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Piyasa Gündemi

Son aylarda ön plana çıkan agresif sıkılaşma ve resesyon
korkularıyla baskı altında kalan küresel risk iştahında bu hafta bir
miktar toparlanma çabası gözlenmesine karşın gündemdeki ana
risk başlıkları varlığını korumaya devam ediyor. ABD’de açıklanan
finansal sonuçlar ve ekonomik veri akışları piyasaların yakın
takibinde yer alıyor. Önümüzdeki günlerde de merkez bankalarına
yönelik beklentiler ve resesyon endişeleri risk iştahını ve
fiyatlamaları şekillendirmeye devam edecektir. 

Açıklanacak Önemli Ekonomik Veriler       
•    12:00 Euro Bölgesi – TÜFE Önem: Yüksek
•    15:30 ABD – Konut Başlangıçları Önem: Orta 

Türkiye

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası'nın menkul kıymet tesisine
ilişkin güncellemesinin ardından 10 yıllık tahvil getirisinde 161 baz
puanlık düşüş kaydedildi. Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası'nın
menkul kıymet tesisi düzenlemesi tahvil getirilerinde sert düşüş
getirdi. Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası, liralaşma stratejisi
kapsamında bankalar için uyguladığı Türk lirası cinsinden menkul
kıymet tesisi oranını %3 seviyesinden %5’e yükseltmişti. Yurt içinde
bugün açıklanacak önemli veri akışı bulunmazken, gündeme dair
gelişmeler takip edilecek.

 

Euro Bölgesi

Almanya'da yatırımcı güveni Ekim'de ılımlı biçimde arttı ancak yine
de rekor düşük seviyelere yakın kalmaya devam etti. ZEW
ekonomik beklenti endeksi Ekim'de eksi 61,9'dan eksi 59,2'ye çıktı
ve ekonomist tahminlerinden iyi geldi. Cari koşullar endeksi eksi
60,5'ten eksi 72,2'ye geriledi ve pandemiden beri en düşük
seviyeye indi. Avrupa Otomobil İmalatçıları Birliği'nin (ACEA)
açıkladığı verilere göre Avrupa Birliği ve İngiltere'de otomobil
satışları Eylül'de yıllık bazda yüzde 7,9 artarak 1.05 milyona
yükseldi. Satışlar 13 ay üst üste gerilemişti. Sadece AB'de satışlar
yüzde 9,6 arttı. Yükselişe rağmen çip sıkıntılarından enerji krizine
kadar sektörün karşı karşıya olduğu birçok gelişme nedeniyle
satışlar pandemi dönemi öncesindeki 2019 seviyelerinin oldukça
altında kaldı.

ABD

ABD'de enflasyona ilişkin göstergelerin daha kalıcı sinyaller
vermesi para politikası cephesinde sıkılaşma patikasının bir süre
daha devam edeceğine işaret ederken resesyon beklentilerine
dayanan fiyatlamalar da varlık sınıflarına yansıyor. Citi
stratejistlerinin değerlendirmesine göre ABD hisseleri diğer birçok
varlık sınıfına kıyasla ABD'de resesyon fiyatlarını daha çok yansıtan
varlıklar olarak öne çıkıyor. Kurumun stratejistleri, ABD'de bilanço
beklentilerinde daha ileri düzeltmelerin söz konusu olduğunu ifade
etti. Ekonomistlerin en son olasılık modelleri ise ABD ekonomisinin
Ekim 2023’e kadar resesyona girme ihtimalinin yüzde 65’ten yüzde
100’e yükseldiğine işaret ediyor. Son olarak, ABD’de açıklanacak
konut başlangıçları verisi ve Fed’in Bej Kitap raporu öncesi ABD
tahvil getirileri yüksek seviyelerini koruyor.

