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Piyasa Gündemi

Euro Bölgesi’nde dün açıklanan ekim ayı enflasyon rakamı
zirvelerini yenilerken, 3. çeyrek büyüme rakamı da %0,2’ye geriledi.
Avrupa’da enflasyonist baskıların etkisini sürdürdüğü ve
beklentilerle uyumlu olarak ekonomide yavaşlamanın yaşandığı
görülüyor. Sıkılaşma adımları ve resesyon korkularına karşın son
dönemde risk iştahındaki toparlanma eğilimi bugün de devam
ediyor. Yarın sona erecek olan Fed toplantısı küresel risk iştahı ve
piyasaların seyri üzerinde belirleyici olacaktır. 

Açıklanacak Önemli Ekonomik Veriler       
•    10:00 Türkiye – İmalat PMI Önem: Orta
•    17:00 ABD – ISM İmalat PMI Önem: Yüksek

Türkiye

Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati, finansal altyapının
geliştirilmesi için çalışmaların sürdüğünü belirterek, "Yeni adımları
yakın zamanda kamuoyu ile paylaşacağız. Bu yeni adımlarımız da
Kur Korumalı Mevduat gibi finansal istikrara katkı sağlayacak" dedi.
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Rusya'nın tahıl
anlaşmasını askıya almasıyla ilgili, "Rusya, kendi açısından karar
alsa da biz elimizden geleni yapmaya devam edeceğiz, insanlığa
hizmet için gayretimizi kararlılıkla sürdüreceğiz" dedi. Bankacılık
Düzenleme ve Denetleme Kurumu'nun, kredi kullanabilecek
şirketler için 15 milyon TL olan yabancı para pozisyonu sınırı 10
milyon TL’ye indirdiği kararı 1 Kasım 2022 itibariyle uygulanmaya
başlıyor. Karar göre, 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 güncellenmişti. TCMB
Türkiye Bankalar Birliği'ne gönderdiği yazıda kredi kullandırılan
müşterilere mevduat zorunluluğu gibi bazı uygulamalar konusunda
uyarıda bulundu. 

Euro Bölgesi

Avrupa İstatistik Ofisi'nin verilerine göre, Euro Bölgesi enflasyonu
Ekim'de yıllık yüzde 10,7 artarak yükselişini sürdürdü.
Ekonomistlerin medyan tahmini yüzde 10,3'tü. Enflasyon aylık
bazda da yüzde 1,2 tahminine karşılık yüzde 1,5 arttı.
Enflasyondaki yükselişte gıda ve enerji fiyatları etkili oldu. Öte
yandan Euro Bölgesi ekonomisi yılın 3. çeyreğinde yüzde 0,2
büyüdü. Beklenti yüzde 0,1'di. Ekonomi Nisan-Haziran döneminde
yüzde 0,8 büyümüştü. Avrupa Merkez Bankası enflasyonu
dizginlemek için son 3 ayda toplam 200 baz puanlık faiz artışına
gitmiş ve Aralık'ta da artışların devam edeceği sinyali vermişti.
Ancak doğalgaz fiyatlarının rekor seviyeden düşüşe geçmesi ve
artan resesyon riski nedeniyle faiz artış hızının azalacağına dair
beklentiler de güçlendi. Bugün Euro Bölgesinde açıklanacak önemi
yüksek veri bulunmuyor.

ABD

ABD’de Goldman Sachs’ın 2023 yılı için %5 faiz tahminin ardından,
Morgan Stanley stratejistleri faiz artış döngüsünde sona
yaklaşıldığını öngördü. Paylaşılan notta resesyon sinyali olarak
kabul edilen 10 yıllık ve 3 yıllık ABD tahvil getirilerinde tersine
dönüşün, Fed'in faiz artışlarını durduracağı beklentisini desteklediği
söylendi. Bugün itibariyle FOMC toplantısı başlayacak ve ABD
Merkez Bankası'nın bu hafta politika faizini 4. toplantıda da 75 baz
puan artırması bekleniyor. Yatırımcılar Başkan Powell'ın gelecek
toplantılarda atılacak adımlara dair sinyallerini yakından takip
edecek.

