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Piyasa Gündemi

Küresel piyasalarda dalgalı görünüm etkisini sürdürürken, bugün
veri akışı yönünde oldukça yoğun bir gün olacak. Avrupa Merkez
Bankası’nın (ECB) faiz kararı ve Lagarde’ın açıklamaları günün en
önemli gelişmesi olacaktır. ECB’nin bu toplantısında 75 baz puan
faiz artırımına gitmesi bekleniyor. ECB toplantısının yanında
ABD’de 2022/3Ç GSYH rakamı ile kişisel tüketim harcamaları
açıklanacaktır. Yurt içinde ise TCMB’nin yılın son Enflasyon Raporu
toplantısı gerçekleşecektir.

Açıklanacak Önemli Ekonomik Veriler       
•    10:30 Türkiye – TCMB Enflasyon Raporu Önem: Yüksek
•    15:15 Euro Bölgesi – ECB Faiz Kararı Önem: Yüksek

Türkiye

Hazine ve Maliye Bakanı Nebati, Suudi Arabistan'da düzenlenen
6'ncı Gelecek Yatırım Girişimi Konferansı'na katıldı. Bakan Nebati,
"Bu değerli etkinlik kapsamında yapılan görüşmeler ve oturumların,
yatırımların ve ekonomik ilişkilerimizin güçlenmesine ve
hızlanmasına önemli katkı sağlamasını diliyorum. Evet ama aynı
zamanda bu yüzyıl 'Türkiye Yüzyılı' olacak" dedi. Resmi Gazete'de
yayımlanan konuya ilişkin Cumhurbaşkanı kararıyla kurumlar
vergisi kanunun geçici 14. maddesinin 4. fıkrasında değişiklik
yapıldı. Kurumların kur korumalı mevduattan elde edilen gelirleri için
kurumlar vergisi istisnası yabancı paralar için de uygulanacak. Yurt
içinde bugün enflasyon raporu, ekonomik güven endeksi ve dış
ticaret rakamları ön planda olacak.

Euro Bölgesi

Avrupa'da dikkatler Avrupa Merkez Bankası'nın faiz kararıyla AMB
Başkanı Christine Lagarde'ın vereceği mesajlara çevrildi.
Ekonomistlerin medyan beklentisi, Avrupa’da başta yeni İtalya lideri
Giorgia Meloni olmak üzere siyasilerin yükselen muhalefetine karşın
faizlerin bir kez daha 75 baz puan artırılacağına işaret ediyor. Para
piyasalarında da mevduat faizinin iki katına çıkarak yüzde 1,5’e
yükselmesi fiyatlanıyor. AMB’nin faizi yüksek hızda artıracağı
beklentisi neredeyse yüzde 10’a ulaşan ve AMB’nin orta vadeli
hedefinin 5 katı üstünde yer alan bir enflasyon seviyesine
dayanıyor. Ekonomistlere göre faiz artışı hızı aralık ayında 50 baz
puana düşecek. AMB’nin gündeminde faiz artışının bankalara
yarattığı kar fırsatı ve niceliksel sıkılaşma da olacak.

ABD

Dün açıklanan verilere göre ABD'de 30 yıl vadeli mortgage (konut
kredisi) için ortalama faiz oranı yüzde 7,16 ile 2001'den bu yana en
yüksek seviyeye ulaştı. Yeni konut satışları ise Ağustos'taki sürpriz
artış sonrası Eylül ayında yüksek faizlerin etkisiyle geriledi. Konut
satışlar Eylül'de yıllıklandırılmış bazda yüzde 10,9 düşüşle 603 bin
oldu. Ekonomistlerin medyan tahmini 580 bindi. Bugün ABD
tarafından gelecek olan büyüme verisi piyasanın gündemini
oluşturuyor. Analistler bugün açıklanacak olan büyüme verisinin,
son iki çeyrektir ilk kez pozitif olmasını bekliyor. Bunun yanı sıra
Fed toplantısı öncesi önemli diğer veriler olan işsizlik başvuruları da
bugün, enflasyon verileri ise cuma günü açıklanacak. Bu verilerden
herhangi birinin, Fed'in gelecek haftaki karar alma sürecini etkileyip
etkilemeyeceği takip edilecek.

