
Forex Bülten 02 Kasım 2022

Piyasa Gündemi

Küresel çapta enflasyonist baskılar ön planda kalmaya devam
ederken, ekonomik görünümde yavaşlama emareleri de yakından
takip ediliyor. ABD’de dün açıklanan ISM imalat PMI verisi son iki
buçuk yılın en düşük seviyesine geriledi. Fed’in bugün sonra erecek
toplantısında 75 baz puan faiz artırımına gitmesine kesin gözüyle
bakılıyor. Toplantıdan çıkacak faiz kararı, karar metnindeki ifadeler
ve Fed Başkanı Powell’ın mesajları risk iştahı ve fiyatlamalar
üzerinde belirleyici olacaktır.

Açıklanacak Önemli Ekonomik Veriler       
•    21:00 Fed Toplantısı ve Faiz Kararı Önem: Yüksek
•    21:30 Fed Başkanı Powell’ın Konuşması Önem: Yüksek

Türkiye

Türkiye imalat sektörü PMI endeksi, ekim ayında 46,4'e gerileyerek
sektördeki daralmanın devam ettiğine işaret ederken, yeni siparişler
ve üretimde ivme kaybının sürdüğünü ortaya koydu. Şirketler, yeni
siparişler ve üretimdeki gerilemeye paralel olarak satın alma
faaliyetleri ve istihdamı azaltırken, girdi ürünlerine olan talebin
azalmasıyla tedarikçilerin teslimat süreleri de kısalmış oldu. Dışişleri
Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, "Tahıl sevkiyatının devam etmesi için
sorunların aşılması lazım, Türkiye olarak gayret göstermeye devam
edeceğiz. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın, Putin ve Zelenskiy ile
görüşmeleri olacak" dedi. TCMB bankalardan piyasa dışı saatlerde
döviz işlemlerinin ve tahvil yükümlülüğünden kaçınmak için yüksek
mevduat faizi uygulamalarının son bulmasını istedi. Hazine ve
Maliye Bakanı Nureddin Nebati enflasyonun Aralık'tan itibaren
düşeceğini söyledi. Nebati "Gelecek dönem enflasyonun daha az
konuşulduğu bir süreç olacak" dedi. Bakan Nebati ayrıca TOGG'a
ulaşım için bankaların gerekli teşvikleri vereceğini söyledi.

Euro Bölgesi

Avrupa Merkez Bankası (AMB) Başkanı Christine Lagarde Euro
Bölgesi'nde enflasyonun hala çok yüksek seyrettiğini, faiz artış
döngüsünün enflasyonun orta vadede yüzde 2'lik hedefe dönmesini
sağlaması gerektiğini söyledi. Lagarde AMB'nin geçen hafta ikinci
kez 75 baz puanlık faiz artışı yapmasının ardından borçlanma
maliyetlerinin daha da artması gerektiğini ifade etti. AMB Başkanı,
Litvanyalı bir web sitesi için verdiği mülakatta "İstikametimiz belli ve
henüz o noktaya ulaşmış değiliz" diye konuştu. Öte yandan AMB
Yönetim Konseyi Üyesi ve Bundesbank Başkanı Joachim Nagel
Euro Bölgesi'nde fiyat baskılarının genişlediğini ve AMB'nin önceki
üç toplantıda olduğu gibi kararlı davranması gerektiğini söyledi.

ABD

Küresel çapta enflasyonist baskılar ön planda kalmaya devam
ederken, ekonomik görünümde yavaşlama emareleri de yakından
takip ediliyor. ABD’de dün açıklanan ISM imalat PMI verisi Ekim
siparişlerindeki azalmayla 50,9’dan 50,2’ye geriledi, bu son iki
buçuk yılın en düşük seviyesi oldu. Fed’in bugün sonra erecek
toplantısında 75 baz puan faiz artırımına gitmesine kesin gözüyle
bakılıyor. Toplantıdan çıkacak faiz kararı, karar metnindeki ifadeler
ve Fed Başkanı Powell’ın mesajları risk iştahı ve fiyatlamalar
üzerinde belirleyici olacaktır. Dün ABD'de JOLTS açık iş sayısı,
Eylül'de 10 milyon 717 bine çıkarak piyasa beklentilerinin aksine
artış gösterirken Fed'in agresif sıkılaşması üzerindeki baskıyı
artırdı. Son olarak ABD Hazine Bakanlığı, açıkladığı borçlanma
tahmininde hazinenin bu yılın son çeyreğinde 550 milyar dolar
borçlanmasını beklediğini belirtti.

