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Piyasa Gündemi

TCMB dünkü toplantısında piyasadaki beklentilerin üzerinde 150
baz puan faiz indirimine giderek politika faizini %10,50 seviyesine
çekti. TCMB önümüzdeki toplantıda da benzer büyüklükte bir adım
atılarak faiz indirim döngüsünün tamamlanacağı mesajını verdi. Bu
hafta toparlanma çabasının gözlendiği küresel risk iştahı üzerinde
sıkılaşma beklentileri ve resesyon korkuları baskı oluşturmaya
devam ediyor. Aynı zamanda İngiltere’de yaşanan siyasi kriz de
takip ediliyor. 

Açıklanacak Önemli Ekonomik Veriler       
•    10:00 Türkiye – Tüketici Güven Endeksi Önem: Orta
•    17:00 Euro Bölgesi – Tüketici Güven Endeksi Önem: Orta

Türkiye

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası politika faizini 150 baz puan
indirimle %10,50 seviyesine indirdi. Piyasa beklentisi faizin 100 baz
puan indirilmesi yönündeydi. TCMB karar metninde benzer
büyüklükteki bir faiz indiriminin Kasım ayında da yapılacağını ve
faiz indirim döngüsünün tamamlanacağı sinyali verildi. TCMB karar
metninde indirime gerekçe olarak “finansal koşulların destekleyici
olması kritik önem arz etmektedir” ifadesi kullanıldı. 150 baz puan
faiz indiren TCMB ayrıca Kasım toplantısı için “benzer bir adım
atıldıktan sonra faiz indirim döngüsünün sona erdirilmesi gündeme
alındı” açıklamasını yaptı. Diğer yandan TCMB tarafından haftalık
para ve banka istatistikleri yayımlandı. TCMB toplam rezervleri 14
Ekim haftasında bir önceki haftaya göre 2 milyar 50 milyon dolar
arttı ve 116 milyar 26 milyon dolar ile yılın en yüksek seviyesine
çıktı.Yurt içinde bugün tüketici güveninin açıklanması bekleniyor.

Euro Bölgesi

Avrupa Birliği (AB) üyesi ülkelerin liderleri dün, doğalgaza tavan
fiyat uygulanması konusunda anlaşma sağlayamazken, tavan
fiyatın olası sonuçlarını belirlemek üzere çalışmalar yapılmasına
karar verdi. Toplantı bitiminde açıklamalarda bulunan AB
Komisyonu Başkanı Ursula von der Leyen, "Enerji fiyatları
konusunda çalışmaya devam etmek için çok iyi ve sağlam bir yol
haritamız var. Liderler bu konuda stratejik yönlendirmede
bulundular." ifadesini kullandı. Öte yandan Almanya Federal
İstatistik Ofisi, eylül ayına ilişkin sanayi ÜFE verilerini açıkladı.
Almanya'da ÜFE, Eylül ayında Ağustos ayına kıyasla yüzde 2,3,
2021'in aynı dönemine göre ise yüzde 45,8 yükseldi. Ağustos ve
Eylül aylarındaki yükseliş, verilerin tutulmaya başlandığı 1949'dan
bu yana fiyatlardaki en güçlü yıllık artış oldu.

ABD

ABD tarafında, dün işsizlik maaşı başvuruları açıklandı. Çalışma
bakanlığının verilerine göre işsizlik maaşına başvuruların sayısı
geçen hafta 214 bine geriledi ve bu 3 haftanın en düşük seviyesi
oldu. Ekonomideki belirsizliklerle bazı şirketler işe alımları dondurdu
ve Fed'in agresif faiz artışları nedeniyle işsizlik oranının da gelecek
dönemde artması bekleniyor. ABD'de 2. el konut satışları yükselen
faizlerin talebe sekte vurmasıyla sekizinci ayda da düşüşünü
sürdürdü. National Association of Realtors verilerine göre ABD'de
konut satışları Eylül'de yüzde 1,5 düşerek yıllıklandırılmış bazda
4,71 milyona geriledi. Böylece satışlarda konut piyasasının çöktüğü
ve ekonomide resesyona neden olan 2007'den beri en uzun soluklu
aylık düşüş serisi gerçekleşti. Fed'in yüksek enflasyonu dizginlemek
için faiz artışlarına gitmesi konut satışlarında düşüşe neden oluyor.

