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Piyasa Gündemi

ABD’de beklentilerden iyi gelen finansal sonuçlara karşın
gündemdeki sıkılaşma ve resesyon endişelerine bağlı olarak geçen
hafta küresel risk iştahı dalgalı bir seyir kaydetti. Çin yönetimindeki
değişimler ve açıklanan yeni politbüro bu sabah Çin varlıklarında
sert satışları beraberinde getiriyor. Bugün küresel çapta
açıklanacak öncü PMI rakamları takip edilecektir. Ekonomik veri
akışları ve açıklanacak ekonomik veriler resesyon endişeleri ve
fiyatlamalar üzerinde belirleyici olacaktır.

Açıklanacak Önemli Ekonomik Veriler       
•    11:00 Euro Bölgesi – Öncü İmalat/Hizmet PMI Önem: Yüksek
•    16:45 ABD – Öncü İmalat/Hizmet PMI Önem: Yüksek

Türkiye

TÜİK verilerine göre haftanın son işlem günü tüketici güven endeksi
Ekim'de bir önceki aya göre %5,3 artışla 76,2 oldu. Tüketici güveni
böylece yılın en yüksek seviyesine çıktı. Merkez Bankası’nın faiz
indiriminin ardından, BDDK kredi piyasasını sıkılaştıracak yeni bir
makro ihtiyati önlem aldı. Kredi kullanabilecek şirketler için daha
önce 15 milyon TL olan yabancı para pozisyonu sınırı 10 milyon
TL’ye indirildi. Daha önce “nakit pozisyonu aktif toplamı ya da 1
yıllık net satış hasılatından büyük olanı %10’unu geçen” şirketlere
uygulanan kredi sınırlaması ise %5 olarak güncellendi. Hazine ve
Maliye Bakanı Nureddin Nebati, esnaf ve sanatkarların
finansmanına yönelik 100 milyar TL tutarındaki Hazine Faiz Destekli
Kredi Paketi'nin yürürlüğe girdiğini duyurdu.

Euro Bölgesi

Avrupa İstatistik Ofisi'nin yayımladığı verilere göre Euro Bölgesi'nin
ikinci çeyrek kamu borcu bir önceki çeyreğe göre azalarak yüzde
94,2 oldu. Böylece, toplam kamu borcu Euro Bölgesi'nde 12,1
trilyon euoro, AB'de de 13,1 trilyon euro seviyesini buldu. Öte
yandan, Avrupa Birliği (AB) Komisyonu Başkanı Ursula von der
Leyen, Rusya örneğinden "ders aldıklarını" belirterek Çin ile
ilişkilerde ham madde ve teknoloji gibi konularda ekonomik
bağımlılıktan kurtulmak istediklerini söyledi. Son olarak, Almanya’da
hükümetin tüketicileri ve şirketleri yüksek enerji maliyetlerinden
korumak için oluşturduğu ve "artan gaz ve elektrik fiyatlarına karşı
koruma şemsiyesi” olarak nitelendirilen 200 milyar euroluk fon
Federal Meclis’ten geçti. Böylelikle Federal Meclis, hükümete, artan
faturaları frenlemek için gaz fiyatına üst sınır getirme ve enerji
krizinde zor duruma düşen şirketlere yardım yapma gibi konularda
200 milyar euro kredi almasının yolunu açtı.

ABD

ABD'de perşembe günü üçüncü çeyrek GSYİH'ye ilişkin ilk veriler
açıklanacak. Yılın ilk yarısında iki çeyrek üst üste yaşanan
daralmanın ardından ekonominin yıllık bazda %2,1 oranında
genişlemesi bekleniyor. Ekonomik takvim ayrıca Fed'in tercih ettiği
enflasyon ölçümü olan çekirdek kişisel tüketici· harcamaları
endeksi· ile kişisel gelir ve harcama verilerini de içeriyor.
Yatırımcılar ayrıca dayanıklı tüketim malları siparişleri, ilk işsizlik
başvuruları, tüketici güveni verilerini ve hem yeni hem de bekleyen
konut satışları rakamları şeklinde konut piyasasına ilişkin raporları
da alacak. Öte yandan, Chicago Fed Başkanı Charles Evans,
Fed'in politika faizini gelecek yılın başlarında %4,5'in biraz üzerine
çıkarması ve sonrasında büyümeyi yeniden güçlendirmek ve
enflasyonu aşağı getirmek için faizi bir süre için bu seviyede tutması
gerektiği görüşünü tekrarladı.