Piyasa Verileri

Pariteler Son Günlük Değ.
(%)

Haftalık Değ.
(%)

Yılbaşı Değ.
(%)

USDTRY 18.6151 0.00 0.07 38.89
EURTRY 18.4722 0.40 -0.37 22.29
EURUSD 0.9923 0.41 -0.41 -12.77
GBPUSD 1.1526 0.54 0.47 -14.83
USDJPY 147.66 -0.73 -0.18 28.29

Sepetler Son Günlük Değ.
bp

Haftalık Değ.
bp

Yılbaşı Değ.
bp

½ $ + ½ € 18.5513 1.25 2.60 426.13
Dolar Endeksi 110.9920 -51.70 1.10 1,532.20
REK 54.5100 - - 677.00

Endeks Vadeliler Son Günlük Değ.
(%)

Haftalık Değ.
(%)

Yılbaşı Değ.
(%)

S&P 500 Yakın Vade 3,905.75 0.59 0.92 -17.92
DAX Yakın Vade 13,359.00 0.53 2.22 -15.75
Dow Jones Yakın
Vade 32,914.00 0.42 3.25 -9.14

Emtialar Son Günlük Değ.
(%)

Haftalık Değ.
(%)

Yılbaşı Değ.
(%)

Ons Altın 1,648.08 0.88 -0.30 -9.92
Gram Altın 986.30 0.86 -0.24 26.24
WTI 87.38 1.91 3.15 15.69
BRENT 94.03 1.83 2.97 20.91
Bakır 3.46 1.38 1.83 -22.03

Tahviller Son Günlük Değ.
bp

Haftalık Değ.
bp

Yılbaşı Değ.
bp

Türkiye 2 Yıllık 15.1400 3.00 -32.00 -756.00
Türkiye 10 Yıllık 12.0600 3.00 84.00 -1,226.00
ABD 10 Yıllık 4.0030 -4.70 -10.00 248.90
ABD 2 Yıllık 4.4450 -4.20 -1.70 371.50
Almanya 10 Yıllık 2.1200 -2.50 -4.60 229.70
Almanya 2 Yıllık 1.9150 -2.70 -4.80 254.30

Gelişmekte Olan
Ülke Kurları Son Günlük Değ.

(%)
Haftalık Değ.

(%)
Yılbaşı Değ.

(%)
USDZAR 18.2425 -0.61 0.22 14.35
USDIDR 15,624.55 -0.01 0.58 9.71
USDTRY 18.6151 0.00 0.07 38.89
USDRUB 61.4750 -0.93 -0.04 -17.91
USDBRL 5.1801 0.01 -2.55 -7.02
USDCNY 7.2687 -0.47 -0.50 14.36
USDMXN 19.7657 -0.23 -0.59 -3.69
USDCZK 24.6710 -0.40 0.34 12.75
USDHUF 411.9950 -0.57 -0.88 26.88
USDPLN 4.7547 -0.39 -0.57 17.85
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Euro/Dolar

Euro Bölgesi'nde enflasyon ekim ayında %10,7’e yükselerek rekor
kırmaya devam ederken, aylık bazda artış %1,5 oldu. Euro Bölgesi
ekonomisi 3. çeyrek büyümesi de %0,2'ye geriledi. Ekonomi Nisan-
Haziran döneminde %0,8 büyümüştü. Büyümenin ivme kaybetmesi
ise resesyon endişelerini derinleştirdi. Ekonominin yaşanan enerji
krizinin şirketler ve hane halkı üzerindeki olumsuz etkileri sonucu
kış aylarında daralmayı sürdürmesi bekleniyor. ABD’de dün
açıklanan önemli veri akışı bulunmazken, bugün imalat PMI
rakamlarının açıklanması bekleniyor. Dolar endeksinin 111,0
seviyesini aşması ile birlikte paritede dün geri çekilme kaydedildi.
Bu sabah toparlanma çabasının öne çıktığı paritede 0,9941 -
0,9999 - 1,003 seviyeleri direnç, 0,9848 - 0,9814 - 0,9755 izlenen
desteklerdir.

Günlük Pivot Seviyeleri
   0.9928

  0.9887  

 0.9837   

0.9787    

 0.9745   

  0.9704  

   0.9654

GBP/USD

İngiltere'de Başbakan Rishi Sunak ve Maliye Bakanı Jeremy Hunt'ın
dün yaptıkları toplantıda 17 Kasım'da yapılacak ekonomik
açıklamada yer verilmesi öngörülen vergi ve harcama planları
değerlendirildi. İngiltere hükümeti Pazartesi günü, Başbakan Sunak
ve Maliye Bakanı Hunt arasında bir toplantı sonrasında yaptığı
açıklamada, tüm İngilizlerin İngiltere'nin mali kara deliğini düzeltmek
için önümüzdeki yıllarda daha fazla vergi ödemek zorunda
kalacağını söyledi. Parite için 1,1567 - 1,1666 - 1,1720 seviyeleri
direnç, 1,1413 - 1,1360 - 1,1260 seviyeleri destek olarak takip
edilebilir.

