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Piyasa Gündemi

ECB dünkü toplantısında 75 baz puanlık bir faiz artırımına giderken,
faiz artırımlarının devam edeceği mesajını verdi. ECB Başkanı
Lagarde ekonominin son çeyrekte daha da yavaşlayacağını ifade
etti. ABD’de dün açıklanan üçüncü çeyrek büyüme verisi
beklentilerin üzerinde geldi. ABD’deki finansal sonuçlar ile
gündemdeki ana risk başlıkları risk iştahı üzerinde etkili oluyor.
Bugün 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı öncesinde yurt içi piyasalar
yarım gün işlem görecek.
 
Açıklanacak Önemli Ekonomik Veriler       
•    11:00 Almanya – TÜFE / GSYH 2022/3Ç Önem: Yüksek
•    15:30 ABD – Kişisel Tüketim Harcamaları Önem: Yüksek

Türkiye

Türkiye İstatistik Kurumu'nun Eylül ayına ilişkin dış ticaret verilerine
göre, dış ticaret açığı bir önceki yılın aynı ayına göre %268,1
artarak 2,6 milyar dolardan 9,6 milyar dolara yükseldi. İhracat
Eylül'de yıllık %9,2 artarak 22,6 milyar dolar, ithalat %38,1 artarak
32,2 milyar dolar olarak gerçekleşti. Merkez Bankası Başkanı
Şahap Kavcıoğlu, yılın son enflasyon raporunu açıkladı. Kavcıoğlu,
2022 yıl sonu enflasyon tahminini 4,8 puanlık güncellemeyle
%60,4'ten %65,2'ye yükselttiklerini duyurdu. TCMB, son dönemde
belirgin şekilde açılan politika-kredi faizi makasının ilan edilen
makro ihtiyati tedbirlerin katkısı ile geldiği dengeyi yakından takip
ettiğini, parasal aktarım mekanizmasının etkinliğini destekleyecek
araçlarını güçlendirmeye devam edeceğini açıkladı. Yurt içinde
açıklanacak önemli veri akışı bulunmazken, gündeme dair
gelişmeler takip edilecek.

Euro Bölgesi

Avrupa Merkez Bankası (AMB) resesyon endişelerine rağmen rekor
yüksek enflasyonu dizginlemek için agresif faiz artışına 2. ayda da
devam etti. Banka 40 yılın zirvesindeki enflasyonu dizginlemek için
faiz artışlarının devam edeceği mesajını verdi. Başkan Lagarde
ekonominin son çeyrekte muhtemelen daha da yavaşlayacağı
uyarısı yaptı. Banka fiyat baskılarının son aylarda yayıldığını,
enflasyonun hala çok yüksek olduğunu ve uzun bir süre daha
hedefin üzerinde seyredeceğini belirterek faizleri daha da artırmayı
öngördüğünü açıkladı. Faiz kararlarının toplantı bazında alınacağı
vurgulandı. Karar sonrası düzenlenen basın toplantısında konuşan
AMB Başkanı Christine Lagarde faiz oranlarını daha artırmayı ve
orta vadeli enflasyon hedefini yakalamayı umduklarını söyledi.

ABD

Dün ABD tarafında büyüme verileri takip edildi. ABD ekonomisi yılın
üçüncü çeyreğinde, enflasyon ve Fed’in faiz artışlarına karşın güçlü
büyüme gösterdi. Gayrisafi yurtiçi hasıla, ilk iki çeyrekteki
küçülmenin ardından üçüncü çeyrekte yıllık bazda yüzde 2,6
büyüdü. Kişisel harcamalar kalemi ise yüzde 1,4 ile beklentilerin
üzerinde arttı. Böylece ABD ekonomisi bu yıl ilk kez bir çeyrekte
büyüme kaydetmiş oldu. GSYH verileri ile dayanıklı mal siparişleri
ve haftalık işsizlik maaşı başvuruları da açıklandı. Buna göre, Eylül
ayında dayanıklı mal siparişleri yüzde 0,4'lük artışla yüzde 0,6'lık
beklentinin altında kaldı. 22 Ekim haftasına ilişkin işsizlik maaşı
başvuruları ise 217 bin ile 220 binlik beklentiye yakın gerçekleşti.
Bugün ABD tarafında askıdaki konut satışları verisi birincil veri
olarak takip edilebilir.