Piyasa Verileri

Pariteler Son Günlük Değ.
(%)

Haftalık Değ.
(%)

Yılbaşı Değ.
(%)

USDTRY 18.6022 0.04 0.11 38.79
EURTRY 18.1774 -0.13 0.65 20.34
EURUSD 0.9771 -0.16 0.51 -14.11
GBPUSD 1.1150 -0.79 -0.30 -17.61
USDJPY 150.74 0.39 1.34 30.96

Sepetler Son Günlük Değ.
bp

Haftalık Değ.
bp

Yılbaşı Değ.
bp

½ $ + ½ € 18.4963 -3.00 9.50 420.63
Dolar Endeksi 113.1210 13.20 -17.80 1,745.10
REK 54.5100 - - 677.00

Endeks Vadeliler Son Günlük Değ.
(%)

Haftalık Değ.
(%)

Yılbaşı Değ.
(%)

S&P 500 Yakın Vade 3,655.75 -0.53 1.62 -23.17
DAX Yakın Vade 12,590.00 -1.40 0.81 -20.60
Dow Jones Yakın
Vade 30,238.00 -0.38 1.78 -16.53

Emtialar Son Günlük Değ.
(%)

Haftalık Değ.
(%)

Yılbaşı Değ.
(%)

Ons Altın 1,620.92 -0.45 -1.40 -11.41
Gram Altın 969.46 -0.41 -1.26 24.14
WTI 83.16 -2.02 -1.76 10.10
BRENT 89.55 -1.81 -1.31 15.14
Bakır 3.43 -0.60 -1.75 -22.64

Tahviller Son Günlük Değ.
bp

Haftalık Değ.
bp

Yılbaşı Değ.
bp

Türkiye 2 Yıllık 14.5900 -3.00 -144.00 -811.00
Türkiye 10 Yıllık 10.6900 15.00 -281.00 -1,363.00
ABD 10 Yıllık 4.2730 4.20 24.90 275.90
ABD 2 Yıllık 4.6160 0.20 10.50 388.60
Almanya 10 Yıllık 2.4740 6.80 12.90 265.10
Almanya 2 Yıllık 2.1730 5.60 22.30 280.10

Gelişmekte Olan
Ülke Kurları Son Günlük Değ.

(%)
Haftalık Değ.

(%)
Yılbaşı Değ.

(%)
USDZAR 18.3691 0.41 0.05 15.15
USDIDR 15,627.95 0.41 1.01 9.73
USDTRY 18.6022 0.04 0.11 38.79
USDRUB 61.2250 -0.69 -2.27 -18.24
USDBRL 5.2179 0.04 -2.02 -6.34
USDCNY 7.2496 0.46 0.81 14.06
USDMXN 20.0353 -0.04 -0.21 -2.37
USDCZK 25.0918 0.17 -0.82 14.67
USDHUF 421.2450 0.89 -1.91 29.73
USDPLN 4.8841 0.22 -1.10 21.06
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Euro/Dolar

Almanya'da üretici fiyat endeksi yüksek enerji fiyatlarının etkisiyle
aylık bazda %2,3, yıllık bazda ise %45,8 artarak rekor seviyede
kalmaya devam etti. AB liderleri doğalgaza tavan fiyat
getirilmesinde uzlaşma sağlayamazken, tavan fiyatın olası
sonuçlarını belirlemek üzere çalışmalar yapılmasına karar verdi.
ABD'de işsizlik maaşına başvuruların sayısı geçen hafta 214 bine
gerileyerek 3 haftanın en düşük seviyesinde açıklandı. Ülkede
mevcut konut satışları, artan mortgage faiz oranları ve yüksek konut
fiyatlarının etkisiyle, eylülde aylık %1,5 azalarak düşüşünü
sürdürdü. Dolar ve tahvil cephesindeki volatilite parite üzerinde
baskı yaratmaya devam ediyor. Paritede 0,9746 - 0,9705 -
0,9655 seviyeleri destek, 0,9837 - 0,9886 - 0,9928 izlenen direnç
seviyeleridir.

Günlük Pivot Seviyeleri
   0.9815

  0.9784  

 0.9743   

0.9702    

 0.9672   

  0.9641  

   0.9600

GBP/USD

İngiltere’de yaşanan siyasi kriz de gündemdeki yerini koruyor.
İngiltere Başabakanı Liz Truss istifa ettiğini açıkladı. İngiltere'de
Boris Johnson'un istifa etmesi sonrası yapılan oylama ile göreve
gelen Truss 44 gün görevde kalarak ülkenin en kısa süre görevde
kalan başbakanı oldu. Başbakan, Muhafazakâr Parti halefini seçene
kadar başbakan olarak kalacağını ve sürecin bir hafta içinde
tamamlanacağını söyledi. Sterlin/Dolar paritesindeki volatilite
devam ediyor. Parite için 1,1321 - 1,1411 - 1,1487 seviyeleri direnç,
1,1156 - 1,1080 - 1,0991 seviyeleri destek olarak takip edilebilir.