Piyasa Verileri

Pariteler Son Günlük Değ.
(%)

Haftalık Değ.
(%)

Yılbaşı Değ.
(%)

USDTRY 18.5894 0.01 0.12 38.70
EURTRY 18.2500 -0.38 1.29 20.82
EURUSD 0.9818 -0.42 1.19 -13.70
GBPUSD 1.1269 -0.48 1.54 -16.73
USDJPY 149.47 0.16 1.75 29.86

Sepetler Son Günlük Değ.
bp

Haftalık Değ.
bp

Yılbaşı Değ.
bp

½ $ + ½ € 18.5413 8.75 17.25 425.13
Dolar Endeksi 112.4010 42.70 -81.60 1,673.10
REK 54.5100 - - 677.00

Endeks Vadeliler Son Günlük Değ.
(%)

Haftalık Değ.
(%)

Yılbaşı Değ.
(%)

S&P 500 Yakın Vade 3,736.75 0.11 4.13 -21.47
DAX Yakın Vade 12,841.00 0.25 5.19 -19.01
Dow Jones Yakın
Vade 30,566.00 -0.03 4.46 -15.62

Emtialar Son Günlük Değ.
(%)

Haftalık Değ.
(%)

Yılbaşı Değ.
(%)

Ons Altın 1,638.34 -0.84 -2.08 -10.46
Gram Altın 979.19 -0.82 -1.97 25.38
WTI 82.78 -0.08 -3.77 9.60
BRENT 89.37 -0.26 -2.33 14.92
Bakır 3.42 -1.03 -0.87 -22.87

Tahviller Son Günlük Değ.
bp

Haftalık Değ.
bp

Yılbaşı Değ.
bp

Türkiye 2 Yıllık 15.3000 -40.00 -47.00 -740.00
Türkiye 10 Yıllık 10.4500 -6.00 -236.00 -1,387.00
ABD 10 Yıllık 4.0700 5.70 16.50 255.60
ABD 2 Yıllık 4.4900 4.60 19.50 376.00
Almanya 10 Yıllık 2.3230 3.90 -0.70 250.00
Almanya 2 Yıllık 2.0100 5.10 16.00 263.80

Gelişmekte Olan
Ülke Kurları Son Günlük Değ.

(%)
Haftalık Değ.

(%)
Yılbaşı Değ.

(%)
USDZAR 18.1973 0.49 -0.52 14.07
USDIDR 15,501.05 0.17 1.14 8.84
USDTRY 18.5894 0.01 0.12 38.70
USDRUB 61.7750 -0.84 -3.06 -17.51
USDBRL 5.2413 0.00 -2.12 -5.92
USDCNY 7.2241 0.31 0.68 13.66
USDMXN 20.0538 0.13 0.34 -2.28
USDCZK 24.9980 0.35 -1.23 14.25
USDHUF 420.3700 0.22 -5.56 29.46
USDPLN 4.8879 0.67 -2.13 21.15
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Euro/Dolar

Avrupa’nın en büyük ekonomisi olan Almanya’da ZEW ekonomik
güven endeksi ekim ayında 59,2 seviyesine gerileyerek negatif
bölgede kalmaya devam etti. ECB Yönetim Konseyi üyesi J. Nagel
Avrupa Merkez Bankası parasal desteği hızla geri almaya devam
etmeli ve faiz artışlarını çok erken durdurmaması gerektiğini belirtti.
ABD'de sanayi üretimi eylül ayında artarak Fed'in faiz artışlarının
talebi azaltmasına rağmen sektörün güçlü kaldığına işaret ederek
aylık bazda %0,4 arttı. Kapasite kullanımı % 80,1'den 80,3'e
yükseldi. İmalat sanayi üretimi ise %0,4 ile beklentilerin üzerinde
artarak 3. ayda da artışını sürdürdü. Paritede 0,9885 - 0,9912 -
0,9948 seviyeleri direnç, 0,9822 - 0,9785 - 0,9759 takip edilen
destek seviyeleridir.

Günlük Pivot Seviyeleri
   0.9887

  0.9852  

 0.9797   

0.9741    

 0.9706   

  0.9671  

   0.9615

GBP/USD

İngiltere Merkez Bankası önümüzdeki ayın başından itibaren 80
milyar sterlinlik İngiliz devlet tahvilinin satışına başlamasına karar
verildiğini bildirdi. Bankadan yapılan açıklamada, daha önce bu ayın
sonunda yapılması planlanan 80 milyar sterlin hacmindeki tahvil
satış planının bir gün ertelenerek, 1 Kasım 2022 tarihinde
uygulamaya konulmasının planlandığı kaydedildi. Bankadan salı
günü yapılan açıklamada ise gazetenin bu iddiaları reddedilmişti.
Öte yandan, İngiltere’de tüketici enflasyonu Eylül’de aylık %0,5 arttı
ve yıllık %10,1 oldu. Üretici enflasyonu ise aylık %0,4 artışla yıllık
%15,9 olarak gerçekleşti. Parite için 1,1399 - 1,1482 - 1,1554
seviyeleri direnç, 1,1244 - 1,1172 - 1,1089 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