Piyasa Verileri

Pariteler Son Günlük Değ.
(%)

Haftalık Değ.
(%)

Yılbaşı Değ.
(%)

USDTRY 18.6180 0.18 0.07 38.91
EURTRY 18.4031 0.26 -1.89 21.83
EURUSD 0.9885 0.11 -1.94 -13.11
GBPUSD 1.1502 0.16 -1.10 -15.01
USDJPY 147.40 -0.57 0.69 28.06

Sepetler Son Günlük Değ.
bp

Haftalık Değ.
bp

Yılbaşı Değ.
bp

½ $ + ½ € 18.5838 3.25 -0.50 429.37
Dolar Endeksi 111.3580 -12.70 174.50 1,568.80
REK 54.5100 - - 677.00

Endeks Vadeliler Son Günlük Değ.
(%)

Haftalık Değ.
(%)

Yılbaşı Değ.
(%)

S&P 500 Yakın Vade 3,871.50 0.14 0.79 -18.64
DAX Yakın Vade 13,394.00 0.36 1.34 -15.53
Dow Jones Yakın
Vade 32,712.00 0.08 2.64 -9.70

Emtialar Son Günlük Değ.
(%)

Haftalık Değ.
(%)

Yılbaşı Değ.
(%)

Ons Altın 1,652.33 0.28 -0.75 -9.69
Gram Altın 989.08 0.45 -0.71 26.59
WTI 88.64 0.91 0.83 17.36
BRENT 95.03 0.78 0.88 22.20
Bakır 3.50 0.04 -1.12 -20.97

Tahviller Son Günlük Değ.
bp

Haftalık Değ.
bp

Yılbaşı Değ.
bp

Türkiye 2 Yıllık 14.9000 -21.00 -56.00 -780.00
Türkiye 10 Yıllık 12.5100 45.00 94.00 -1,181.00
ABD 10 Yıllık 4.0600 1.30 5.00 254.60
ABD 2 Yıllık 4.5240 -3.30 9.90 379.40
Almanya 10 Yıllık 2.1380 -0.70 -2.80 231.50
Almanya 2 Yıllık 1.9400 -0.20 -2.30 256.80

Gelişmekte Olan
Ülke Kurları Son Günlük Değ.

(%)
Haftalık Değ.

(%)
Yılbaşı Değ.

(%)
USDZAR 18.1382 -0.30 1.14 13.70
USDIDR 15,649.40 -0.16 0.83 9.88
USDTRY 18.6180 0.18 0.07 38.91
USDRUB 61.5250 -0.36 0.41 -17.84
USDBRL 5.1435 -0.01 -4.43 -7.68
USDCNY 7.2742 -0.04 1.41 14.45
USDMXN 19.7137 -0.15 -1.14 -3.94
USDCZK 24.7440 -0.10 1.75 13.08
USDHUF 411.0210 -0.16 1.36 26.58
USDPLN 4.7558 -0.12 1.05 17.88

444 0 435 www.gedikyatirim.com.tr

https://www.gedikyatirim.com.tr/


Gedik Forex Bülten 02 Kasım 2022

Euro/Dolar

Euro Bölgesi'nde bu hafta açıklanan enflasyon rakamının ardından
dün Avrupa Merkez Bankası Başkanı C. Lagarde’ın açıklamaları
takip edildi. Avrupa Merkez Bankası Başkanı C. Lagarde Euro
Bölgesi'nde enflasyonun hala çok yüksek seyrettiğini, faiz artış
döngüsünün enflasyonun orta vadede %2'lik hedefe dönmesini
sağlaması gerektiğini söyledi. ABD'de açık iş sayısı eylül ayında
beklentilerin üzerinde gerçekleşerek Fed'in agresif sıkılaşması
üzerindeki baskıyı artırdı. Ülkede ISM imalat endeksi ise ekim
ayında siparişlerdeki azalmayla yaklaşık 2,5 yılın en düşük
seviyesine 50,20’ye geriledi. Fed toplantısı ve Başkan Powell’ın
vereceği mesajlar günün majör başlığı olarak öne çıkıyor. Paritede
0,9833 – 0,9792 ve 0,9732 seviyeleri destek, 0,9934 – 0,9994 ve
1,0035 izlenen direnç noktalarıdır.

Günlük Pivot Seviyeleri
   1.0082

  0.9976  

 0.9918   

0.9861    

 0.9754   

  0.9647  

   0.9590

GBP/USD

İngiltere'de dün açıklanan verilere göre konut fiyatları aylık binde 9
geriledi. Nationwide tarafından derlenen verilere göre, Ekim ayında
konut fiyatları bir önceki aya göre yüzde 0,9 geriledi. Bu gerilemeye
rağmen fiyatlar geçen yılın aynı ayına göre yüzde 7,2 yukarıda
gerçekleşti. Eylül ayında fiyatlar yıllık yüzde 9,5 artmıştı. Ekim
ayında fiyatlarda yıllık artışın yüzde 8,3 olması bekleniyordu.
Böylece veri, aylık bazda Haziran 2020'den bu yana görülen en
büyük düşüşü yaşamış oldu. Parite için 1,1552 – 1,1623 – 1,1681
seviyeleri direnç, 1,1423 – 1,1366 – 1,1294 seviyeleri destek olarak
takip edilebilir.

