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Piyasa Gündemi

Ekim ayının ikinci yarısında küresel risk iştahında toparlanma
çabası öne çıkarken, agresif sıkılaşma beklentileri ve resesyon
korkuları gündemdeki yerini korumaya devam ediyor. Sıraladığımız
ana risk başlıkları altında finansal sonuçlar ve ekonomik veriler
izlenmeye devam edilecek olup, küresel çapta oynaklığın yüksek
seyrettiği görülebilir. Bu hafta perşembe günü Avrupa’da ECB
toplantısı ile ABD’de büyüme rakamı ve Powell’ın açıklamaları risk
iştahına yön verecektir. 

Açıklanacak Önemli Ekonomik Veriler       
•    15:30 ABD – Toptan Stoklar Önem: Orta
•    17:00 ABD – Yeni Konut Satışları Önem: Orta

Türkiye

TÜİK verilerine göre, mevsim etkilerinden arındırılmış güven
endeksi Ekim ayında bir önceki aya göre; hizmet sektöründe %0,9,
perakende ticaret sektöründe %3,0 ve inşaat sektöründe %2,8 arttı.
Veriler, inşaat sektöründe 2012 yılı Temmuz ayından beri
güvensizliğin sürdüğüne işaret etti. Türkiye Cumhuriyet Merkez
Bankası tarafından yayımlanan reel kesim güven endeksi Ekim
ayında bir önceki aya göre 0,4 puan artarak 100,3 oldu. Aynı
dönemde imalat sanayi genelinde kapasite kullanım oranı bir önceki
aya göre 0,5 puan azalarak %76,9 oldu. Hazine ve Maliye Bakanı
Nureddin Nebati, Suudi Arabistan Maliye Bakanı Mohammed Al-
Jadaan ile yaptıkları görüşmeye ilişkin, "Bölgemizin istikrarı
açısından önemli olan ikili ilişkilerimiz başta olmak üzere G-20
gündemi ile ekonomik ve finansal iş birliğimizi güçlendirecek
adımları ele aldığımız verimli bir görüşme gerçekleştirdik." ifadesini
kullandı. Yurt içinde açıklanacak önemli veri akışı bulunmazken,
gündeme dair gelişmeler takip edilecek.

 

Euro Bölgesi

Avrupa’nın en büyük ekonomisi Almanya’da iş dünyası güveni
Ekim’de iyileşti. Ancak bu iyileşmeye rağmen şirketlerin gelecek
aylara ilişkin endişelerinin devam ettiği görüldü. IFO Enstitüsü’nün
açıkladığı beklentiler endeksi Ekim’de 75,6’ya yükseldi, Eylül verisi
de 75,3’e revize edildi. Ekonomistlerin beklentisi endeksin 75
seviyesine gerilemesi yönündeydi. Öte yandan, İngiliz varlıkları
üzerinde bir süredir etkili olan mali planda yine erteleme sinyalleri
geldi. Piyasalar sterlini sallayan bir önceki planı rafa kaldıran Maliye
Bakanı Jeremy Hunt'ın 31 Ekim'de yapacağı açıklamalara
odaklanırken, Başbakanlık Ofisi'nin bu tarihi teyit etmediği belirtildi.
Times’ın haberine göre de Başbakan Sunak’da bu açıklamanın
ertelenmesini istiyor.

ABD

Dün açıklanan verilere göre ABD Tüketici Güveni üç ayın en düşük
seviyesine geriledi. Conference Board Endeksi verilerine göre,
tüketici güveni Eylül ayındaki 107,8'den 102,5'e düştü. Tüketicilerin
altı aylık görünümünü yansıtan bir beklenti ölçüsü 78,1'e düşerken,
grubun mevcut koşullar göstergesi 138,9'a inerek Nisan 2021'den
bu yana en düşük seviyesini görmüş oldu. Öte yandan ABD’de
konut fiyatları Ağustos’ta da yükseldi ancak fiyat artışları rekor
biçimde hız kesti. S&P CoreLogic Case-Shiller konut fiyat endeksi
Ağustos’ta ulusal bazda yıllık yüzde 13 arttı. Geçen ay yıllık yüzde
15,6 artış olmuştu. Yüzde 2,6’lık düşüş endeks tarihindeki en sert
düşüş olarak kayda geçti.

