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Piyasa Gündemi

Son dönemde dalgalı bir görünümle birlikte toparlanma çabasının
gözlendiği küresel risk iştahı yeni haftaya da olumlu bir başlangıç
yaptı. Avrupa’da ve ABD’de açıklanan öncü PMI verileri
ekonomilerde zayıflamaya işaret ederken, mevcut durumdaki
resesyon endişelerini de destekledi. Perşembe günü gerçekleşecek
ECB toplantısı ile ABD’deki büyüme verisi haftanın en önemli
gelişmeleri olup, risk iştahı ve fiyatlamalar üzerinde belirleyici
olacaktır. 

Açıklanacak Önemli Ekonomik Veriler       
•    10:00 Türkiye - Reel Kesim Güven Endeksi Önem: Orta
•    17:00 ABD – CB Tüketici Güven Endeksi Önem: Yüksek

Türkiye

Hazine ve Maliye Bakanlığı'nın 10 yıllık tahvil ihalesinde bileşik faiz
%10,76 olarak kaydedildi. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan,
Kabine Toplantısı sonrası yaptığı açıklamada " Cumhuriyet tarihinin
en büyük sosyal konut projesinin ilk temel atma törenini
gerçekleştireceğiz. 29 Ekim'de TOGG'un banttan indirilme törenine
katılacağız." dedi. Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati, kamu
maliyesinde gerçekleştirdikleri teknoloji reformuyla yeni bir dönem
başlattıklarını belirterek, "Geliştirdiğimiz yerli ve milli yazılım
teknolojisiyle bütçenin oluşturulmasından kesin hesabın
çıkarılmasına kadar tüm mali süreçleri elektronik ortama taşıyoruz."
ifadesini kullandı. Yurt içinde bugün ekim ayına ilişkin imalat güveni
ve kapasite kullanım oranlarının açıklanması bekleniyor.

Euro Bölgesi

S&P Global verilerine göre Euro Bölgesi'nde öncü imalat PMI
endeksi Ekim'de 48,4'ten 46,6'ya gerileyerek 29 ayın en düşük
seviyesine indi. Hizmet PMI endeksi tahminlere paralel olarak
48,8'den 48,2'ye geriledi. S&P Global Şef Ekonomisti Chris
Williamson "Euro Bölgesi ekonomisi, üretim kaybındaki hızlanma ve
talep görünümündeki kötüleşmeyle birlikte muhtemelen son
çeyrekte daralacak. Resesyon gittikçe artan bir şekilde kaçınılmaz
görünüyor" yorumunu yaptı. Rusya'nın Ukrayna'yı işgal etmesinin
ardından yaşanan enerji krizi Almanya'da imalat sektörüne baskı
yapıyor. Almanya'da cuma günü açıklanacak verinin ekonominin
yüzde 0,2 daraldığını göstermesi bekleniyor. Fransa'nın ise hizmet
sektöründe yaşanan büyüme sonrası bu çeyrekten itibaren
daralabileceği belirtildi.

ABD

ABD Hazine Bakanı Janet Yellen, küresel gelişmelerin piyasa
oynaklığını artırmasından dolayı finans sektörünü yakından takip
ettiklerini belirterek, ülkede finansal risklerin gerçekleşebileceği bir
ortam bulunduğu için dikkatli olduklarını ifade etti. Yellen, Menkul
Kıymetler Sanayi ve Finansal Piyasalar Birliği'nin (SIFMA) yıllık
toplantısında, ABD ekonomisinin istikrarlı ve sürdürülebilir
büyümeye geçişine odaklandıklarını belirtti. Öte yandan ABD’de iş
dünyası aktivitesi Ekim'de enflasyon endişeleri ve azalan taleple
dördüncü ayda da daralmaya devam etti. S&P Global tarafından
açıklanan verilere göre ABD'de imalat PMI endeksi 52'den 49,9'a
geriledi. Beklenti 51'di. Hizmet PMI endeksi 49,3'ten 46,6'ya inerek
Mayıs 2020'den beri en kötü ikinci değeri aldı. Beklenti 49,5'ti.
Bileşik PMI ise 49,5'ten 47,3'e geriledi.