Piyasa Verileri

Pariteler Son Günlük Değ.
(%)

Haftalık Değ.
(%)

Yılbaşı Değ.
(%)

USDTRY 18.6010 0.03 0.11 38.78
EURTRY 18.3404 -0.04 0.29 21.41
EURUSD 0.9857 -0.03 0.17 -13.35
GBPUSD 1.1368 0.57 0.06 -15.99
USDJPY 149.00 0.06 -0.03 29.45

Sepetler Son Günlük Değ.
bp

Haftalık Değ.
bp

Yılbaşı Değ.
bp

½ $ + ½ € 18.5138 -1.25 11.25 422.38
Dolar Endeksi 112.1940 31.80 15.20 1,652.40
REK 54.5100 - - 677.00

Endeks Vadeliler Son Günlük Değ.
(%)

Haftalık Değ.
(%)

Yılbaşı Değ.
(%)

S&P 500 Yakın Vade 3,765.75 0.05 2.07 -20.86
DAX Yakın Vade 12,852.00 0.92 1.40 -18.95
Dow Jones Yakın
Vade 31,123.00 0.00 2.95 -14.09

Emtialar Son Günlük Değ.
(%)

Haftalık Değ.
(%)

Yılbaşı Değ.
(%)

Ons Altın 1,657.12 -0.05 0.39 -9.43
Gram Altın 991.04 -0.03 0.48 26.84
WTI 84.03 -1.02 -0.73 11.26
BRENT 90.80 -0.89 -0.04 16.76
Bakır 3.45 0.74 -1.37 -22.18

Tahviller Son Günlük Değ.
bp

Haftalık Değ.
bp

Yılbaşı Değ.
bp

Türkiye 2 Yıllık 14.5000 -12.00 -153.00 -820.00
Türkiye 10 Yıllık 10.7200 3.00 -270.00 -1,360.00
ABD 10 Yıllık 4.1440 -8.40 13.00 263.00
ABD 2 Yıllık 4.4280 -7.60 -2.40 369.80
Almanya 10 Yıllık 2.3260 -9.50 5.50 250.30
Almanya 2 Yıllık 1.9470 -9.10 -1.00 257.50

Gelişmekte Olan
Ülke Kurları Son Günlük Değ.

(%)
Haftalık Değ.

(%)
Yılbaşı Değ.

(%)
USDZAR 18.1683 0.44 0.55 13.89
USDIDR 15,574.85 0.24 0.87 9.36
USDTRY 18.6010 0.03 0.11 38.78
USDRUB 61.4895 -0.26 -0.90 -17.89
USDBRL 5.1657 0.04 -2.16 -7.28
USDCNY 7.2548 0.15 0.81 14.14
USDMXN 19.9376 0.08 -0.29 -2.85
USDCZK 24.8360 0.02 -0.46 13.50
USDHUF 416.5000 0.46 -0.45 28.27
USDPLN 4.8481 0.09 -0.52 20.17
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Euro/Dolar

Haftanın son işlem günü Euro Bölgesi’nde tüketici güveni 27,6
seviyesinde açıklanarak sınırlı iyileşme kaydederken, negatif
bölgede kalmaya devam etti. Almanya'da parlamentonun alt kanadı
Bundestag, enerji krizi ile mücadele için 200 milyar euro
büyüklüğünde pakete onay verdi. ABD federal hükümetinin bütçe
açığı, 2022 mali yılında geçen yıla kıyasla %50 azalışla 1,4 trilyon
dolar olarak kaydedildi. Ülkede gelirler artarken, harcamalar azalış
kaydetti. Chicago Fed Başkanı C. Evans, politika faizini %4,5'in
biraz üzerine çıkarmalı ve orada tutulması gerektiğini belirtti. Bugün
piyasalarda öncü PMI rakamları ön planda olacak. Dolardaki
gevşeme ile toparlanmanın kaydedildiği paritede 0,9919 - 0,9976 ve
1,0084 seviyeleri direnç, 0,9755– 0,9647 ve 0,9591 izlenen destek
noktalarıdır.

Günlük Pivot Seviyeleri
   1.0018

  0.9912  

 0.9844   

0.9775    

 0.9669   

  0.9563  

   0.9495

GBP/USD

İngiltere'de devam eden siyasi kaos sterlin üzerinde etkili olmaya
devam ediyor. Siyasi görünümü analiz eden ING sterlinin dolar
karşısında 1,05 seviyesine düşmesini beklerken, Bank of America
da sterlin ile doların eşitlenmesi beklentisini koruyor. Aday olması
durumunda Muhafazakar Parti’nin yeniden lideri olması güçlü
ihtimal olarak görülen eski Başbakan Boris Johnson pazar akşamı
yaptığı açıklamada adaylık yarışına girmeyeceğini söyledi.
GBP/USD paritesi bu sabah itibariyle 1,1371 seviyesinde
fiyatlanıyor. Paritede teknik açıdan 1,1385 – 1,1476 – 1,1639
seviyeleri direnç, 1,1130 – 1,0968 – 1,0876 noktaları ise destek
olarak izlenebilir.