Piyasa Verileri

Pariteler Son Günlük Değ.
(%)

Haftalık Değ.
(%)

Yılbaşı Değ.
(%)

USDTRY 18.6097 0.03 0.08 38.85
EURTRY 18.7221 -0.19 2.87 23.94
EURUSD 1.0061 -0.19 2.80 -11.56
GBPUSD 1.1591 -0.34 3.13 -14.35
USDJPY 145.64 -0.51 -3.00 26.54

Sepetler Son Günlük Değ.
bp

Haftalık Değ.
bp

Yılbaşı Değ.
bp

½ $ + ½ € 18.6463 5.75 13.25 435.62
Dolar Endeksi 109.8750 26.20 -311.40 1,420.50
REK 54.5100 - - 677.00

Endeks Vadeliler Son Günlük Değ.
(%)

Haftalık Değ.
(%)

Yılbaşı Değ.
(%)

S&P 500 Yakın Vade 3,854.00 0.34 4.86 -19.01
DAX Yakın Vade 13,166.00 -0.39 3.11 -16.97
Dow Jones Yakın
Vade 32,003.00 0.41 5.44 -11.66

Emtialar Son Günlük Değ.
(%)

Haftalık Değ.
(%)

Yılbaşı Değ.
(%)

Ons Altın 1,662.61 -0.13 2.11 -9.13
Gram Altın 994.80 -0.13 2.23 27.32
WTI 87.21 -0.81 2.75 15.46
BRENT 93.46 -0.79 2.48 20.18
Bakır 3.51 -0.95 1.72 -20.83

Tahviller Son Günlük Değ.
bp

Haftalık Değ.
bp

Yılbaşı Değ.
bp

Türkiye 2 Yıllık 15.4400 -2.00 26.00 -726.00
Türkiye 10 Yıllık 11.7000 13.00 116.00 -1,262.00
ABD 10 Yıllık 4.0390 2.90 -19.50 252.50
ABD 2 Yıllık 4.4370 1.20 -17.70 370.70
Almanya 10 Yıllık 2.1550 3.60 -25.10 233.20
Almanya 2 Yıllık 1.9980 4.40 -11.90 262.60

Gelişmekte Olan
Ülke Kurları Son Günlük Değ.

(%)
Haftalık Değ.

(%)
Yılbaşı Değ.

(%)
USDZAR 17.9519 0.10 -1.87 12.53
USDIDR 15,551.05 0.20 -0.08 9.19
USDTRY 18.6097 0.03 0.08 38.85
USDRUB 61.5250 0.41 -0.20 -17.84
USDBRL 5.3854 0.07 3.25 -3.34
USDCNY 7.2123 0.55 -0.06 13.47
USDMXN 19.9876 0.24 -0.28 -2.61
USDCZK 24.3710 0.21 -2.70 11.38
USDHUF 407.0950 0.39 -2.50 25.37
USDPLN 4.7278 0.45 -2.99 17.19
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Euro/Dolar

Avrupa cephesinde dün açıklanan önemli veri akışı bulunmazken,
ABD’de dış ticaret rakamları ön plandaydı. ABD'de mal ticareti
açığı, eylülde aylık bazda %5,7 artışla 92,2 milyar dolara çıkarak 3
ayın en yüksek seviyesini kaydetti. Diğer yandan 30 yıl vadeli konut
kredisi için ortalama faiz oranı %7,16 ile 2001'den bu yana en
yüksek seviyeye ulaştı. Risk iştahında zayıf seyir takip edilirken,
bugün Avrupa Merkez Bankası’nın faiz kararı ve Başkan C.
Lagarde’ın açıklamaları izlenecek majör başlıklar olacak. Genel
beklentiler bankanın sıkılaşmaya devam edeceği ve 75 baz puanlık
artışa gideceği yönünde şekilleniyor. Gün içinde yüksek volatilitenin
görülebileceği paritede 1,0134 – 1,0183 ve 1,0279 direnç, 0,9988 –
0,9893 ve 0,9843 takip edilen destek seviyeleridir.