Günlük Pivot Seviyeleri
   1.1197

  1.1154  

 1.1105   

1.1056    

 1.1013   

  1.0971  

   1.0922
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USD/TRY

TCMB, politika faizini 150 baz puan indirerek %12,00 seviyesinden
%10,50 seviyesine çekti. Kurul karar metninde, küresel büyümeye
yönelik belirsizliklerin ve jeopolitik risklerin daha da arttığı bir
dönemde sanayi üretiminde yakalanan ivmenin ve istihdamdaki
artış trendinin sürdürülmesi açısından finansal koşulların
destekleyici olmasının kritik önem arz ettiğini bildirdi. Ayrıca kurul,
bir sonraki toplantıda benzer bir adım atarak faiz indirim
döngüsünün sona erdirilmesini gündeme aldı. Faiz kararının
fiyatlamaya etkisinin çok sınırlı söyleyebiliriz. Bugün yurt içerisinde
tüketici güven endeksi dışında önemli bir veri akışı bulunmuyor.
Hafta başından itibaren yatay seyir izleyen Dolar/TL, bu sabah saat
08:30 itibariyle 18,59’lu seviyelerde bulunuyor.

Günlük Pivot Seviyeleri
   18.7649

  18.7004  

 18.6400   

18.5795    

 18.5151   

  18.4506  

   18.3902

EUR/TRY

Avrupa’nın en büyük ekonomisi olan Almanya’da dün üretici fiyat
endeksi takip edildi. Almanya'da üretici fiyat endeksi yüksek enerji
fiyatlarının etkisiyle aylık bazda %2,3, yıllık bazda ise %45,8 artarak
rekor seviyede kalmaya devam etti. Yurt içinde TCMB’nin faiz kararı
ön plandaydı. TCMB 100 baz puan indirim beklentisi söz
konusuyken, politika faizini 150 baz puan indirimle %10,50
seviyesine indirdi. TCMB karar metninde benzer büyüklükteki bir
faiz indiriminin Kasım ayında da yapılacağını ve faiz indirim
döngüsünün tamamlanacağı sinyalini verdi. TCMB toplam rezervleri
2 milyar 50 milyon dolar arttı ve 116 milyar 26 milyon dolar ile yılın
en yüksek seviyesine çıktı. Avrupa’da ve yurt içinde bugün tüketici
güveninin açıklanması bekleniyor. Euro/TL kuru bu sabah 08:30
saatlerinde 18,14’lü seviyelerden fiyatlanıyor.

Günlük Pivot Seviyeleri
   18.2850

  18.2187  

 18.1242   

18.0297    

 17.9634   

  17.8972  

   17.8027
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XAU/USD

Fed ile ilgili beklentiler, küresel piyasaların seyrini etkiliyor. Fed
üyeleri, şahin tonda açıklamalarını korumaya devam ediyor. Fed'in
1-2 Kasım tarihlerinde toplantısı olacak. Üyelerin gelecek hafta
konuşmaları olmaz. Bu nedenle, bu haftaki açıklamaları önemliydi.
Dolar endeksi bu sabah itibariyle 113 puan çevresinde tutunmaya
devam ediyor. Dolar endeksinin bu seyri, emtiaları baskıladığı için
ons altın bu sabah itibariyle hafif satıcılı işlem görüyor. Bugün için
ABD'de açıklanacak önemli bir veri akışı bulunmuyor. Olası Fed
üyelerinden gelecek açıklamalar takip edilebilir. Küresel borsalarda,
risk iştahı zayıf seyrederken, tahvil faizlerindeki oynaklıkta sürüyor.
Ons altın için 1641 - 1655 - 1664 direnç noktaları, 1618 - 1608 -
1595 destek noktaları olarak takip edilebilir.

Günlük Pivot Seviyeleri
   1,724.60

  1,712.26  

 1,690.44   

1,668.63    

 1,656.29   

  1,643.95  

   1,622.13

DAX Yakın Vade

Almanya hisse senedi piyasaları dün teknoloji, gıda ve perakende
sektörlerindeki hisselerinin öncülüğünde yükseliş yaşadı. DAX
%0,20, MDAX endeksi %1,25 ve TecDAX endeksi %1,34 arttı. Öte
yandan makro tarafta ise Almanya Başbakanı Olaf Scholz
parlamentoda yaptığı konuşmada gaz fiyatlarına AB genelinde bir
üst sınır getirilmesi yerine Japonya ve Güney Kore modelinde
olduğu gibi alıcılarla yakın iş birliği yapılmasını önerdi. Endeks için
12,797 - 12,915 - 12,992 seviyeleri direnç, 12,602 - 12,525 - 12,407
seviyeleri destek olarak takip edilebilir.