Günlük Pivot Seviyeleri
   1.1648

  1.1482  

 1.1393   

1.1305    

 1.1138   

  1.0972  

   1.0883
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USD/TRY

Yurt içerisinde imalat PMI Ekim ayında 46,4 ile pandemiden bu
yana en düşük seviyeye gerilerken, son 8 ayda eşik değer olan 50
referans seviyesi altında açıklanmaktadır. İstanbul’da perakende
fiyatlardaki artış oranı ise Ekim ayında yıllık %108,8 ile güçlü
seyrine devam etmektedir. ABD tarafında ISM imalat PMI Ekim
ayında 50,2 seviyesinde açıklanarak Mayıs 2020’den bu yana en
düşük seviyesine gerilerken, 50 eşik değer üzerinde kalmayı
başardı. Üretim PMI tarafı da 50,4 ile 50 eşik değer üzerinde
açıklandı. Açıklanan verilerin fiyatlamalara etkisi sınırlı kaldı. Bugün
gözler TSİ 21:00’de Fed faiz kararında olacak. Sonrasında Fed
Bakanı Powell’ın TSİ 21:30’da yapacağı basın açıklaması
izlenecek. Dolar/TL, bu sabah saat 08:30 itibariyle 18,60’lı
seviyelerde bulunuyor.

Günlük Pivot Seviyeleri
   18.6964

  18.6605  

 18.6281   

18.5956    

 18.5598   

  18.5239  

   18.4915

EUR/TRY

Euro Bölgesi'nde dün açıklanan önemli veri akışı bulunmazken,
gündeme dair gelişmeler takip edildi. Avrupa Merkez Bankası
Başkanı C. Lagarde’ın açıklamaları takip edildi. Avrupa Merkez
Bankası Başkanı C. Lagarde Euro Bölgesi'nde enflasyonun hala
çok yüksek seyrettiğini, faiz artış döngüsünün enflasyonun orta
vadede %2'lik hedefe dönmesini sağlaması gerektiğini söyledi. Yurt
içinde imalat sektörü PMI endeksi ekim ayında 46,4'e gerileyerek
sektördeki daralmanın devam ettiğine işaret etti. Yeni siparişler ve
üretimde ivme kaybının sürdüğünü ortaya koydu. Avrupa
cephesinde bugün imalat PMI rakamlarının açıklanması
beklenirken, Fed’den gelecek karar ve mesajlar küresel risk iştahı
üzerinde etkili olacaktır. Euro/TL kuru bu sabah 08:30 saatlerinde
18,38’li seviyelerden fiyatlanıyor.

Günlük Pivot Seviyeleri
   18.7547

  18.5559  

 18.4515   

18.3470    

 18.1483   

  17.9495  

   17.8451
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XAU/USD

Küresel piyasalarda, Fed'in faiz kararı takip edilecek. Bugün
Fed'den 75 baz puanlık faiz artışı bekleniyor. Beklentiler
doğrultusunda bir karar, sürpriz yorumlanmayacaktır. Ancak Fed
Başkanı Powell'ın konuşması önemli olacaktır. Powell'ın aralık
ayındaki toplantıya yönelik nasıl mesaj vereceği merak konusu.
Piyasa aralık ayı toplantısı için 50 veya 75 baz puanlık faiz artışı
için ikiye bölünmüş durumda. Bu nedenle önümüzdeki dönemde
Fed'in ne yapacağına dair sinyaller, bugünkü Fed toplantısında
aranabilir. Fed kaynaklı piyasada oynaklık izlenebilir. Fed kararı
öncesinde gün içerisinde ABD'de ADP özel sektör istihdam verisi
takip edilecek. Ons altın için 1659$ - 1671$ - 1685$ direnç noktaları
olurken, geri çekilmelerde 1633$ - 1618$ - 1607$ destek noktaları
olarak takip edilebilir.

Günlük Pivot Seviyeleri
   1,712.32

  1,685.23  

 1,671.57   

1,657.90    

 1,630.82   

  1,603.73  

   1,590.07

DAX Yakın Vade

Almanya hisse senedi piyasaları dün perakende, sanayi ve teknoloji
sektörleri öncülüğünde yükseldi. DAX %0,64 MDAX endeksi %1,44
ve TecDAX endeksi %0,43 değer kazandı. Yeni günde de
görünümün pozitif olduğu söylenebilir. Öte yandan Almanya Maliye
Bakanlığı, Bundestag'a bir mektup göndererek ekonomideki
yavaşlama nedeniyle gelecek yıl beklentilerin neredeyse 2 katı,
yaklaşık 36 milyar euro borçlanmalarının gerekebileceğini bildirdi.
Almanya daha önce 2023 yılında 17,2 milyar euro yeni
borçlanmaya ihtiyaç olacağını öngörüyordu. Endeks için 13,391 –
13,444 – 13,497 seviyeleri direnç, 13,246 – 13,184 – 13,136
seviyeleri destek olarak takip edilebilir.