Piyasa Verileri

Pariteler Son Günlük Değ.
(%)

Haftalık Değ.
(%)

Yılbaşı Değ.
(%)

USDTRY 18.6096 0.02 0.12 38.85
EURTRY 18.3460 -0.15 0.15 21.45
EURUSD 0.9859 -0.16 -0.01 -13.34
GBPUSD 1.1294 0.14 -0.25 -16.54
USDJPY 148.95 -0.04 -0.19 29.41

Sepetler Son Günlük Değ.
bp

Haftalık Değ.
bp

Yılbaşı Değ.
bp

½ $ + ½ € 18.5253 1.15 7.15 423.53
Dolar Endeksi 112.0650 25.20 9.10 1,639.50
REK 54.5100 - - 677.00

Endeks Vadeliler Son Günlük Değ.
(%)

Haftalık Değ.
(%)

Yılbaşı Değ.
(%)

S&P 500 Yakın Vade 3,805.25 -0.11 1.94 -20.03
DAX Yakın Vade 12,962.00 -0.02 1.19 -18.25
Dow Jones Yakın
Vade 31,497.00 -0.15 3.01 -13.05

Emtialar Son Günlük Değ.
(%)

Haftalık Değ.
(%)

Yılbaşı Değ.
(%)

Ons Altın 1,645.39 -0.28 -0.41 -10.07
Gram Altın 984.47 -0.23 -0.25 26.00
WTI 83.66 -1.17 0.99 10.77
BRENT 90.70 -1.07 1.22 16.62
Bakır 3.43 -0.30 -0.75 -22.66

Tahviller Son Günlük Değ.
bp

Haftalık Değ.
bp

Yılbaşı Değ.
bp

Türkiye 2 Yıllık 14.8200 32.00 -109.00 -788.00
Türkiye 10 Yıllık 11.2200 50.00 -190.00 -1,310.00
ABD 10 Yıllık 4.1920 -5.40 17.90 267.80
ABD 2 Yıllık 4.4840 -1.20 4.00 375.40
Almanya 10 Yıllık 2.2730 -6.20 -1.10 245.00
Almanya 2 Yıllık 1.9890 -1.70 3.00 261.70

Gelişmekte Olan
Ülke Kurları Son Günlük Değ.

(%)
Haftalık Değ.

(%)
Yılbaşı Değ.

(%)
USDZAR 18.4711 0.37 2.00 15.79
USDIDR 15,624.05 0.17 0.97 9.70
USDTRY 18.6097 0.02 0.12 38.85
USDRUB 61.6740 -0.53 -1.00 -17.64
USDBRL 5.3076 0.08 1.27 -4.73
USDCNY 7.3068 0.60 1.45 14.96
USDMXN 19.9079 -0.13 -0.60 -2.99
USDCZK 24.8100 0.08 -0.40 13.39
USDHUF 419.3950 0.01 -0.01 29.16
USDPLN 4.8478 0.00 -0.16 20.16
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Euro/Dolar

Haftanın ilk işlem günü öncü imalat ve hizmet PMI rakamları takip
edildi. Euro Bölgesi’nde hizmet sektörü PMI endeksi ekim ayında
48,2 ile beklentilere paralel açıklanırken, imalat PMI 46,6 ile
beklentilerin altında kaldı. Avrupa’nın en büyük ekonomisine sahip
Almanya’da enerji maliyetlerindeki artışla imalat PMI, 45,7 puana
düşerken, hizmet PMI 44.9 puana gerileyerek kötüleşmeye devam
etti. ABD’de ise enflasyon endişeleri ve azalan talebin etkisiyle PMI
endeksleri zayıf seyretmeye ve daralmaya devam etti. ABD Hazine
Bakanı J. Yellen ülkede finansal risklerin gerçekleşebileceği bir
ortam bulunduğu için dikkatli olduklarını ifade etti. Paritede 0,9820 -
0,9767 - 0,9728 seviyeleri destek, 0,9912 - 0,9951 - 1,0004 izlenen
direnç noktalarıdır.

Günlük Pivot Seviyeleri
   0.9885

  0.9847  

 0.9784   

0.9722    

 0.9683   

  0.9645  

   0.9582

GBP/USD

İngiltere’nin eski Maliye Bakanı Rishi Sunak'ın rakibi olarak öne
çıkan Penny Mordaunt gerekli desteği toplayamadı ve Sunak'a tam
destek vereceğini açıkladı. Ülkenin yeni başbakanı olan Sunak, ilk
konuşmasında olağanüstü zor koşullar altında ülkeye yaptığı
hizmetlerden ötürü Truss'a teşekkür etti. GBP/USD paritesi bu
sabah itibariyle 1,1273 seviyesinde fiyatlanıyor. Paritede teknik
açıdan 1,1372 – 1,1466 – 1,1523 seviyeleri direnç, 1,1221 – 1,1163
– 1,1069 noktaları ise destek olarak izlenebilir.

