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Piyasa Gündemi

Fed’in beklentilerle uyumlu olarak 75 baz puan faiz artırımına gittiği
toplantıda sıkılaşma sürecinde son aşamaya girildiğine yönelik
mesajlar ön plana çıktı. Fed Başkanı Powell, aralık ayında daha
sınırlı bir faiz artışının gündeme gelebileceğini ancak faiz artışlarına
ara vermek için çok erken olduğunu ifade etti. Fed toplantısı
sonrasında küresel risk iştahındaki zayıflama yaşandı. Bugün yurt
içinde enflasyon rakamları ile küresel çapta BoE faiz kararı
yakından takip edilecek. 

Açıklanacak Önemli Ekonomik Veriler       
•    10:00 Türkiye – TÜFE/ÜFE Önem: Yüksek
•    15:00 İngiltere – BoE Faiz Kararı Önem: Yüksek

Türkiye

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan parti grup toplantısında
yaptığı konuşmada, "Dünyada da faizi indirmeye başladıklarını
göreceksiniz" dedi. Erdoğan, tahıl koridorunun eskiden olduğu gibi
yeniden açıldığını da duyurdu. Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin
Nebati, "KGF'de finansmana ulaşmada sıkıntı yaşamayan firmaları
dışarıda bırakacağız" dedi. Nebati, genç girişimcilere kullandırılan
Hazine Destekli Kredilerdeki sıfır faizli kredi limitini 100 bin liradan
300 bin liraya yükselttiklerini söyledi. Türkiye Cumhuriyet Merkez
Bankası verilerine göre finansal kesim dışındaki firmaların net döviz
pozisyon açığı Ağustos'ta aylık 2,02 milyar dolar düşüşle 89,1
milyar dolar oldu. Reel kesim döviz açığı 2010 yılından beri ilk kez
90 milyar doların altına indi. Bugün yurt içinde enflasyon rakamları
günün majör başlığı olarak takip edilecek.

Euro Bölgesi

Euro Bölgesi'nde imalat aktivitesi rekor yüksek enflasyon ve küresel
ekonomideki zayıflamanın talebi azaltmasıyla pandeminin başladığı
2020'den beri en düşük seviyeye geriledi. S&P Global, sektörün
resesyona işaret ettiği uyarısı yaptı. S&P Global'in açıkladığı
verilere göre Euro Bölgesi'nde imalat PMI endeksi nihai 46,4'e
geriledi, endeks Eylül'de 48,4 değerini almıştı. Öte yandan Almanya
Merkez Bankası Bundesbank'tan finansla risk uyarısı geldi.
Bundesbank Başkan Yardımcısı Claudia Buch, Handelsblatt
gazetesine yaptığı açıklamada finansal sisteme yönelik risklerin
büyümekte olduğu uyarısında bulundu. Bugün Lagarde’ın
konuşması piyasaların seyri açısından takip edilebilir.

ABD

ABD Merkez Bankası Fed iki günlük Federal Açık Piyasa Komitesi
(FOMC) toplantısının ardından faiz kararını açıkladı. Fed piyasa
beklentilerine paralel olarak faizi 75 baz puan artırırken, sıkılaşma
sürecinde son aşamaya girildiğine yönelik sinyaller verdi. Fed
Başkanı Jerome Powell ise faiz artışlarına ara vermeyi düşünmek
için çok erken olduğunu belirtti. Bununla birlikte Powell Aralık
toplantısında daha sınırlı faiz artışının gündeme gelmesinin olası
olduğunu belirtti. Bunun yanında, ABD'de 30 yıl vadeli mortgage
(konut kredisi) için ortalama faiz oranı yüzde 7,06'ya gerileyerek 10
haftalık yükselişin ardından ilk kez düşüş kaydetti. Son olarak,
ABD'de özel sektör istihdamı Ekim’de 236 bin artarak 2. ayda da
ivmelenmeyi sürdürdü. Bu durum, Fed'in ekonomiyi soğutma
çabalarına rağmen işgücü talebinin dirençli kaldığına işaret etti.
Geçen ayın verisi ise aşağı yönlü revize edildi.