Günlük Pivot Seviyeleri
   0.9885

  0.9847  

 0.9784   

0.9722    

 0.9683   

  0.9645  

   0.9582

GBP/USD

İngiltere'de yeni Başbakan Rishi Sunak ve Maliye Bakanı Jeremy
Hunt'ın orta vadeli mali planı 17 Kasım'da açıklamak konusunda
anlaştığı belirtildi. Başbakan'ın değişmesinden önce Hunt’ın yeni
orta vadeli mali planı ve vergi stratejisini 31 Ekim’de açıklayacağı
duyurulmuştu. Bu açıklama, birkaç gün sonrasında gerçekleşecek
İngiltere Merkez Bankası faiz kararı açısından da büyük önem
taşıyor. Finans piyasaları tarafından da merakla beklenen planın
ertelenmesinin ekonomik belirsizliklere dair endişeleri artırabileceği
belirtiliyor. GBP/USD paritesi bu sabah itibariyle 1,1606 seviyesinde
fiyatlanıyor. Paritede teknik açıdan 1,1701 – 1,1774 – 1,1909
seviyeleri direnç, 1,1493 – 1,1357 – 1,1284 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

Fed’in agresif faiz artırımları ABD konut piyasasında hissediliyor.
Artan mortgage faizleri Eylül ayında yeni konut satışlarının %10,9
daralarak 603 bin seviyesine gerilemesinde etkili oldu. Diğer
taraftan ABD’de mal ticaret açığı Eylül ayında 92,2 milyar dolara
yükseldi. Fed’in faiz artırımları sonrası dolarda görülen değer
kazançları ihracatı baskılarken, ticaret açığı ise Mart ayından
itibaren ilk kez artış gösterdi. Açıklanan verilerin fiyatlamalara etkisi
olmadı. Bugün yurt içerisinde TCMB yılın son enflasyon raporunu
açıklayacak. Ayrıca dış ticaret dengesi, TCMB PPK toplantı özeti ve
ekonomik güven endeksi verileri izlenecek. ABD’de ise büyüme ve
dayanıklı mal siparişleri ön planda olacak. 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

Dün açıklanan önemli veri akışı bulunmazken, gündeme dair
gelişmeler takip edildi. IMF Başkanı K. Georgieva, Merkez
Bankalarının enflasyonla mücadele kapsamında faizleri nötr
seviyeye ulaşana kadar artırması gerektiğini belirtirken bu noktaya
henüz ulaşılmadığını söyledi. Hazine ve Maliye Bakanı Nebati, dün
yatıldığı konferansta bu yüzyılın Türkiye Yüzyılı olacağını belirtti.
bugün Avrupa Merkez Bankası’nın faiz kararı ve Başkan C.
Lagarde’ın açıklamaları izlenecek majör başlık olacak. Beklentiler
sıkılaşmaya devam edileceği ve 75 baz puanlık artışa gideceği
yönünde şekilleniyor. Yurt içinde bugün enflasyon raporu, ekonomik
güven endeksi ve dış ticaret rakamları ön planda olacak.Euro/TL
kuru bu sabah 08:30 saatlerinde 18,73’lü 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, dolar endeksindeki gevşeme ons altının da
sınırlı da olsa yükselişini destekledi. Bu sabah itibariyle dolar
endeksi 110,00 puan seviyesinin altında işlem görüyor. Bugün için
ABD'de 3.çeyreğe yönelik açıklanacak GSYIH ve Avrupa Merkez
Bankasının(ECB) faiz kararı bulunuyor. ABD ekonomisinde Fed'in
agresif politikası sebebiyle resesyon ihtimalleri hala etkisini
sürdürüyor. Fed gibi ECB'de para politikasında sıkılaşmaya başladı.
Temmuz ayından bu yana faizleri arttıran ECB için bugünkü
toplantısında da faiz artışına gitmesi bekleniyor. ECB'nin karar
metnindeki tonlama ve faiz kararı, ECB Başkanı Lagarde'ın
konuşması bugün piyasaların seyri açısından takip edilebilir. Ons
altın için 1676$ - 1688$ - 1701$ direnç noktaları, 1651$ - 1638$ -
1626$ destek noktaları. 

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

Almanya hisse senedi endeksi DAX, dün kapanışın ardından
Perakende, İlaç & Sağlık ve Kimyasal sektörlerindeki hisselerin
yükselişleriyle 1,09 % değer kazandı. DAX seansı 13,195
seviyesinden sonlandırdı. Bu sabah itibariyle endeks 13,174
seviyesinde yatay hareket ediyor. Teknik açıdan 13,245 – 13,339 –
13,442 seviyeleri direnç, 13,047 – 12,944– 12,580 pivot noktaları
ise destek olarak takip edilebilir.