Piyasa Verileri

Pariteler Son Günlük Değ.
(%)

Haftalık Değ.
(%)

Yılbaşı Değ.
(%)

USDTRY 18.6100 0.04 0.10 38.85
EURTRY 18.5996 0.32 2.37 23.13
EURUSD 0.9995 0.31 2.27 -12.14
GBPUSD 1.1521 0.43 2.70 -14.86
USDJPY 147.57 -0.24 -1.56 28.21

Sepetler Son Günlük Değ.
bp

Haftalık Değ.
bp

Yılbaşı Değ.
bp

½ $ + ½ € 18.5888 6.35 4.75 429.88
Dolar Endeksi 110.7240 -25.70 -228.30 1,505.40
REK 54.5100 - - 677.00

Endeks Vadeliler Son Günlük Değ.
(%)

Haftalık Değ.
(%)

Yılbaşı Değ.
(%)

S&P 500 Yakın Vade 3,834.75 -0.92 3.44 -19.41
DAX Yakın Vade 13,071.00 0.02 2.34 -17.56
Dow Jones Yakın
Vade 31,784.00 -0.29 4.35 -12.26

Emtialar Son Günlük Değ.
(%)

Haftalık Değ.
(%)

Yılbaşı Değ.
(%)

Ons Altın 1,665.21 0.73 2.21 -8.99
Gram Altın 996.31 0.77 2.38 27.52
WTI 83.99 -0.85 -0.83 11.21
BRENT 90.50 -0.89 -0.52 16.38
Bakır 3.45 1.64 1.64 -22.18

Tahviller Son Günlük Değ.
bp

Haftalık Değ.
bp

Yılbaşı Değ.
bp

Türkiye 2 Yıllık 15.3000 -16.00 12.00 -740.00
Türkiye 10 Yıllık 11.5700 35.00 106.00 -1,275.00
ABD 10 Yıllık 4.0580 -4.50 -8.00 254.40
ABD 2 Yıllık 4.4200 -4.20 -13.90 369.00
Almanya 10 Yıllık 2.1540 -1.20 -22.40 233.10
Almanya 2 Yıllık 1.9780 1.50 -11.20 260.60

Gelişmekte Olan
Ülke Kurları Son Günlük Değ.

(%)
Haftalık Değ.

(%)
Yılbaşı Değ.

(%)
USDZAR 18.0866 -0.64 -1.18 13.38
USDIDR 15,582.00 0.31 -0.03 9.41
USDTRY 18.6100 0.04 0.10 38.85
USDRUB 61.5750 0.12 -0.69 -17.77
USDBRL 5.3170 0.02 0.86 -4.57
USDCNY 7.2573 -0.66 0.39 14.18
USDMXN 19.8586 -0.12 -1.22 -3.23
USDCZK 24.5130 -0.30 -2.37 12.03
USDHUF 411.2450 -1.06 -2.82 26.65
USDPLN 4.7660 -0.34 -2.93 18.13
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Euro/Dolar

Avrupa’nın en büyük ekonomisi Almanya’da iş dünyası güveni ekim
ayında 75,6 seviyesine yükseldi. Bu iyileşmeye rağmen şirketlerin
gelecek aylara ilişkin endişelerinin devam ettiği takip edildi. Ülkede
dün açıklanan hizmet ve imalat PMI endeksleri daralmanın devam
ettiğini göstermişti. ABD’de konut fiyatları Ağustos ayında %0,7
oranında düşüş yaşadı. Temmuz’daki %0,6’lık düşüşle üst üste iki
aylık düşüş 2011 yılından sonra ilk kez görüldü. Böylece konut fiyat
artışları rekor biçimde hız kesti. Ülkede tüketici güveni ekim ayında
102,5'e düşerek üç ayın en düşük seviyesine geriledi. Dolardaki
gevşeme ile toparlanmanın yaşandığı paritede 1,0013 - 1,0058 -
1,0141 seviyeleri direnç, 0,9885 - 0,9802 - 0,9757 seviyeleri destek
olarak takip edilebilir.

Günlük Pivot Seviyeleri
   0.9885

  0.9847  

 0.9784   

0.9722    

 0.9683   

  0.9645  

   0.9582

GBP/USD

İngiliz varlıkları üzerinde bir süredir etkili olan mali planda yine
erteleme sinyalleri geldi. Piyasalar sterlini sallayan bir önceki planı
rafa kaldıran Maliye Bakanı Jeremy Hunt'ın 31 Ekim'de yapacağı
açıklamalara odaklanırken, Başbakanlık Ofisi'nin bu tarihi teyit
etmediği belirtildi. Bu açıklama, birkaç gün sonrasında açıklanacak
İngiltere Merkez Bankası faiz kararı açısından da büyük önem
taşıyor. Ancak İngiltere Başbakanlık Ofisi bu açıklamanın
zamanında yapılacağını teyit etmedi. GBP/USD paritesi bu sabah
itibariyle 1,1479 seviyesinde fiyatlanıyor. Paritede teknik açıdan
1,1557 – 1,1642 – 1,1785 seviyeleri direnç, 1,1329 – 1,1185 –
1,1100 noktaları ise destek olarak izlenebilir.