Piyasa Verileri

Pariteler Son Günlük Değ.
(%)

Haftalık Değ.
(%)

Yılbaşı Değ.
(%)

USDTRY 18.6151 -0.07 0.08 38.89
EURTRY 18.2671 -0.12 -1.45 20.93
EURUSD 0.9812 -0.05 -1.53 -13.75
GBPUSD 1.1385 -0.06 -1.56 -15.87
USDJPY 147.60 -0.20 0.88 28.24

Sepetler Son Günlük Değ.
bp

Haftalık Değ.
bp

Yılbaşı Değ.
bp

½ $ + ½ € 18.6138 3.00 -3.25 432.38
Dolar Endeksi 112.0770 -9.50 146.80 1,640.70
REK 54.5100 - - 677.00

Endeks Vadeliler Son Günlük Değ.
(%)

Haftalık Değ.
(%)

Yılbaşı Değ.
(%)

S&P 500 Yakın Vade 3,775.00 0.17 -1.17 -20.67
DAX Yakın Vade 13,181.00 -0.72 -0.48 -16.87
Dow Jones Yakın
Vade 32,227.00 0.15 0.48 -11.04

Emtialar Son Günlük Değ.
(%)

Haftalık Değ.
(%)

Yılbaşı Değ.
(%)

Ons Altın 1,634.93 -0.02 -1.71 -10.64
Gram Altın 978.50 -0.11 -1.60 25.24
WTI 88.63 -0.12 0.56 17.34
BRENT 95.10 -0.17 0.60 22.29
Bakır 3.48 0.27 -1.20 -21.58

Tahviller Son Günlük Değ.
bp

Haftalık Değ.
bp

Yılbaşı Değ.
bp

Türkiye 2 Yıllık 14.9600 6.00 -48.00 -774.00
Türkiye 10 Yıllık 12.4300 -8.00 73.00 -1,189.00
ABD 10 Yıllık 4.1050 0.20 18.10 259.10
ABD 2 Yıllık 4.6070 0.00 32.20 387.70
Almanya 10 Yıllık 2.1370 -0.10 1.80 231.40
Almanya 2 Yıllık 1.9750 3.50 2.10 260.30

Gelişmekte Olan
Ülke Kurları Son Günlük Değ.

(%)
Haftalık Değ.

(%)
Yılbaşı Değ.

(%)
USDZAR 18.2924 0.17 1.75 14.67
USDIDR 15,689.10 0.00 0.83 10.16
USDTRY 18.6151 -0.07 0.08 38.89
USDRUB 62.1250 0.69 1.30 -17.04
USDBRL 5.1437 0.00 -3.78 -7.68
USDCNY 7.3055 0.22 1.06 14.94
USDMXN 19.6524 -0.10 -0.93 -4.24
USDCZK 24.9941 0.04 1.75 14.23
USDHUF 415.4100 0.09 1.22 27.93
USDPLN 4.7949 0.06 1.15 18.85
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Euro/Dolar

Euro Bölgesi'nde imalat sektörü PMI endeksi rekor yüksek
enflasyon ve küresel ekonomideki zayıflamanın talebi azaltmasının
etkisiyle 46,4’e gerileyerek beklentilerin üzerinde geriledi.
Almanya’da 134,5 milyar dolarlık ihracat, 130,8 milyar dolarlık da
ithalat yaparak, dış ticaret 3,7 milyar euro fazla verdi. ABD'de özel
sektör istihdamı, ekimde 239 bin artarak piyasa beklentilerinin
üzerinde yükseliş kaydetti. Fed beklentilere paralel faizleri 75 baz
puan faiz artırırken, Başkan Powell faiz artışlarına ara vermeyi
düşünmek için çok erken olduğunu belirtti. Aynı zamanda aralık
toplantısında daha sınırlı faiz artışının gündeme gelmesinin olası
olduğunu vurguladı. Paritede geri çekilmelerde 0,9760 – 0,9705 ve
0,9597 destek, 0,9923 – 1,0030 ve 1,0085 izlenen direnç
seviyeleridir.