Günlük Pivot Seviyeleri
   12,512.67

  12,415.33  

 12,311.67   

12,208.00    

 12,110.67   

  12,013.33  

   11,909.67
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Dow Jones Yakın Vade

Küresel borsalar yükselen tahvil getirilerinin etkisiyle düşüyor.
Piyasalarda Fed cephesinden gelen şahin mesajlar ve politika
faizine yönelik yüzde 5'e işaret eden fiyatlamalar da iştahı
baskılayan unsurlar olarak öne çıktı. Dow Jones Industrial haftanın
dördüncü işlem gününde seansı %0,30 düşüşle 30,333
seviyesinden kapattı. Endekste Tüketici Malları, Kamu Hizmetleri ve
Sanayi sektörlerindeki hisselerin satışlarıyla düşüş izlendi. Bu
sabah itibariyle DJI 30 Aralık vadeli kontratı 30,313 seviyesinde
yatay hareket ediyor. Teknik açıdan 30,751 – 31,088– 31,321
seviyeleri direnç, 30,182– 29,949– 29,612 pivot bölgeleri ise destek
olarak takip edilebilir.

Günlük Pivot Seviyeleri
   31,281.00

  31,069.00  

 30,711.00   

30,353.00    

 30,141.00   

  29,929.00  

   29,571.00

S&P 500 Yakın Vade

Küresel hisse senedi endeksleri, yükselen tahvil getirilerinin
etkisiyle kayıplarını bugün de sürdürüyor. ABD 10 yıllık tahvil getirisi
haftanın son işlem gününün ilk bölümünde bir ara yüzde 4,27’ye
kadar yükseldi ve 2008 finansal krizinden bu yana en yüksek
seviyelerde işlem görmeyi sürdürüyor. S&P 500 haftanın dördüncü
işlem gününde seansı %0,80 düşüşle 3,655 seviyesinden kapattı.
Endekste Tüketici Malları, Kamu Hizmetleri ve Sanayi
sektörlerindeki hisselerin satışlarıyla düşüş izlendi. Bu sabah
itibariyle S&P 500 Aralık vadeli kontratı 3,665 seviyesinde ve yatay
görünümü takip ediliyor. Teknik açıdan 3,727 – 3,778 – 3,809
seviyeleri direnç, 3,646 – 3,615 – 3,565 pivot bölgeleri ise destek
olarak izlenebilir.

Günlük Pivot Seviyeleri
   3,716.25

  3,684.75  

 3,642.00   

3,599.25    

 3,567.75   

  3,536.25  

   3,493.50
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Brent Petrol

Petrol fiyatlarında yatay seyir sürüyor. Bu hafta ABD Başkanı
Biden'ın benzin fiyatlarındaki yükselişin önüne geçmek için yeni
tedbirler açıkladığı görüldü. Stratejik petrol rezervini 15 mn varil
daha serbest bırakacaklarını belirttiler. Petrol üreticilerini uyaran
Biden, onlara karlarını daha fazla üretim yapmaları için kullanmaları
konusunda açıklamalarda bulundu. ABD'den gelen bu gelişmelerin,
petrol fiyatları üzerinde bir etkisinin şimdilik olmadığı görülüyor. Çin
Komünist Partisinin toplantısı devam ederken, sıfır covid politikasını
sürdürme kararları da korunuyor. Çin ekonomisine dair endişeler
zaman zaman fiyatları baskılayabiliyor. Çin ile ilgili gelişmeler takip
edilebilir. Brent petrol için 91,44 - 90,25 - 88,59 destek noktaları,
94,29 - 95,95 - 97,14 direnç noktaları.

Günlük Pivot Seviyeleri
   99.94

  98.89  

 96.94   

94.99    

 93.94   

  92.88  

   90.94

USD/JPY

Japonya'nın çekirdek tüketici fiyatları Eylül ayında bir önceki yıla
göre yüzde 3 artarak sekiz yılın en hızlı artışını kaydetti ve merkez
bankasının art arda altıncı ay için yüzde 2 hedefini aştı. Japonya'nın
çekirdek tüketici enflasyon oranı yenin 32 yılın en düşük
seviyelerine gerilemesi, ithalat maliyetlerini artırmaya devam
ederken, merkez bankasının art arda altıncı ay için belirlediği yüzde
2 hedefini aşarak Eylül ayında yüzde 3 ile sekiz yılın yeni zirvesine
çıktı. Fiyat artışı, küresel fonların BOJ politikasına karşı bahislerini
bir kez daha artırdığı görülüyor. Parite için 150,44 - 150,73 -
151,17 seviyeleri direnç, 149,71 - 149,26 - 148,97 seviyeleri destek
olarak takip edilebilir.

Günlük Pivot Seviyeleri
   146.61

  146.24  

 145.98   

145.72    

 145.35   

  144.98  

   144.72
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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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