Günlük Pivot Seviyeleri
   1.1528

  1.1447  

 1.1315   

1.1183    

 1.1102   

  1.1021  

   1.0888
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USD/TRY

Yurt içerisinde reel kesim güven endeksi ekim ayında bir önceki aya
göre 0,4 puan artışla 100,3 seviyesine yükselirken, kapasite
kullanım oranı ise %77,40’dan %76,90’a geriledi. ABD tarafında
tüketici güveni ekim ayında beklentilerin altında kalarak 102,5
seviyesinde açıklandı. Tüketici güveninin azalmasında enflasyonun
güçlü kalması ve Fed’in agresif faiz artırımlarının ABD’yi resesyona
sürükleyeceğine yönelik beklentilerin tüketiciler üzerinde yarattığı
baskılar etkili oldu. Açıklanan verilerin fiyatlamalara etkisinin ise
olmadığını söyleyebiliriz. Hafta başından itibaren yatay seyirlerin
etkili olduğu Dolar/TL’de, bu sabah saat 08:30 itibariyle 18,60’lı
seviyelerden işlemler geçiyor. Dolar endeksi ise 111,03 civarında
hareket ediyor.

Günlük Pivot Seviyeleri
   18.7114

  18.6608  

 18.6212   

18.5816    

 18.5310   

  18.4804  

   18.4408

EUR/TRY

Almanya’da iş dünyası güveni ekim ayında 75,6 seviyesine
yükseldi. Bu iyileşmeye rağmen şirketlerin gelecek aylara ilişkin
endişelerinin devam ettiği takip edildi. Türkiye Cumhuriyet Merkez
Bankası tarafından yayımlanan reel kesim güven endeksi Ekim
ayında bir önceki aya göre 0,4 puan artarak 100,3 oldu. Aynı
dönemde imalat sanayi genelinde kapasite kullanım oranı bir önceki
aya göre 0,5 puan azalarak %76,9 oldu. TÜİK verilerine göre,
mevsim etkilerinden arındırılmış güven endeksi Ekim ayında bir
önceki aya göre; hizmet sektöründe %0,9, perakende ticaret
sektöründe %3,0 ve inşaat sektöründe %2,8 arttı. Açıklanacak
önemli veri akışı bulunmazken, gündeme dair gelişmeler takip
edilecek. Euro/TL kuru bu sabah 08:30 saatlerinde 18,51’li
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 risk iştahı zayıf seyrediyor. Dolar endeksi bu
sabah 111,00 puan çevresinde yatay işlem görüyor. ABD 10 yıllık ve
2 yıllık tahvil faizleri %4,00 üzerindeki seyrini koruyor. Yarın ve
cuma günü ABD'de açıklanacak majör veriler olacak ve gelecek
haftada 1-2 Kasım tarihlerinde Fed toplantısı takip edilecek. Bu
tablo karşısında, dolarda oynaklık izleniyor. Bu da emtia fiyatları
üzerinde baskıya neden oluyor. Bugün için ABD'de açıklanacak
ikincil düzey veriler bulunuyor. Ons altın üzerinde etkisi sınırlı
kalabilir. Dolar endeksi ve tahvil faizlerinin seyri, ons altın açısından
takip edilebilir. Ons altın için 1670 - 1687 - 1699 direnç noktaları
olarak görülüyor. Geri çekilmelerin görülmesi durumunda 1639 -
1627 - 1615 destek noktaları olarak izlenebilir.

Günlük Pivot Seviyeleri
   1,688.27

  1,675.32  

 1,664.22   

1,653.12    

 1,640.17   

  1,627.22  

   1,616.11

DAX Yakın Vade

Avrupa’nın en büyük ekonomisi Almanya’da iş dünyası güveni
Ekim’de iyileşti. Ancak bu iyileşmeye rağmen şirketlerin gelecek
aylara ilişkin endişelerinin devam ettiği görüldü. IFO Enstitüsü’nün
açıkladığı beklentiler endeksi Ekim’de 75,6’ya yükseldi, Eylül verisi
de 75,3’e revize edildi. Ekonomistlerin beklentisi endeksin 75
seviyesine gerilemesi yönündeydi. Almanya hisse senedi endeksi
DAX, Cuma kapanışın ardından Yazılım, Perakende ve Teknoloji
sektörlerindeki hisselerin yükselişleriyle 0,94 % değer kazandı. DAX
seansı 13,052 seviyesinden sonlandırdı. Bu sabah itibariyle endeks
13,054 seviyesinde yatay hareket ediyor. Teknik açıdan 13,219 –
13,324 – 13,532 seviyeleri direnç, 12,906 – 12,698– 12,593 pivot
noktaları ise destek olarak takip edilebilir.