Günlük Pivot Seviyeleri
   1.0087

  1.0031  

 0.9924   

0.9818    

 0.9762   

  0.9706  

   0.9599

GBP/USD

Bugün İngiltere Merkez Bankası’nın faiz kararı takip edilecek.
Ekonomistler İngiltere Merkez Bankası’ndan bugün 75 baz puanlık
bir faiz artırımı yapmasını ve politika faizini yüzde 3 seviyesine
çıkarmasını bekliyor. BoE bugün beklendiği gibi faiz artırır ise, son 8
toplantıdır faiz artırmış olacak. Geçen yıl politika faizi yüzde 0,10
seviyesindeydi. Karar sonrası Banka yetkililerinin konuşmaları da
takip edilecek. Ayrıca banka bugün uzun vadeli enflasyon
tahminlerini de yayınlayacak. Parite için 1,1506 – 1,1623 – 1,1682
seviyeleri direnç, 1,1329 – 1,1270 – 1,1153 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

ABD Merkez Bankası Fed, politika faizini beklentiler dahilinde 75
baz puan artırarak yüzde 3,75 – 4,00 aralığına yükseltti. Fed
Başkanı Powell, faiz artışlarına ara vermeyi düşünmek için çok
erken olduğunu bildirirken, faiz artış hızını yavaşlatma kararını bir
sonraki toplantıda tartışacaklarını belirtti. Yurt içerisinde ise Ticaret
Bakanı Mehmet Muş’un açıklamalarına göre dış ticaret açığı
Ekim’de 8 milyar dolar olarak gerçekleşirken, Ocak – Ekim 2022
arası toplam dış ticaret açığı ise 91,1 milyar dolar oldu. Açıklanan
verilerin fiyatlamalara etkisinin sınırlı kaldığını söyleyebiliriz. Bugün
yurt içerisinde enflasyon, ABD’de ise hizmet PMI ve fabrika
siparişleri öne çıkacak. Bu sabah yatay seyirler izleyen Dolar/TL,
saat 08:30 itibariyle 18,61’li seviyelerde bulunuyor.

Günlük Pivot Seviyeleri
   18.6964

  18.6605  

 18.6281   

18.5956    

 18.5598   

  18.5239  

   18.4915

EUR/TRY

Euro Bölgesi'nde imalat sektörü PMI endeksi rekor yüksek
enflasyon ve küresel ekonomideki zayıflamanın talebi azaltmasının
etkisiyle 46,4’e gerileyerek beklentilerin üzerinde geriledi.
Avrupa’nın en büyük ekonomisi olan Almanya 134,5 milyar dolarlık
ihracat, 130,8 milyar dolarlık da ithalat yaptı ve dış ticaret dengesi
3,7 milyar euro fazla verdi. Ülkede imalat PMI endeksi üretim ve
yeni siparişlerdeki düşüş nedeniyle ekimde 45,1 puana geriledi. Yurt
içinde Cumhurbaşkanı Erdoğan dünyada da faizin indirilmeye
başlanacağını belirtirken, tahıl koridorunun eskiden olduğu gibi
yeniden açıldığını da duyurdu. Bugün ekim ayı enflasyon rakamları
günün majör başlığı olarak ön planda bulunuyor. Euro/TL kuru bu
sabah 08:30 saatlerinde 18,29’lu 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 dün akşam Fed'in faiz kararı takip edildi. Fed
beklentiler doğrultusunda 75 baz puanlık faiz artışını gerçekleştirdi.
Aralık ayı toplantısı için sınırlı bir faiz artışı sinyali geldi. Fed
Başkanı Powell yapmış olduğu konuşmasında faiz artışına ara
vermek için erken olduğunu, istihdam piyasasının hala güçlü
kaldığını belirtti. Fed toplantısı bittiği için bugün itibariyle Fed
üyelerinin konuşmaları başlayabilir. Toplantı sonrası üyelerin
yapacağı değerlendirmeler, piyasaların seyri açısından izlenebilir.
Bugün ABD'de açıklanacak veriler var, veri bazlı hareket görülebilir.
Ons altın için geri çekilmelerin görülmesi durumunda 1623$ - 1611$
- 1588$ destek noktaları olarak takip edilebilir. Yukarı yönlü
hareketlerde ise 1657$ - 1680$ ve 1692$ direnç konumunda
bulunuyor.