Piyasa Verileri

Pariteler Son Günlük Değ.
(%)

Haftalık Değ.
(%)

Yılbaşı Değ.
(%)

USDTRY 18.6152 0.08 0.11 38.89
EURTRY 18.5182 -0.09 0.93 22.59
EURUSD 0.9947 -0.17 0.88 -12.56
GBPUSD 1.1513 -0.45 1.84 -14.93
USDJPY 146.92 0.41 -1.34 27.65

Sepetler Son Günlük Değ.
bp

Haftalık Değ.
bp

Yılbaşı Değ.
bp

½ $ + ½ € 18.6288 -1.75 10.25 433.88
Dolar Endeksi 110.7470 13.80 -112.90 1,507.70
REK 54.5100 - - 677.00

Endeks Vadeliler Son Günlük Değ.
(%)

Haftalık Değ.
(%)

Yılbaşı Değ.
(%)

S&P 500 Yakın Vade 3,785.25 -0.90 0.56 -20.45
DAX Yakın Vade 13,128.00 -0.88 3.09 -17.20
Dow Jones Yakın
Vade 31,935.00 -0.43 2.61 -11.85

Emtialar Son Günlük Değ.
(%)

Haftalık Değ.
(%)

Yılbaşı Değ.
(%)

Ons Altın 1,653.08 -0.62 -0.29 -9.65
Gram Altın 989.35 -0.51 -0.20 26.63
WTI 87.22 -1.04 2.74 15.48
BRENT 93.68 -0.90 2.25 20.45
Bakır 3.48 -1.10 1.61 -21.50

Tahviller Son Günlük Değ.
bp

Haftalık Değ.
bp

Yılbaşı Değ.
bp

Türkiye 2 Yıllık 15.3600 -8.00 74.00 -734.00
Türkiye 10 Yıllık 12.0300 33.00 134.00 -1,229.00
ABD 10 Yıllık 3.9740 5.00 -25.40 246.00
ABD 2 Yıllık 4.3670 8.20 -13.70 363.70
Almanya 10 Yıllık 2.0330 7.90 -38.80 221.00
Almanya 2 Yıllık 1.8290 5.70 -20.90 245.70

Gelişmekte Olan
Ülke Kurları Son Günlük Değ.

(%)
Haftalık Değ.

(%)
Yılbaşı Değ.

(%)
USDZAR 18.0557 0.43 -0.18 13.18
USDIDR 15,549.00 -0.07 0.08 9.18
USDTRY 18.6152 0.08 0.11 38.89
USDRUB 61.5750 0.41 -0.12 -17.77
USDBRL 5.3412 -0.09 3.44 -4.13
USDCNY 7.2452 0.23 0.02 13.99
USDMXN 19.8652 0.14 -0.29 -3.20
USDCZK 24.6360 0.29 -0.78 12.59
USDHUF 413.2530 0.70 -0.32 27.27
USDPLN 4.7475 0.15 -1.99 17.67
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Euro/Dolar

Avrupa Merkez Bankası ana risk başlıkları gündemdeki yerini
korurken, yüksek enflasyonu dizginlemek için agresif faiz artışına
devam ederek 75 baz puanlık faiz artışı yaptı. Resesyon
endişelerine rağmen agresif faiz artışının devam etmesi üzerine
Başkan C. Lagarde büyümeye yönelik risklerin aşağı, enflasyon
risklerinin yukarı yönlü olduğunu ifade etti. ABD ekonomisi yılın
üçüncü çeyreğinde, enflasyon ve Fed’in faiz artışlarına karşın güçlü
büyüme göstererek yıllık bazda %2,6 büyüdü. Ekonomik aktivitenin
en önemli kalemi olan kişisel harcamalar %1,4 ile beklentilerin
üzerinde arttı. Yüksek volatilitenin kaydedildiği paritede 1,0052 –
1,0141 ve 1,0188 seviyeleri direnç, 0,9916 – 0,9868 ve 0,9780
izlenen destek seviyeleridir.

Günlük Pivot Seviyeleri
   1.0031

  0.9942  

 0.9891   

0.9841    

 0.9752   

  0.9662  

   0.9612

GBP/USD

İngiltere'de tüketiciler geçtiğimiz 2 Noel'in COVID-19'ın yol açtığı
sosyal sınırlamalar altında kutlanmış olmasına rağmen, bu yıl
Noel'de büyük harcamalar yapmayı düşünmüyorlar. Accenture'nın
yaptığı araştırmaya göre yetişkinlerin dörtte üçü Noel harcamalarını
düşük tutmayı planlıyor. Hediyeleri azaltmayı düşünenlerin oranı
yüzde 49, dışarda yemek yememeyi planlayanların oranı yüzde 46
ve Noel'i evde geçirmeyi düşünenlerin oranı yüzde 35 oldu.
GBP/USD paritesi bu sabah itibariyle 1,1536 seviyesinde
fiyatlanıyor. Paritede teknik açıdan 1,1623 – 1,1682 – 1,1719
seviyeleri direnç, 1,1526 – 1,1489 – 1,1430 noktaları ise destek
olarak izlenebilir.

