da ZEW endeksleri takip
edilecek. Euro/TL kuru bu sabah 08:30 saatlerinde 18,28’li
seviyelerden fiyatlanıyor.

Günlük Pivot Seviyeleri
   18.3918

  18.3242  

 18.2113   

18.0983    

 18.0308   

  17.9632  

   17.8503
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XAU/USD

Küresel piyasalarda, resesyonla ilgili endişeler etkisini sürdürürken,
Fed ile ilgili beklentilerde doların pozitif seyrini korumasını
destekliyor. Ons altın fiyatları üzerinde bu gelişmelerde baskı
kurmaya devam ediyor. Bu hafta içinde Fed üyelerinden gelecek
açıklamalar takip edilebilir. Üyelerin faiz konusuna dair vereceği
mesajlar, piyasaların seyrinde etkili olabilir. Bugün içinde ABD'de
sanayi üretimi ve kapasite kullanım oranı verileri açıklanacak.
ABD'de istihdam ve enflasyon verileri de geride kaldığı için bugünkü
verilerin etkisinin sınırlı kalması beklenebilir. Bu sabah saat 08:30
itibariyle dolar endeksi(DXY) 111,80 puan çevresinde seyrediyor.
Ons altın için 1640$ - 1629$ - 1615$ destek noktaları, 1664$ -
1679$ - 1689$ 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

Almanya hisse senedi piyasaları dün perakende, sanayi ve finans
sektörleri öncülüğünde yükseldi. DAX %1,70, MDAX endeksi %2,91
ve TecDAX endeksi %1,85 değer kazandı. Öte yandan Almanya
Başbakanı Olaf Scholz, bakanlara ülkenin kalan 3 nükleer santralini
Nisan ortasına kadar çalışır durumda tutmaları talimatı verdi. Karar,
Ukrayna'daki savaş nedeniyle Rusya'dan gelen yakıt tedarikindeki
kesintilerden dolayı ülkede olası enerji krizini önlemek amacıyla
alındı. Endeks için 12,252 – 13,060 – 13,121 seviyeleri direnç,
12,466 – 12,273 – 12,139 seviyeleri destek olarak takip edilebilir.

Günlük Pivot Seviyeleri
   12,551.00

  12,442.00  

 12,331.00   

12,220.00    

 12,111.00   

  12,002.00  

   11,891.00
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Dow Jones Yakın Vade

Küresel Borsalar dolardaki düşüş, bilançolar, S&P 500 endeksinin
önemli bir teknik seviyeye ulaşması ve İngiltere piyasalarındaki
satış baskısının hafiflemesiyle ralli yaptı. Vadeli işlemlerde hem
ABD hem de Avrupa’da yukarı yönlü hareket sürüyor. ABD 10 yıllık
tahvil getirisi iki gündür düşüyor. Dow Jones Industrial haftanın ilk
işlem gününde seansı %1,86 yükselişle 30,185 seviyesinden
kapattı. Endekste Teknoloji, Tüketici Hizmetleri ve Sanayi
sektörlerindeki hisselerin alımlarıyla yükseliş izlendi. Bu sabah
itibariyle DJI 30 Aralık vadeli kontratı 30,654 seviyesinde pozitif
hareket ediyor. Teknik açıdan 30,552 – 30,800 – 31,240 seviyeleri
direnç, 29,865 – 29,425 – 29,178 pivot bölgeleri ise destek olarak
takip edilebilir.

Günlük Pivot Seviyeleri
   31,235.00

  30,798.00  

 30,514.00   

30,230.00    

 29,793.00   

  29,356.00  

   29,072.00

S&P 500 Yakın Vade

Pazartesi Wall Street’te S&P 500 endeksi 200 haftalık hareketli
ortalama seviyesinin üzerinden kapanış yaptı. Morgan Stanley
stratejistleri 200 haftalık hareketli ortalamayı, kurumlar tavsiye
düşürene veya resmi olarak bir resesyon gelene kadar “ciddi bir
destek tabanı” olarak nitelendiriyor ve aylar sürebilecek olası bir
“taktiksel ralli” sinyali olarak görüyor. S&P 500 haftanın ilk işlem
gününde seansı %2,65 artışla 3,677 seviyesinden kapattı. Endekste
Teknoloji, Tüketici Hizmetleri ve Sanayi sektörlerindeki hisselerin
alımlarıyla yükseliş izlendi.  Bu sabah itibariyle S&P 500 Aralık
vadeli kontratı 3,751 seviyesinde ve pozitif görünümü takip ediliyor.
Teknik açıdan 3,736 – 3,773 – 3,845 seviyeleri direnç, 3,628 –
3,556 – 3,519 pivot bölgeleri ise destek olarak izlenebilir.

Günlük Pivot Seviyeleri
   3,729.33

  3,698.42  

 3,661.83   

3,625.25    

 3,594.33   

  3,563.42  

   3,526.83
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Brent Petrol

Petrol fiyatları yeni güne hafif alıcılı başladı. Dünden bu yana petrol
fiyatlarını etkileyebilecek yeni bir gelişme bulunmuyor. OPEC+
grubunun, ekim ayı toplantısında aldığı üretimi kısma kararı
sonrasında ABD ile Suudi Arabistan arasındaki gerginliğin devam
ettiği görülüyor. Bu nedenle, bu hafta içinde iki ülke arasındaki
gelişmeler takip edilebilir. Bu hafta için ABD Başkanı Biden'ın petrol
fiyatlarının yükselişini önlemek adına yeni tedbirler açıklaması
bekleniyor. ABD'nin stratejik petrol rezervini 10-15 mn varil serbest
bırakabileceği konuşuluyor. Bu gelişmeler şimdilik petrol fiyatlarının
seyri açısından takip edilebilir. Brent petrol için 93,07$ - 94,32$ -
95,44$ direnç noktaları, 90,70$ - 89,58$ - 88,33$ destek noktaları
olarak izlenebilir.

Günlük Pivot Seviyeleri
   103.81

  100.81  

 99.29   

97.78    

 94.77   

  91.77  

   90.26

USD/JPY

Kyodo haber ajansına göre, Japonya Merkez Bankası (BOJ),
zayıflayan yen ve yüksek hammadde maliyetlerinin fiyatları
artırması nedeniyle bir sonraki politika toplantısında bu mali yıl için
enflasyon tahminini %2,5'in üzerine çıkaracak. Kyodo buna rağmen,
BOJ politika kurulunun Japonya ekonomisini desteklemek için ultra
gevşek para politikasını devam ettirmesinin muhtemel olduğunu
bildirdi. 27-28 Ekim'deki politika belirleme toplantısının sonunda
açıklanacak olan üç aylık tahminlerde, BOJ, Mart 2023'e kadar olan
mali yıl için çekirdek tüketici enflasyon tahminini mevcut 2.3'lük
tahminden %2,5'in üzerine çıkarabilir, dendi. Parite için 149,26 –
149,51 – 149,94 seviyeleri direnç, 148,58 – 148,16 – 147,91
seviyeleri destek olarak takip edilebilir.

Günlük Pivot Seviyeleri
   146.36

  145.90  

 145.65   

145.39    

 144.93   

  144.47  

   144.21
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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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