Günlük Pivot Seviyeleri
   1.1496

  1.1444  

 1.1362   

1.1279    

 1.1227   

  1.1175  

   1.1093
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USD/TRY

Dolar/TL’de yatay seyirlerin etkili olduğu bir haftaya başlarken,
açıklanan verilerin fiyatlamalar üzerinde etkisinin sınırlı kalmaya
devam ettiğini görüyoruz. Dün yurt içerisinde önemli bir veri akışı
bulunmazken, ABD’de öncü imalat PMI 49,9 ile 50 eşik değerin ve
beklentilerin altında daralmaya işaret etti. Hizmet PMI tarafı da 46,6
ile beklentileri karşılamadı. PMI verilerinin kötüleşmesinde zayıf
talep, artan faiz ortamı ve enflasyondaki yüksek seyir başlıca rol
oynadı. Bugün yurt içerisinde reel kesim güven endeksi ve kapasite
kullanım oranı, ABD’de ise tüketici güven endeksi verileri ön planda
olacak. Verilerin fiyatlama üzerindeki etkisi sınırlı kalabilir. Dolar/TL,
bu sabah saat 08:30 itibariyle 18,60’lı seviyelerden işlem görüyor.

Günlük Pivot Seviyeleri
   18.7114

  18.6608  

 18.6212   

18.5816    

 18.5310   

  18.4804  

   18.4408

EUR/TRY

Avrupa cephesinde imalat ve hizmet PMI endeksleri takip edildi.
Euro Bölgesi’nde hizmet sektörü PMI endeksi ekim ayında 48,2 ile
beklentilere paralel açıklanırken, imalat PMI 46,6 ile beklentilerin
altında kaldı. Avrupa’nın en büyük ekonomisine sahip Almanya’da
enerji maliyetlerindeki artışla imalat PMI, 45,7 puana düşerken,
hizmet PMI 44.9 puana gerileyerek kötüleşmeye devam etti. Hazine
ve Maliye Bakanlığı'nın 10 yıllık tahvil ihalesinde bileşik faiz %10,76
olarak kaydedildi. Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati, kamu
maliyesinde gerçekleştirdikleri teknoloji reformuyla yeni bir dönem
başlattıklarını belirterek, tüm mali süreçleri elektronik ortama
taşıyacaklarını ifade etti. Euro/TL kuru bu sabah 08:30 saatlerinde
18,36’lı seviyelerden fiyatlanıyor.

Günlük Pivot Seviyeleri
   18.3470

  18.2833  

 18.1720   

18.0607    

 17.9970   

  17.9332  

   17.8219
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XAU/USD

Küresel piyasalarda, mevcut riskler sürüyor. Fed ile ilgili beklentiler,
resesyon endişeleri, jeopolitik gelişmeler ve yüksek enflasyon
başlıkları, risk iştahı üzerinde baskı yaratmaya devam ediyor. Bu
riskler sürdüğü müddetçe piyasalarda güçlü bir risk iştahı kısa
vadede beklenmeyebilir. Bugün için ABD'de CB tüketici güven
endeksi açıklanacak. Verinin etkisinin sınırlı kalması beklenebilir.
Perşembe ve cuma günü ABD'de açıklanacak veriler, ons altın
üzerinde etkili olabilir. Dolar endeksi bu sabah 111,90 puan
çevresinde yatay seyrediyor. Ons altın için 1638 - 1627 - 1612
seviyeleri destek noktaları olarak takip edilebilir. Yukarı yönlü
hareketin devamında 1665 - 1681 - 1692 seviyeleri direnç bölgeleri
olarak izlenebilir.

Günlük Pivot Seviyeleri
   1,695.14

  1,683.45  

 1,663.67   

1,643.89    

 1,632.20   

  1,620.51  

   1,600.73

DAX Yakın Vade

Satın Alma Yöneticileri Endeksi'ne (PMI) göre Euro Bölgesi'nde
hizmet ve imalat endeksleri Ekim ayında düşüşünü sürdürdü. Euro
Bölgesi'nin en büyük 2 ekonomisinde de kötüleşme devam etti.
Rusya'nın Ukrayna'yı işgal etmesinin ardından yaşanan enerji krizi
Almanya'da imalat sektörüne baskı yapıyor. Almanya'da cuma günü
açıklanacak verinin ekonominin yüzde 0,2 daraldığını göstermesi
bekleniyor. Almanya hisse senedi endeksi DAX, Cuma kapanışın
ardından Kamu Hizmetleri, Sanayi ve Teknoloji sektörlerindeki
hisselerin yükselişleriyle 1,58% değer kazandı. DAX seansı 12,957
seviyesinden sonlandırdı. Bu sabah itibariyle endeks 12,970
seviyesinde pozitif hareket ediyor. Teknik açıdan 13,070 – 13,196 –
13,350 seviyeleri direnç, 12,789 – 12,634– 12,509 pivot noktaları
ise destek olarak takip edilebilir.