Günlük Pivot Seviyeleri
   13,606.67

  13,535.33  

 13,440.67   

13,346.00    

 13,274.67   

  13,203.33  

   13,108.67
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Dow Jones Yakın Vade

Fed’in bugün sonra erecek toplantısında 75 baz puan faiz artırımına
gitmesine kesin gözüyle bakılıyor, karar öncesi endekslerde yatay
negatif hareketler izleniyor. Dow Jones Industrial haftanın ikinci
 işlem gününde seansı %0,24 düşüşle 32,653 seviyesinden kapattı.
Endekste Teknoloji, Tüketici Hizmetleri ve Sanayi sektörlerindeki
hisselerin baskısıyla hafif düşüş izlendi. Bu sabah itibariyle DJI 30
Aralık vadeli kontratı 32,710 seviyesinde yatay hareket ediyor.
Teknik açıdan 32,946 – 33,243 – 33,461 seviyeleri direnç, 32,431 –
32,213– 31,916 pivot bölgeleri ise destek olarak takip edilebilir.

Günlük Pivot Seviyeleri
   33,486.67

  33,256.33  

 32,970.67   

32,685.00    

 32,454.67   

  32,224.33  

   31,938.67

S&P 500 Yakın Vade

ABD hisse senedi endekslerinde Fed toplantısı öncesi dolara
yönelimin artması ile hafif düşüşler izlendi. S&P 500 haftanın ikinci
işlem gününde seansı %0,41 düşüşle 3,856 seviyesinden kapattı.
Endekste Teknoloji, Tüketici Hizmetleri ve Sanayi sektörlerindeki
hisselerin baskısıyla hafif düşüş izlendi. Bu sabah itibariyle S&P
500 Aralık vadeli kontratı 3,871 seviyesinde ve yatay görünümü
takip ediliyor. Teknik açıdan 3,908 – 3,955 – 3,983 seviyeleri direnç,
3,833 – 3,805 – 3,759 pivot bölgeleri ise destek olarak izlenebilir.

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

Petrol fiyatları bu sabah alıcılı işlem görüyor. Petrol için kısa vadede
oynaklığın devam ettiği görülüyor. Arz-talep dengesizliği sürüyor.
Petrol fiyatları için bundan sonraki süreçte Çin'deki gelişmeler,
Fed'in faiz kararı, küresel ekonomilerdeki görünüm, OPEC+
grubundan gelecek açıklamalar ve ABD'de Biden hükümetinin
enerji fiyatlarındaki oynaklık karşısında alacağı yeni tedbirler takip
edilecek konu başlıkları olarak sıralanabilir. Bugün Fed'in faiz kararı
bulunuyor. Fed için 75 baz puanlık beklentiler, fiyatlara yansıtılmış
durumda. Bundan sonraki süreç için Fed'in daha ne kadar agresif
olup olmayacağı merak konusu. Faiz kararı, bugün için önemli
olacaktır. Brent petrol için 96,04$ - 97,40$ - 99,26$ direnç noktaları,
92,82$ - 90,96$ - 89,60$ destek noktaları olarak izlenebilir.

Günlük Pivot Seviyeleri
   95.18

  93.60  

 92.61   

91.61    

 90.03   

  88.45  

   87.46

USD/JPY

Japonya Merkez Bankası (BOJ) Başkanı Haruhiko Kuroda, BOJ'un
getiri eğrisi kontrol politikasında ince ayarlar yapılmasının gelecekte
bir seçenek olabileceğini, ancak şu anda bir değişiklik
öngörmediklerini söyledi. Kuroda parlamentoya verdiği demeçte
Kuroda, "Yüzde 2 enflasyon hedefimize ulaşıldığı takdirde, getiri
eğrisi kontrolünü daha esnek hale getirmek bir seçenek haline
gelebilir" dedi. Ancak Kuroda, o noktaya gelinene kadar BOJ'un
ultra düşük faiz oranlarını devam ettirmesi ve ekonomiyi
desteklemek için tüm getiri eğrisi üzerinde aşağı yönlü baskıyı
sürdürmesi gerektiğini vurguladı. Parite için 149,03 – 149,84 –
150,87 seviyeleri direnç, 147,19 – 146,17 – 145,36 seviyeleri
destek olarak takip edilebilir.

Günlük Pivot Seviyeleri
   158.28

  155.11  

 152.01   

148.91    

 145.75   

  142.58  

   139.48
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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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