Günlük Pivot Seviyeleri
   1.1687

  1.1563  

 1.1462   

1.1362    

 1.1238   

  1.1114  

   1.1013
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USD/TRY

TCMB yılın son enflasyon raporunda yıl sonu enflasyon tahminini
%60,4’ten %65,2’ye yükseltti. TÜİK’in açıkladığı verilere göre dış
ticaret açığı Eylül’de 9,6 milyar dolar olarak gerçekleşirken, Ocak –
Eylül 2022 arası kümülatifte dış ticaret açığı 83,1 milyar dolar odu.
Ekonomik güven endeksi ise Ekim’de 97,1 ile Şubat ayından
itibaren en yüksek değere ulaştı. ABD tarafında ise büyüme verisi
üçüncü çeyrekte yıllıklandırılmış bazda %2,6 ile beklentileri
aşarken, dayanıklı mal siparişleri Eylül ayında %0,4 ile beklentilerin
altında kaldı. Açıklanan verilerin fiyatlamalara etkisi sınırlı kalırken,
kurda yatay seyirlerin korunduğu görüldü. Bu sabah yatay seyirlerin
devam ettiği Dolar/TL’de, saat 08:30 itibariyle 18,60’lı seviyelerden
işlemler geçiyor.

Günlük Pivot Seviyeleri
   18.6460

  18.6214  

 18.6011   

18.5809    

 18.5562   

  18.5316  

   18.5113

EUR/TRY

ECB rekor yüksek enflasyonu dizginlemek için agresif faiz artışına
devam ederek 75 baz puan artışa gitti. Banka 40 yılın zirvesindeki
enflasyonu dizginlemek için faiz artışlarının devam edeceği
mesajını verdi. ECB Başkanı C. Lagarde büyümeye yönelik risklerin
aşağı, enflasyon risklerinin yukarı yönlü olduğunu ifade etti. TCMB
yılın son enflasyon raporunda yıl sonuna ilişkin enflasyon
tahmininde 4,8 puanlık güncellemeye giderek %60,4'ten %65,2'ye
yükseltti. Diğer yandan TCMB’nin 150 baz puanlık artışa gittiği
toplantısına ilişkin tutanaklar yayınlandı.Tutanaklarda politika-kredi
faizi makası dengesi yakından izlendiği vurgulandı. Almanya’da
bugün büyüme ve enflasyon verileri ön planda olacak. Euro/TL kuru
bu sabah 08:30 saatlerinde 18,56’lı seviyelerden fiyatlanıyor.

Günlük Pivot Seviyeleri
   19.0178

  18.9140  

 18.7248   

18.5357    

 18.4318   

  18.3279  

   18.1388
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XAU/USD

Avrupa Merkez Bankası(ECB) beklentiler doğrultusunda 75 baz
puanlık faiz artışına gitti. ECB Başkanı Lagarde, ekonominin son
çeyrekte muhtemelen daha da yavaşlayacağına dair uyarısını da
yaptı. ABD ekonomisi 3.çeyrekte bir önceki yıla kıyasla %2,6
büyüme kaydetti. Kişisel harcamalarında beklentilerin üzerinde
%1,4 artış kaydettiği görülüyor. ABD ekonomisi bu yılın ilk iki
çeyreğinde daralmıştı. 3.çeyrekte açıklanan veriye rağmen
piyasada ABD ekonomisinin resesyona girme beklentisinin hala
korunduğu görülüyor. Bugün Fed'in yakından izlediği çekirdek
kişisel tüketim harcamaları endeksi açıklanacak. Veri bazlı hareket
beklenebilir. Bu sabah Dolar endeksi 110,00 puan seviyesinin
üzerinde seyrediyor. Ons altın için 1671$ - 1678$ - 1686$ direnç
noktaları, 1655$ - 1647$ - 1639$ destek noktaları.

Günlük Pivot Seviyeleri
   1,690.38

  1,679.41  

 1,665.05   

1,650.69    

 1,639.71   

  1,628.74  

   1,614.38

DAX Yakın Vade

Almanya hisse senedi endeksi DAX, dün kapanışın ardından
Yiyecek & İçecek, Finans Hizmetleri ve Sigorta sektörlerindeki
hisselerin yükselişleriyle 0,12 % değer kazandı. DAX seansı 13,211
seviyesinden sonlandırdı. Bu sabah itibariyle endeks 13,080
seviyesinde negatif hareket ediyor. Teknik açıdan 13,284 – 13,383 –
13,488 seviyeleri direnç, 13,080 – 12,975– 12,876 pivot noktaları
ise destek olarak takip edilebilir.