Günlük Pivot Seviyeleri
   1.1491

  1.1414  

 1.1326   

1.1239    

 1.1162   

  1.1084  

   1.0997
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USD/TRY

Dolar/TL’de veri akışı bakımından sakin bir günü geride bırakırken,
düşük volatilitede yataya yakın hafif yükselişlerin hakim olduğunu
söyleyebiliriz. Dolar endeksi ise haftaya yükseliş eğiliminde başladı.
Son dönemde açıklanan verilerin ve haber akışlarının fiyatlamalara
etkisi sınırlı kalmaya devam ediyor. Bugün yurt içerisinde İstanbul
perakende fiyatlar ve imalat PMI verileri, ABD’de ise imalat PMI,
inşaat harcamaları ve JOLTS verileri izlenecek. Yarın ki Fed faiz
kararı, Perşembe günü içerde enflasyon ve Cuma günü ABD’de
tarım dışı istihdam verileri hafta genelinde fiyatlamalar üzerinde
volatilite yaratabilecek önemli veriler olarak ön plana çıkacak. Bu
sabah yatay seyirler izleyen Dolar/TL’de, saat 08:40 itibariyle
18,62’li seviyelerden işlemler geçiyor.

Günlük Pivot Seviyeleri
   18.7052

  18.6606  

 18.6279   

18.5953    

 18.5506   

  18.5060  

   18.4733

EUR/TRY

Euro Bölgesi'nde enflasyon ekim ayında %10,7’e yükselerek rekor
kırmaya devam ederken, aylık bazda artış %1,5 oldu. Euro Bölgesi
ekonomisi 3. çeyrek büyümesi de %0,2'ye geriledi. Ekonomi Nisan-
Haziran döneminde %0,8 büyümüştü. Büyümenin ivme kaybetmesi
ise resesyon endişelerini derinleştirdi. Ekonominin yaşanan enerji
krizinin şirketler ve hane halkı üzerindeki olumsuz etkileri sonucu
kış aylarında daralmayı sürdürmesi bekleniyor. Hazine ve Maliye
Bakanı Nureddin Nebati, finansal altyapının geliştirilmesi için
çalışmaların sürdüğünü belirtti. Yeni atılacak adımların finansal
istikrara katkı sağlayacağını ifade etti. Bugün yurtiçinde imalat PMI
endeksinin açıklanması beklenirken, gündeme dair gelişmeler takip
edilecek. Euro/TL kuru bu sabah 08:30 saatlerinde 18,43’lü
seviyelerden fiyatlanıyor.

Günlük Pivot Seviyeleri
   18.5099

  18.4154  

 18.3078   

18.2003    

 18.1058   

  18.0112  

   17.9037
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XAU/USD

Küresel piyasalarda yarın Fed günü olarak görülüyor. 01-02 Kasım
tarihlerinde Fed toplanacak ve yarın (02 Kasım) faiz kararını
açıklayacak. Fed için 75 baz puanlık beklentiler, fiyatlara yansıtılmış
durumda. Yarın karar sonrası, piyasalar eylül ayı karar metniyle
kasım ayı karar metnini kıyaslamak isteyecektir. Sonrasında da,
Fed Başkanı Powell'ın konuşması izlenecektir. Yarınki Fed
toplantısı öncesi piyasalarda temkinli seyirler görülüyor. Bugün için
ABD'de imalat PMI ve ISM imalat PMI verileri açıklanacak. Verilerin
etkisi sınırlı kalabilir. Bu sabah dolar endeksi 111,25 puan
çevresinde işlem görüyor. Ons altın için 1647 - 1654 - 1663 direnç
noktaları olarak takip edilebilir. Geri çekilmelerin görülmesi
durumunda 1628 - 1623 - 1614 destek noktaları olarak bulunuyor. 