ABD’de sanayi üretimi Eylül’de %0,4 ile beklentileri aşarken, imalat
üretimi de aylık %0,4 artış kaydederek beklentileri geride bıraktı.
Ülkede kapasite kullanım oranı ise %80,3 düzeyinde beklentilerin
üzerinde gerçekleşti. Fed’in enflasyon beklentilerini kontrol altına
almak için faiz artırımlarına devam edeceğine yönelik konsensus ile
birlikte imalat üretimindeki artışı işletme yatırımları ve tüketici talebi
tarafı destekledi. Yurt içerisinde ise konut fiyatları ağustos ayında
bir önceki aya göre %185 artış kaydetti. Açıklanan verilerin kur
üzerinde etkisi çok sınırlı kalırken, fiyatlamaların hafta başından
itibaren düşük volatilitede yatay seyrettiğini söyleyebiliriz. Bugün
ABD’de inşaat izinleri, konut başlangıçları ve Fed’in Bej Kitap
raporu takip edilecek. Bu sabah yatay seyirler izleyen Dolar/TL,
saat 08:45 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

Almanya’da ZEW ekonomik güven endeksi ekim ayında 59,2
seviyesine gerileyerek negatif bölgede kalmaya devam etti. ECB
Yönetim Konseyi üyesi J. Nagel Avrupa Merkez Bankası parasal
desteği hızla geri almaya devam etmeli ve faiz artışlarını çok erken
durdurmaması gerektiğini belirtti. Yurt içinde dün TCMB, liralaşma
stratejisi kapsamında bankalar için uyguladığı Türk lirası cinsinden
menkul kıymet tesisi oranını %3 seviyesinden %5’e yükselttiği takip
edildi. Bu güncellemesinin ardından 10 yıllık tahvil getirisinde 161
baz puanlık düşüş kaydedildi. TCMB’nin menkul kıymet tesisi
düzenlemesi tahvil getirilerinde sert düşüş getirdi. Euro Bölgesi’nde
enflasyon rakamları ön planda olacak. 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 ons altın üzerinde baskı sürüyor. Fed'in kasım
ayı toplantısında 75 baz puanlık faiz artışına gitme ihtimali, dolar
pozitif bir harekete yol açıyor. Fed'in agresif tutumu nedeniyle de
resesyon endişeleri korunuyor. Bu gelişmelerde, ons altın
fiyatlarında oynaklığa neden olabiliyor. Bunların bir süre daha altın
fiyatları üzerinde etkili olması beklenebilir. Bugün için ABD'den
konut başlangıçları, inşaat izinleri ve Fed bej kitap raporunun
açıklanması bekleniyor. Veriler, ons altın fiyatları üzerinde bir
oynaklık yaratmayabilir. Etkisi sınırlı kalabilir. Bugün için olası Fed
üyelerinden gelecek açıklamalar da takip edilebilir. Ons altın için
1659 - 1667 - 1674 direnç noktaları, 1641 - 1635 - 1629 destek
noktaları olarak izlenebilir. 

Günlük Pivot Seviyeleri
   1,675.01

  1,667.96  

 1,660.06   

1,652.16    

 1,645.10   

  1,638.05  

   1,630.15

DAX Yakın Vade

Almanya hisse senedi piyasaları dün lojistik, yazılım ve gıda
sektörlerindeki hisselerin öncülüğünde yükseldi. DAX 0,92% MDAX
endeksi 1,16% ve TecDAX endeksi 1,28% değer kazandı. Öte
yandan makro tarafta, Almanya'da yatırımcı güveni Ekim'de ılımlı
biçimde arttı ancak yine de rekor düşük seviyelere yakın kalmaya
devam etti. ZEW ekonomik beklenti endeksi Ekim'de eksi 61,9'dan
eksi 59,2'ye çıktı ve ekonomist tahminlerinden iyi geldi. Cari
koşullar endeksi eksi 60,5'ten eksi 72,2'ye geriledi ve pandemiden
beri en düşük seviyeye indi. Endeks için 12,935 - 13,039 - 13,127
seviyeleri direnç, 12,743 - 12,655 - 12,551 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