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, inşaat ve finans
hizmetleri sektörleri öncülüğünde düştü. DAX 0,61%, MDAX
endeksi 1,12% ve TecDAX endeksi 0,65% değer kaybetti. Yeni
günde Avrupa piyasalarında zayıf bir seyrin olduğu söylenebilir. Öte
yandan Bundesbank Başkan Yardımcısı, finansal sisteme yönelik
risklerin büyümekte olduğu uyarısında bulunarak, "çok sayıda risk
aynı anda gerçekleşir ise tehlikeli olabilir" dedi. Endeks için 13,376
– 13,745 – 13,597 seviyeleri direnç, 13,111 – 13,019 – 12,949
seviyeleri destek olarak takip edilebilir.

Günlük Pivot Seviyeleri
   13,502.33

  13,309.67  

 13,189.33   

13,069.00    

 12,876.33   

  12,683.67  

   12,563.33
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Dow Jones Yakın Vade

Fed piyasa beklentilerine paralel olarak faizi 75 baz puan artırırken,
sıkılaşma sürecinde son aşamaya girildiğine yönelik sinyaller verdi.
Bununla birlikte endekslerde sert düşüşler yaşandı. Dow Jones
Industrial dün seansı %1,55 düşüşle 32,147 seviyesinden kapattı.
Endekste Teknoloji, Tüketici Hizmetleri ve Tüketici Malları
sektörlerindeki hisselerin baskısıyla düşüş izlendi. Bu sabah
itibariyle DJI 30 Aralık vadeli kontratı 32,202 seviyesinde yatay
negatif hareket ediyor. Teknik açıdan 32,818 – 33,453 – 33,802
seviyeleri direnç, 31,834 – 31,485 – 30,851 pivot bölgeleri ise
destek olarak takip edilebilir.

Günlük Pivot Seviyeleri
   33,800.67

  33,453.33  

 32,815.67   

32,178.00    

 31,830.67   

  31,483.33  

   30,845.67

S&P 500 Yakın Vade

S&P 500 dün seansı %2,50 düşüşle 3,759 seviyesinden kapattı.
Endekste Teknoloji, Tüketici Hizmetleri ve Tüketici Malları
sektörlerindeki hisselerin baskısıyla düşüş izlendi. Bu sabah
itibariyle S&P 500 Aralık vadeli kontratı 3,772 seviyesinde ve yatay
görünümü takip ediliyor. Teknik açıdan 3,862 – 3,956 – 4,007
seviyeleri direnç, 3,716 – 3,665 – 3,571 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 yeni güne yatay bir başlangıç yaptı. Dün akşam
Fed'in faiz kararı vardı ve Fed 75 baz puanlık faiz artışını beklentiler
doğrultusunda gerçekleştirdi. Aralık ayı için sınırlı bir faiz artışı
gelebilir şeklinde bir algı verilirken, faiz artışlarına son vermek
içinde erken olduğuna değinildi. Fed'in faiz artırmaya devam
edecek olması, petrol talebinin düşmesi anlamına geliyor. Bu bir
miktar fiyatları baskılıyor. Çin'de sıfır kovid politikası devam ediyor
bu da Çin'de petrol talebine yönelik artışın zayıf kalmasına neden
olunca fiyatları baskılayan bir diğer faktör olarak değerlendiriliyor.
Dün DOE haftalık stoklarında 3.1 mn varil düşüş görüldü, sınırlı
pozitif bir veri. Brent petrol için 96,71$ - 97,80$ - 99,16$ direnç
noktaları, 94,26$ - 92,90$ - 91,81$ destek noktaları.

Günlük Pivot Seviyeleri
   95.18

  93.60  

 92.61   

91.61    

 90.03   

  88.45  

   87.46

USD/JPY

Japonya Başbakanı Kişida Fumio ile Almanya Cumhurbaşkanı
Frank-Walter Steinmeier, "Serbest ve Açık Hint-Pasifik" için ikili iş
birliği fırsatlarını görüştü. Başkent Tokyo'ya resmi ziyarette bulunan
Alman Cumhurbaşkanı Steinmeier ile bir araya gelen Japon
Başbakan Kişida, görüşmede ikili ve bölgesel gelişmeleri ele aldı.
Kişida ve Steinmeier, Çin'in nüfuzunu artırdığı bölge genelinde
"Serbest ve Açık Hint-Pasifik" vizyonunun hayata geçirilmesi için
olası iş birliği fırsatlarını görüştü ve fikir birliğine vardı. Parite için
148,96 – 150,02 – 151,67 seviyeleri direnç, 146,26 – 144,60 –
143,55 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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