Günlük Pivot Seviyeleri
   13,231.33

  13,091.67  

 12,950.33   

12,809.00    

 12,669.33   

  12,529.67  

   12,388.33
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Dow Jones Yakın Vade

ABD hisse senedi piyasaları dün tüketici malları, hammadde ve
teknoloji sektörleri öncülüğünde yükseldi. Dow Jones endeksi
%1,07 yükselişle günü tamamladı. Yeni günde, ABD vadelilerinde
negatif bir görünüm izleniyor. Makro tarafta, ABD'de Ekim ayı için
tüketici güveni resesyon endişeleri ve yaygın enflasyonun tüketiciler
üzerinde baskı yaratmasıyla beklentilerin üzerinde düşerek üç ayın
en düşük seviyesine geriledi. Bu hafta ABD’den gelecek olan
büyüme rakamları önem arz ediyor. Endeks için 32,084 - 32,284 -
32,654 seviyeleri direnç, 31,514 - 31,145 - 30,945 seviyeleri destek
olarak takip edilebilir.

Günlük Pivot Seviyeleri
   32,651.67

  32,284.33  

 32,080.67   

31,877.00    

 31,509.67   

  31,142.33  

   30,938.67

S&P 500 Yakın Vade

ABD hisse senedi piyasaları dün tüketici malları, hammadde ve
teknoloji sektörleri öncülüğünde yükseldi. S&P 500 endeksi 1,63%
%2,25 yükselişle günü tamamladı. Yeni günde, ABD vadelilerinde
negatif bir görünüm izleniyor. Makro tarafta, ABD'de Ekim ayı için
tüketici güveni resesyon endişeleri ve yaygın enflasyonun tüketiciler
üzerinde baskı yaratmasıyla beklentilerin üzerinde düşerek üç ayın
en düşük seviyesine geriledi. Bu hafta ABD’den gelecek olan
büyüme rakamları önem arz ediyor. Endeks için 3,888 - 3,923 -
3,972 seviyeleri direnç, 3,804 - 3,755 - 3,720 seviyeleri destek
olarak takip edilebilir.

Günlük Pivot Seviyeleri
   3,843.00

  3,772.75  

 3,731.00   

3,689.25    

 3,619.00   

  3,548.75  

   3,507.00
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Brent Petrol

Son günlerde, petrol fiyatlarında yaşanan oynaklık, arz-talep
dengesizliği sebebiyle sürüyor. Piyasaya yeteri kadar üretim
yapılamaması, arz sıkıntısına yol açarken, küresel büyümeye dair
endişelerin etkisiyle talep üzerinde baskı görülüyor. Bu nedenle bir
süre daha petrol fiyatlarındaki hareketliliğin devam etmesi
beklenebilir. Haftalık olarak açıklanan API petrol stoklarında görülen
4.5 mn varillik artış, petrol fiyatlarının sınırlı da olsa geri çekilmesine
neden oldu. Bugünde DOE tarafından açıklanacak stoklar takip
edilebilir. Küresel piyasalarda, jeopolitik riskler, güçlü dolar,
resesyon endişeleri, yüksek faiz ortamı, tedirgin etmeye devam
ederken, petrol açısından da baskıya yol açmakta. Brent petrol için
94,33 - 95,73 - 97,09 dirençler,  91,57 - 90,21 - 88,81 destek
noktaları.

Günlük Pivot Seviyeleri
   96.78

  95.43  

 93.08   

90.73    

 89.38   

  88.03  

   85.68

USD/JPY

Negatif faiz seviyesini koruyan son ülke olan Japonya'da iki yıllık
tahvil getirilerinin sıfıra yaklaşmasıyla küresel olarak bir süredir
devam eden negatif faiz döneminin sona yaklaşıldığı görülüyor.
Japon otoriteleri, döviz piyasasına müdahale konusunda ABD'den
mevkidaşları ile sürekli temas halinde oldukları ve yendeki aşırı
oynaklığa karşı döviz piyasasında uygun adımları atmaya hazır
olduklarını da vurguladı. USD/JPY paritesi bu sabah itibariyle
147,81 seviyesinde fiyatlanıyor. Parite için teknik anlamda 148,85 –
149,76 – 150,44 seviyeleri direnç, 147,22 – 146,60 – 145,68
noktaları ise destek olarak takip edilebilir.

Günlük Pivot Seviyeleri
   150.43

  149.77  

 148.85   

147.93    

 147.27   

  146.60  

   145.69
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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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