Günlük Pivot Seviyeleri
   1.1775

  1.1578  

 1.1453   

1.1329    

 1.1131   

  1.0933  

   1.0808
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USD/TRY

Yurt içerisinde tüketici güven endeksi ekim ayında 75,6 ile yılın en
yüksek seviyesine çıkarken, tarımsal girdi fiyat endeksi ise yıllık
%135,6 artış ile rekor artış kaydetti. BDDK makro ihtiyati tedbirler
kapsamında daha önce nakdi dövizi bulunan şirketlerin kredi
kullanımına ilişkin 15 milyon TL olan yabancı para pozisyonu
sınırını 10 milyon TL’ye indirirken, nakit döviz pozisyonu aktif
toplamının ya da son bir yıllık net satış hasılatının %10’unu geçen
şirketler için sınırı %5 seviyesine indirdi. Açıklanan verilerin ve
haber akışlarının fiyatlamalara etkisi sınırlı kaldı. Bugün ABD’de
öncü PMI verileri izlenecek olup, yurt içinde ise önemli bir veri akışı
bulunmuyor. Haftaya yatay seyirlerde başlayan Dolar/TL, bu sabah
saat 08:30 itibariyle 18,59’lu seviyelerde bulunuyor.

Günlük Pivot Seviyeleri
   18.6783

  18.6351  

 18.5949   

18.5546    

 18.5115   

  18.4683  

   18.4281

EUR/TRY

Euro Bölgesi’nde tüketici güveni 27,6 seviyesinde açıklanarak sınırlı
iyileşme kaydederken, negatif bölgede kalmaya devam etti.
Almanya'da parlamentonun alt kanadı Bundestag, enerji krizi ile
mücadele için 200 milyar euro büyüklüğünde pakete onay verdi.
Euro Bölgesi'nde kamu borcunun Gayrisafi Yurt içi Hasıla'ya oranı,
bu yılın ikinci çeyreğinde %95,2’den %94,2’ye geriledi. Yurt içinde
günü tüketici güven endeksi Ekim'de bir önceki aya göre %5,3
artışla 76,2 oldu. Tüketici güveni böylece yılın en yüksek seviyesine
çıktı. Merkez Bankası’nın faiz indiriminin ardından, BDDK kredi
piyasasını sıkılaştıracak yeni bir makro ihtiyati önlem aldı. Euro/TL
kuru bu sabah 08:30 saatlerinde 18,28’li seviyelerden fiyatlanıyor.

Günlük Pivot Seviyeleri
   18.5462

  18.3698  

 18.2569   

18.1439    

 17.9675   

  17.7911  

   17.6781
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XAU/USD

Küresel piyasalarda, Fed toplantısı öncesi son hafta olarak
görülüyor. Fed'in gelecek hafta 1-2 Kasım tarihlerinde toplantısı
olacak. Toplantı öncesi bu hafta için Fed ile ilgili beklentiler, dolar
üzerinde etkili olmaya devam edebilir. Piyasalarda, doların pozitif
seyrini koruyor olması, ons altın üzerinde baskıya neden oluyor. Bu
nedenle, altın fiyatlarında yukarı yönlü çok güçlü yükselişler
izlenmiyor. Bu hafta içinde doların seyri, Fed ile ilgili beklentiler, ons
altının seyri açısından takip edilebilir. Bugün ABD'de imalat-
hizmetler PMI verileri açıklanacak. Verilerin ons altın üzerinde etkisi
sınırlı kalabilir. Ons altın için 1670$ - 1684$ - 1711$ direnç noktaları
olurken, geri çekilmelerde 1630$ - 1603$ - 1589$ destek noktaları
olarak izlenebilir.

Günlük Pivot Seviyeleri
   1,724.94

  1,703.70  

 1,685.00   

1,666.30    

 1,645.05   

  1,623.81  

   1,605.11

DAX Yakın Vade

Almanya’da hükümetin tüketicileri ve şirketleri yüksek enerji
maliyetlerinden korumak için oluşturduğu ve "artan gaz ve elektrik
fiyatlarına karşı koruma şemsiyesi” olarak nitelendirilen 200 milyar
euroluk fon Federal Meclis’ten geçti. Federal Meclis’te yapılan
oylamada söz konusu "koruma şemsiyesine” ilişkin yasa tasarısı
kabul edildi. Almanya hisse senedi endeksi DAX, Cuma kapanışın
ardından Tüketim & Periyodik, Medya ve Perakende sektörlerindeki
hisselerin satışlarıyla seans kapanışına doğru 0,29% değer
kaybetti. DAX seansı 12,730 seviyesinden sonlandırdı. Bu sabah
itibariyle endeks 12,842 seviyesinde pozitif hareket ediyor. Teknik
açıdan 12,967 – 13,069– 13,273 seviyeleri direnç, 12,661 –
12,457– 12,354 pivot noktaları ise destek olarak takip edilebilir.