Günlük Pivot Seviyeleri
   1,664.87

  1,655.26  

 1,641.75   

1,628.23    

 1,618.63   

  1,609.02  

   1,595.51

DAX Yakın Vade

Almanya hisse senedi piyasaları dün karışık bir görünüm sergiledi.
Gıda, kamu hizmetleri ve lojistik sektörlerinde yükselişler
gözlemlenirken, inşaat, teknoloji ve sanayi sektörlerinde geri
çekilmeler yaşandı. DAX 0,08% ve MDAX endeksi 0,11%
yükselirken, TecDAX endeksi 0,16% geriledi. Öte yandan
Almanya'da bağımsız Doğal Gaz ve Isı Komisyonu, yüksek enerji
fiyatlarına karşı haneler için Alman hükümetine gaz fiyatlarının Mart
2023'ten en az 2024'ün nisan ayı sonuna kadar kilovatsaat başına
12 avro sentle sınırlandırılması tavsiyesinde bulundu. Endeks için
13,466 - 13,571 - 13,771 seviyeleri direnç, 13,161 - 12,961 - 12,856
seviyeleri 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 endekslerinde Fed toplantısı öncesi dolara
yönelimin artması ile düşüşler izlendi. Dow Jones Industrial haftanın
ilk işlem gününde seansı %0,39 düşüşle 32,732 seviyesinden
kapattı. Endekste Teknoloji, Hammadde ve Kamu Hizmetleri
sektörlerindeki hisselerin baskısıyla düşüş izlendi. Bu sabah
itibariyle DJI 30 Aralık vadeli kontratı 32,920 seviyesinde yatay
pozitif hareket ediyor. Teknik açıdan 32,932 – 33,097 – 33,255
seviyeleri direnç, 32,608 – 32,450 – 32,284 pivot bölgeleri ise
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 endekslerinde Fed toplantısı öncesi dolara
yönelimin artması ile düşüşler izlendi. S&P 500 haftanın son işlem
gününde seansı %0,75 düşüşle 3,871 seviyesinden kapattı.
Endekste Teknoloji, Hammadde ve Kamu Hizmetleri sektörlerindeki
hisselerin baskısıyla değer kaybı izlendi. Bu sabah itibariyle S&P
500 Aralık vadeli kontratı 3,907 seviyesinde ve yatay pozitif
görünümü takip ediliyor. Teknik açıdan 3,907 – 3,931 – 3,949
seviyeleri direnç, 3,865 – 3,847 – 3,823 pivot bölgeleri ise destek
olarak izlenebilir.

Günlük Pivot Seviyeleri
   3,942.75

  3,858.00  

 3,811.00   

3,764.00    

 3,679.25   

  3,594.50  

   3,547.50
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Brent Petrol

OPEC yıllık dünya petrol görünümü raporunu yayınladı. Raporda,
gelecek on yıl için küresel petrol talebinin artacağı yönünde
öngörüsünü korudu ve 2035 yılı itibariyle dünya petrol tüketiminin
%13 artarak günlük 109,5 mn varil seviyesine ulaşacağını
öngördüğünü duyurdu. Bu sabah petrol fiyatları alıcılı işlem görüyor.
Dün petrol fiyatlarında satışların hakim olduğu görülmüştü bu
nedenle bugünkü alımlar, tepki alımı olarak yorumlanabilir. Küresel
piyasalar, yarınki Fed'in faiz kararını bekliyor. Bu nedenle,
piyasaların genelinde temkinli seyirler izleniyor. ABD Başkanı
Biden, enerji fiyatlarındaki oynaklık sebebiyle petrol şirketlerini
uyarmaya devam ediyor. Brent petrol için 94,10 - 95,66 - 96,98
direnç noktaları, 91,22 - 89,90 - 88,34 destek noktaları olarak takip
edilebilir.

Günlük Pivot Seviyeleri
   95.39

  94.23  

 92.71   

91.20    

 90.03   

  88.87  

   87.35

USD/JPY

Japonya, yenin dolar karşısındaki keskin düşüşüne karşı Ekim
ayında 6,3 trilyon yenlik (42,4 milyar dolar) rekor miktarda
müdahalede bulunarak para birimi üzerindeki baskıyı artıran
spekülatif hareketleri sınırlamaya çalıştı. Maliye Bakanlığı, 29 Eylül
- 27 Ekim arasındaki döneme ilişkin verilerini açıkladı. Merkez
Bankası rakamları ve hükümetle para akışına ilişkin piyasa
tahminleri, 21 Ekim'deki şüpheli bir müdahalenin yaklaşık 5,5 trilyon
yen (37,2 milyar dolar) maliyeti olduğuna işaret etmişti. Parite için
149,26 - 149,78 - 150,71 seviyeleri direnç, 147,80 - 146,97 - 146,35
seviyeleri destek olarak takip edilebilir.

Günlük Pivot Seviyeleri
   151.17

  150.73  

 150.44   

150.15    

 149.71   

  149.27  

   148.98
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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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