Citi’ye göre ABD hisseleri resesyon ihtimalini en fazla fiyatlayan
varlık grubu. BofA anketi ise fon yöneticilerinin, hisse senetlerinin
2023’ün ilk yarısında dip yapmasını beklediklerini ortaya koydu. Bu
değerlendirmelere rağmen ABD'de güçlü bilançolar piyasalarda
iyimser bir atmosfer yarattı. Dow Jones Industrial haftanın ikinci
işlem gününde seansı %1,12 yükselişle 30,523 seviyesinden
kapattı. Endekste Sanayi, Hammadde ve Kamu Hizmetleri
sektörlerindeki hisselerin alımlarıyla yükseliş izlendi. Bu sabah
itibariyle DJI 30 Aralık vadeli kontratı 30,620 seviyesinde yatay
pozitif hareket ediyor. Teknik açıdan 30,935 – 31,177– 31,478
seviyeleri direnç, 30,391– 30,090– 29,848 pivot bölgeleri ise destek
olarak takip edilebilir.

Günlük Pivot Seviyeleri
   31,401.67

  31,139.33  

 30,857.67   

30,576.00    

 30,313.67   

  30,051.33  

   29,769.67

S&P 500 Yakın Vade

Wall Street endeksleri güçlü bilançoların desteğiyle iki hafta içindeki
ilk aralıksız iki günlük yükselişini kaydetti. S&P 500 haftanın ikinci
işlem gününde seansı %1,14 artışla 3,719 seviyesinden kapattı.
Endekste Sanayi, Hammadde ve Kamu Hizmetleri sektörlerindeki
hisselerin alımlarıyla yükseliş izlendi. Bu sabah itibariyle S&P 500
Aralık vadeli kontratı 3,744 seviyesinde ve yatay pozitif görünümü
takip ediliyor. Teknik açıdan 3,789 – 3,823 – 3,869 seviyeleri direnç,
3,710 – 3,663 – 3,630 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 satıcılı başladı. Piyasada oluşan arz-
talep dengesizliği nedeniyle petrol fiyatları üzerinde de bir baskı
izleniyor. OPEC+ grubunun ekim ayı toplantısında üretimi kısma
kararı sonrası ABD tarafından gelişmeler yakından izleniyor. En son
gelen bir habere göre, ABD Başkanı Biden yönetiminin, stratejik
petrol rezervinden 15 milyon varil petrolün kullanıma sunulmasını
planladığı söyleniyor. Biden'ın petrol fiyatlarının düşmesi için yeni
önlemler açıklaması da ilerleyen günler için beklenebilir. Ancak
bunun petrol fiyatları üzerinde şimdilik çok ciddi bir etki yaratmadığı
da izlenmekte. Bugün içinde bu gelişmeler takip edilebilir. Brent
petrol için 92,61 - 94,54 - 96,47 direnç noktaları, 88,75 - 86,82 -
84,89 destek noktaları olarak bulunuyor.

Günlük Pivot Seviyeleri
   103.81

  100.81  

 99.29   

97.78    

 94.77   

  91.77  

   90.26

USD/JPY

Japonya Maliye Bakanı Shunichi Suzuki, pazartesi günü yenin 32
yılın yeni dip seviyesine inmesinin ardından hükümetin,
spekülasyonlara dayanan sert kur hareketlerine uygun ve kararlı
adımlarla yanıt vereceğini belirterek bir piyasa müdahalesi daha
gerçekleştirilmesi ihtimalini masada tuttu. Geçen ay Japonya,
ABD'nin agresif faiz artırımları ile Japonya Merkez Bankası'nın aşırı
gevşek para politikası arasındaki uçurum nedeniyle yende görülen
sert değer kaybını durdurmak için Döviz piyasasına müdahale
etmişti. Parite için 149,69 - 150,14 - 150,91 seviyeleri direnç,
148,47 - 147,71 - 147,26 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."

444 0 435 www.gedikyatirim.com.tr

https://www.gedikyatirim.com.tr/