Günlük Pivot Seviyeleri
   13,206.67

  13,085.33  

 12,928.67   

12,772.00    

 12,650.67   

  12,529.33  

   12,372.67
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Dow Jones Yakın Vade

ABD hisse senedi piyasaları dün karışık bir seyir izledi. Kamu
hizmetleri, sanayi ve finans sektörlerinde yükselişler öne çıkarken,
teknoloji, sağlık ve tüketici hizmetleri sektörlerinde geri çekilmeler
yaşandı. Dow Jones endeksi %0,61 kazançla günü tamamladı. Yeni
günde, ABD vadelilerinde negatif bir görünüm hakim. Hafta
boyunca ABD teknoloji şirketlerinden gelen düşük bilançoların, ABD
hisse senedi piyasalarını baskıladığı söylenebilir. Bugün Exxon,
Chevron, Abbvie gibi dev şirketlerin gelir raporları öne çıkarken,
askıdaki konut satışları verisi de birincil veri olarak takip
edilebilir. Endeks için 32,357 – 32,662 – 32,904 seviyeleri direnç,
31,809 – 31,567 – 31,262 seviyeleri destek olarak takip edilebilir.

Günlük Pivot Seviyeleri
   32,923.00

  32,672.00  

 32,373.00   

32,074.00    

 31,823.00   

  31,572.00  

   31,273.00

S&P 500 Yakın Vade

ABD hisse senedi piyasaları dün karışık bir seyir izledi. Kamu
hizmetleri, sanayi ve finans sektörlerinde yükselişler öne çıkarken,
teknoloji, sağlık ve tüketici hizmetleri sektörlerinde geri çekilmeler
yaşandı. S&P 500 endeksi %0,61 değer kaybı yaşadı. Yeni günde,
ABD vadelilerinde negatif bir görünüm hakim. Hafta boyunca ABD
teknoloji şirketlerinden gelen düşük bilançoların, ABD hisse senedi
piyasalarını baskıladığı söylenebilir. Bugün Exxon, Chevron, Abbvie
gibi dev şirketlerin gelir raporları öne çıkarken, askıdaki konut
satışları verisi de birincil veri olarak takip edilebilir. Endeks için
3,856 – 3,920 – 3,969 seviyeleri direnç, 3,743 – 3,694 – 3,630
seviyeleri destek olarak takip edilebilir.

Günlük Pivot Seviyeleri
   3,854.25

  3,815.75  

 3,774.25   

3,732.75    

 3,694.25   

  3,655.75  

   3,614.25
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Brent Petrol

Petrol fiyatları hafif satıcılı işlem görüyor. Bu hafta, doların ve
küresel piyasalarda risk iştahının seyri, petrol fiyatları üzerinde de
belirleyici olmuştu. Dolar endeksinin hafta içerisinde gevşemesi,
petrol fiyatlarının sınırlı da olsa yükselişini desteklemişti. Bu sabah
dolar endeksinin yeniden 110,00 puanın üzerinde olduğu görülüyor.
Petrol fiyatları için ana resimde arz-talep dengesizliği sürüyor. Bu
nedenle bir süre daha fiyatlar üzerinde baskının devam etmesi ve
oynaklığın sürmesi beklenebilir. Bugün içinde piyasanın görünümü
ve dolar endeksinin seyri, takip edilebilir. Brent petrol için 97,53$ -
98,48$ ve 99,70$ direnç noktaları olarak izlenebilir. Geri
çekilmelerin devamı durumunda 95,36$ desteğinin altında 94,14$
ve 93,19$ destek noktaları olarak görülüyor.

Günlük Pivot Seviyeleri
   94.39

  93.33  

 92.08   

90.84    

 89.77   

  88.70  

   87.45

USD/JPY

Japonya'da, enflasyonun hanehalkı üzerindeki etkisini hafifletmek
için 29 trilyon yenlik (199 milyar dolar) paketle ekonomi sübvanse
edilecek. Japonya'da iktidardaki Liberal Demokrat Parti (LDP) ve
ortağı Komeito, zayıf yen ve yükselen fiyatlarla mücadeleyi
hedefleyen ekonomik paketin detayları konusunda anlaştı. Elektrik
masrafları için kilovat/saat başına 7 yen, şehir gazı tüketiminde ise
metre küp başına 30 yen sübvanse verilecek. Gelecek mali yılının
ilk yarısında ise petrol tedarikçilerine sübvanseler sağlanacak.
USD/JPY paritesi bu sabah itibariyle 146,92 seviyesinde
fiyatlanıyor. Parite için teknik anlamda 147,11 – 147,94 – 148,94
seviyeleri direnç, 145,28 – 144,27 – 143,45 noktaları ise destek
olarak takip edilebilir.

Günlük Pivot Seviyeleri
   149.93

  149.51  

 149.27   

149.04    

 148.61   

  148.19  

   147.96
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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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