Günlük Pivot Seviyeleri
   13,498.67

  13,368.33  

 13,292.67   

13,217.00    

 13,086.67   

  12,956.33  

   12,880.67
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Dow Jones Yakın Vade

ABD hisse senedi piyasaları dün karışık bir görünüm sergiledi.
Enerji, Sağlık ve Hammadde sektörlerinde yükseliş yaşanırken,
teknoloji, tüketici hizmetleri ve kamu hizmetleri sektörlerinde geri
çekilmeler öne çıktı. Dow Jones endeksi dün %0,01 değer
kazancıyla günü tamamladı. Yeni günde, ABD vadelilerinde pozitif
bir görünüm hâkim. Bugün ABD’den gelecek olan büyüme
rakamları da piyasaların seyri açısından önem arz ediyor. Endeks
için 32,219 – 32,448 – 32,686 seviyeleri direnç, 31,752 – 31,514 –
31,285 seviyeleri destek olarak takip edilebilir.

Günlük Pivot Seviyeleri
   32,607.67

  32,409.33  

 32,140.67   

31,872.00    

 31,673.67   

  31,475.33  

   31,206.67

S&P 500 Yakın Vade

ABD hisse senedi piyasaları dün karışık bir görünüm sergiledi.
Enerji, Sağlık ve Hammadde sektörlerinde yükseliş yaşanırken,
teknoloji, tüketici hizmetleri ve kamu hizmetleri sektörlerinde geri
çekilmeler öne çıktı. S&P 500 endeksi %0,74 değer kaybıyla günü
tamamladı. Yeni günde, ABD vadelilerinde pozitif bir görünüm
hâkim. Bugün ABD’den gelecek olan büyüme rakamları da
piyasaların seyri açısından önem arz ediyor. Endeks için 3,892 –
3,931 – 3,965 seviyeleri direnç, 3,819 – 3,784 – 3,745 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

Petrol fiyatları açısından riskler sürüyor. Yüksek faiz ortamı, güçlü
dolar, arz-talep dengesizliği ve jeopolitik riskler olarak sıralanabilir.
Bu hafta, dolar endeksindeki sınırlı düşüş, petrol fiyatlarının da
yükselişini desteklemişti. Ancak bu etkinin kalıcı olmadığı bu sabah
petrol fiyatlarında yatay ve zayıf seyirlerin hakim olduğu görülüyor.
Dünya Bankası yayınladığı raporunda, Brent petrolün varil fiyatının
bu yıl geçen yıla göre %42 artışla ortalama 100,00$ seviyesinde
gerçekleşeceğini, 2023 yılında ise %8 azalışla ortalama 92,00$
gerilemesinin beklendiğini belirtti. Bugün ABD'de GSYIH ve Avrupa
Merkez Bankasının faiz kararı takip edilecek. Brent petrol için
97,48$ - 98,90$ - 101,61$ direnç noktaları olurken, 93,35$ - 90,64$
- 89,22$ destek noktaları olarak takip edilebilir. 

Günlük Pivot Seviyeleri
   96.78

  95.43  

 93.08   

90.73    

 89.38   

  88.03  

   85.68

USD/JPY

Japonya merkezli haber ajansı Kyodo News’a göre, Japonya'nın
yaklaşan ekonomik teşvik paketinin toplam büyüklüğü, kamudan
fonlarından gelecek 25,1 trilyon yen ile birlikte 67,1 trilyon yen (454
milyar dolar) olacak. Kyodo, paketin yerel yönetimler ve özel sektör
tarafından yapılan harcamaları içerdiğini söyledi. Paketin, Başbakan
Fumio Kishida'nın bir yıllık yönetimine desteği artırmak amacıyla
tüketiciler ve şirketlerin karşı karşıya olduğu enflasyonun acısını
hafifletmek için daha fazla önlem içermesi bekleniyor. USD/JPY
paritesi bu sabah itibariyle 145,76 seviyesinde fiyatlanıyor. Parite
için teknik anlamda 147,78 – 149,19 – 149,97 seviyeleri direnç,
145,59 – 144,81 – 143,40 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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