Günlük Pivot Seviyeleri
   13,364.67

  13,203.33  

 13,083.67   

12,964.00    

 12,802.67   

  12,641.33  

   12,521.67
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Dow Jones Yakın Vade

ABD hisse senedi piyasaları dün telekomünikasyon, sağlık ve
teknoloji sektörleri öncülüğünde yükseliş yaşadı. Dow Jones
endeksi %1,34 yükselişle günü tamamladı. Yeni günde, ABD
vadelilerinde yatay-pozitif bir görünüm izleniyor. Küresel hisse
senetleri piyasaları Çin’deki dalgalanmanın gölgesinde bugün
yükselişini koruyor. ABD’de bilanço sezonunun olumlu geçmesi
endekslerde etkisini gösteriyor. Bu hafta ABD’den gelecek olan
büyüme rakamları önem arz ediyor. Endeks için 31,792 – 32,074 –
32,509 seviyeleri direnç, 31,075 – 30,639 – 30,358 seviyeleri
destek olarak takip edilebilir.

Günlük Pivot Seviyeleri
   32,534.00

  32,087.00  

 31,816.00   

31,545.00    

 31,098.00   

  30,651.00  

   30,380.00

S&P 500 Yakın Vade

ABD hisse senedi piyasaları dün telekomünikasyon, sağlık ve
teknoloji sektörleri öncülüğünde yükseliş yaşadı. S&P 500 endeksi
%1,19 yükselişle günü tamamladı. Yeni günde, ABD vadelilerinde
yatay-pozitif bir görünüm izleniyor. Küresel hisse senetleri piyasaları
Çin’deki dalgalanmanın gölgesinde bugün yükselişini koruyor.
ABD’de bilanço sezonunun olumlu geçmesi endekslerde etkisini
gösteriyor. Bu hafta ABD’den gelecek olan büyüme rakamları önem
arz ediyor. Parite için 3,838 – 3,872 – 3,923 seviyeleri direnç, 3,753
– 3,702 – 3,668 seviyeleri destek olarak takip edilebilir.

Günlük Pivot Seviyeleri
   3,927.50

  3,874.75  

 3,842.00   

3,809.25    

 3,756.50   

  3,703.75  

   3,671.00
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Brent Petrol

Riyad'da, Çöldeki Davos Zirve'sinin bugün başlaması bekleniyor.
Zirve 27 Ekim tarihine kadar sürecek. Zirveden gelecek açıklamalar,
takip edilebilir. OPEC+ grubunun bu ayki toplantısında aldığı üretim
kısıntı kararı, fiyatların yükselmesini sınırlı da olsa sağlarken,
küresel büyümeye dair endişelerin artması ve Fed'in şahin
politikasını sürdürmesi, fiyatların geri çekilmesine yol açıyor. Bir
süre daha petrol fiyatlarında, arz-talep dengesizliği etkisini
sürdürecektir. Bugün için Zirve'den petrol ile ilgili gelecek olası
açıklamalar, fiyatlar üzerinde oynaklık yaratabilir. Brent petrol için
94,82 - 96,17 - 97,97 seviyeleri direnç bölgeleri olarak izlenebilir.
Geri çekilmelerde ise 91,67 - 89,87 - 88,52 seviyeleri destek olarak
izlenebilir.

Günlük Pivot Seviyeleri
   96.26

  94.37  

 93.02   

91.67    

 89.78   

  87.89  

   86.55

USD/JPY

Japonya Maliye Bakanı Shunichi Suzuki, Maliye Bakanlığı'nın
Japon yenini desteklemek için alım yapması ile BOJ'un ultra gevşek
para politikasını devam ettirmek için para basması arasında bir
politika çelişkisi bulunmadığını savundu.  Suzuki, "Parasal gevşeme
ücret artışlarını da içeren sürdürülebilir ve istikrarlı fiyat artışları
yaşanmasını amaçlıyor. Kura müdahale ise piyasadaki aşırı
hareketlere yanıt. Farklı politika amaçları var ve çelişmiyorlar" dedi.
USD/JPY paritesi bu sabah itibariyle 148,95 seviyesinde
fiyatlanıyor. Parite için teknik anlamda 150,64 – 152,28 – 154,85
seviyeleri direnç, 146,44 – 143,86 – 142,23 noktaları ise destek
olarak takip edilebilir.

Günlük Pivot Seviyeleri
   151.23

  150.06  

 149.40   

148.75    

 147.58   

  146.40  

   145.75
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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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