Günlük Pivot Seviyeleri
   13,157.67

  12,947.33  

 12,810.67   

12,674.00    

 12,463.67   

  12,253.33  

   12,116.67
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Dow Jones Yakın Vade

ABD hisse senedi piyasaları cuma günü hammadde, tüketici
hizmetleri ve enerji sektörlerindeki hisselerin artışıyla yükseldi. Dow
Jones %2,47 artış kaydetti. Yeni günde, ABD vadelilerinde yatay-
negatif bir görünüm izleniyor. Bu hafta ABD’den gelecek olan
büyüme rakamları takip edilecek. Bugün özelinde ise ABD’de
açıklanacak olan PMI verileri birincil veri olarak takip edilebilir. Öte
yandan bu hafta Microsoft ve Alphabet salı günü, Amazon ve Apple
ise perşembe günü kazanç raporlarını paylaşacak. Endeks için
31,537 – 31,897 – 32,615 seviyeleri direnç, 30,459 – 29,741 –
29,381 seviyeleri 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

ABD hisse senedi piyasaları cuma günü hammadde, tüketici
hizmetleri ve enerji sektörlerindeki hisselerin artışıyla yükseldi. S&P
500 endeksi %2,37 artış kaydetti. Yeni günde, ABD vadelilerinde
yatay-negatif bir görünüm izleniyor. Bu hafta ABD’den gelecek olan
büyüme rakamları takip edilecek. Bugün özelinde ise ABD’de
açıklanacak olan PMI verileri birincil veri olarak takip edilebilir. Öte
yandan bu hafta Microsoft ve Alphabet salı günü, Amazon ve Apple
ise perşembe günü kazanç raporlarını paylaşacak. Parite için 3,814
– 3,858 – 3,944 seviyeleri direnç, 3,684 – 3,598 – 3,554 seviyeleri
destek olarak takip edilebilir.

Günlük Pivot Seviyeleri
   3,832.92

  3,783.33  

 3,690.42   

3,597.50    

 3,547.92   

  3,498.33  

   3,405.42
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Brent Petrol

Petrol fiyatları yeni haftaya satıcılı başladı. Geçtiğimiz hafta,
ABD'nin stratejik petrol rezervi kullandıracağını belirtmesi, OPEC+
grubundan gelen açıklamalar derken fiyatlar üzerinde sınırlı bir
baskıya neden oldu. Bu hafta içinde Çin'den büyüme verileriyle
başladık. Gelen büyüme verileri olumlu olmasına karşın petrol
fiyatlarında bu sabah satışların hakim olduğu dikkat çekiyor. Petrol
fiyatları için bu dönemde oynaklığın yüksek olduğunu bu nedenle
bugünkü satışların, ilerleyen süreçte yerini tepki alımlarına
bırakabileceğini değerlendiriyoruz. Çöldeki Davos Zirve'sinin,
Riyad'da 25-27 Ekim tarihlerinde düzenlenmesi bekleniyor. Buradan
gelecek açıklamalar, bu hafta takip edilebilir. Brent petrolde 94,50$ -
95,53$ - 97,29$ dirençler, 91,71$ - 89,95$ - 88,92$ destek noktaları
olarak bulunuyor.

Günlük Pivot Seviyeleri
   98.80

  96.36  

 95.10   

93.84    

 91.39   

  88.95  

   87.69

USD/JPY

Yen yetkililerin para birimindeki düşüşü durdurmak için müdahale
edeceği açıklamalarına rağmen dolar karşısında son 32 yılın en
düşük seviyesini test etti. Yende psikolojik seviye olan 150
seviyesinin aşılmasının yetkililerin müdahale etmesi için baskıyı
artırabileceği belirtiliyor. Japon yetkililer yenin dolar karşısındaki sert
değer kaybı hakkında uyarılarını tekrarlarken, Maliye Bakanı
Shunichi Suzuki döviz kurunu daha sık şekilde ve "dikkatlice" takip
ettiğini söylemişti. Para birimi için sıradaki en büyük katalizör
Japonya Merkez Bankası'nın gelecek haftaki toplantısı olacak.
 USD/JPY paritesi bu sabah itibariyle 148,95 seviyesinde
fiyatlanıyor. Parite için teknik anlamda 150,98 – 154,33 – 156,73
seviyeleri direnç, 145,23 – 142,84 – 139,49 noktaları ise destek
olarak takip edilebilir.

Günlük Pivot Seviyeleri
   148.96

  148.32  

 147.76   

147.20    

 146.55   

  145.90  

   145.34
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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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