
Forex Bülten 04 Kasım 2022

Piyasa Gündemi

Fed toplantısı sonrasında zayıflama kaydeden küresel risk iştahı
dün de zayıf görünümünü sürdürdü. İngiltere Merkez Bankası (BoE)
dünkü toplantısında 75 baz puan güçlü bir faiz artırımına giderken,
güçlü sıkılaşma adımları ve resesyon korkuları piyasalar üzerinde
baskı oluşturdu. Yurt içinde açıklanan ekim ayı TÜFE rakamı aylık
bazda %3,54 oranında artış kaydetti ve yıllık TÜFE %85,51 oldu.
Bugün ABD’deki tarım dışı istihdam verileri yakından takip
edilecektir. 

Açıklanacak Önemli Ekonomik Veriler       
•    12:00 Euro Bölgesi – Hizmet PMI Önem: Orta
•    15:30 ABD – Tarım Dışı İstihdam Önem: Yüksek

Türkiye

TÜİK, ekim ayı enflasyonunu açıkladı. Ekim ayında tüketici fiyat
endeksi aylık bazda %3,54 artarken, bir önceki yılın aynı ayına göre
%85,51 seviyesine yükseldi. Böylece enflasyon 24 yılın en yüksek
seviyesine çıktı. Çekirdek enflasyon Ekim'de yükselişini sürdürerek
yıllık bazda %70,45 arttı. Yıllık enflasyonda ana gruplar içinde en
yüksek artış %117,5 ile ulaştırma grubunda oldu. Ulaştırmanın
ardından %99,05 ile gıda ve alkolsüz içecekler, %93,63 ile ev
eşyası geldi. Üretici fiyatlarında hızlı yükseliş ekim ayında da
devam etti. Yurt içi üretici fiyatları aylık %7,83 artarken, yıllık
%151,50'den %157.69'a yükseldi. Üretici fiyatları içindeki elektrik,
gaz kaleminde %554,56’lık artış dikkat çekti. Ekim ayı enflasyon
verileriyle birçok fiyat düzenlemesi için dikkate alınan yeniden
değerleme oranı da belirlendi. Buna göre 2023 için uygulanacak
yeniden değerleme oranı %122,9 oldu. Yurt içinde açıklanacak
önemli veri akışı bulunmazken, gündeme dair gelişmeler takip
edilecek.

Euro Bölgesi

Dün Avrupa İstatistik Ofisi (Eurostat), Avrupa Birliği (AB) ve Euro
Bölgesi'nin Eylül ayı işsizlik verilerini yayımladı. Buna göre, AB'de
Ağustos ayında yüzde 6 seviyesinde olan mevsim etkisinden
arındırılmış işsizlik oranı, Eylül'de sabit kaldı. Euro Bölgesi'nde ise
Ağustos ayında yüzde 6,7 olan işsizlik oranı, Eylül'de 6,6'ya
geriledi. İşsizlik oranı, geçen yılın eylül ayında Euro Bölgesi'nde
yüzde 7,3, AB'de ise 6,7 seviyesinde belirlenmişti. Öte yandan dün
Avrupa Merkez Bankası yetkililerinin konuşmaları takip edildi.
Başkan Lagarde Fed'in küresel piyasaları etkilediğini ve Fed
politikalarının etkilerine hazırlıklı olmaları gerektiğini belirtti. AMB
Yönetim Konseyi Üyesi Martins Kazaks ise rekor yüksek enflasyon
nedeniyle faiz oranlarının hala önemli oranda artması gerektiğini
söyledi. Bugün Avrupa’da PMI verileri takip edilebilir.

ABD

Dün ABD Çalışma Bakanlığının açıkladığı veriye göre işsizlik maaşı
başvuruları geçen hafta 217 bine gerileyerek, tarihi düşük
seviyelere yakın kaldı. Beklenti verinin 220 bin açıklanması
yönündeydi. Düşük seyreden işsizlik maaşı başvuruları, Fed
Başkanı Jerome Powell'ın işgücü piyasasında 'aşırı ısınma' olduğu
sözlerini de teyit ediyor. Öte yandan ABD’de ISM hizmet endeksi
Ekim'de siparişlerdeki ve iş aktivitesindeki ılımlılaşmayla, 56,7
seviyesinden 54,4'e geriledi. Buna göre veri Ekim'de, 2020'den beri
en yavaş artışı kaydetti. Bu durum, ekonominin soğuduğu sinyalini
veriyor. Son olarak ABD tarafında bugün tarım dışı istihdam verisini
takip edilecek. Beklenti, verinin 200 bin gelmesi yönünde.

Piyasa Verileri

Pariteler Son Günlük Değ.
(%)

Haftalık Değ.
(%)

Yılbaşı Değ.
(%)

USDTRY 18.6185 0.01 0.22 38.91
EURTRY 18.1956 0.25 -1.74 20.46
EURUSD 0.9773 0.24 -1.93 -14.09
GBPUSD 1.1213 0.46 -3.44 -17.14
USDJPY 148.00 -0.19 0.24 28.58

Sepetler Son Günlük Değ.
bp

Haftalık Değ.
bp

Yılbaşı Değ.
bp

½ $ + ½ € 18.4563 -15.75 -17.25 416.63
Dolar Endeksi 112.5150 -35.70 184.70 1,684.50
REK 54.5100 - - 677.00

Endeks Vadeliler Son Günlük Değ.
(%)

Haftalık Değ.
(%)

Yılbaşı Değ.
(%)

S&P 500 Yakın Vade 3,748.50 0.56 -4.16 -21.23
DAX Yakın Vade 13,212.00 0.51 -0.38 -16.68
Dow Jones Yakın
Vade 32,139.00 0.38 -2.30 -11.28

Emtialar Son Günlük Değ.
(%)

Haftalık Değ.
(%)

Yılbaşı Değ.
(%)

Ons Altın 1,647.67 1.10 0.18 -9.95
Gram Altın 986.18 1.10 0.28 26.22
WTI 89.64 2.63 2.09 18.69
BRENT 96.22 2.39 2.36 23.73
Bakır 3.48 1.57 1.00 -21.37

Tahviller Son Günlük Değ.
bp

Haftalık Değ.
bp

Yılbaşı Değ.
bp

Türkiye 2 Yıllık 14.6400 -32.00 -72.00 -806.00
Türkiye 10 Yıllık 12.5700 14.00 54.00 -1,175.00
ABD 10 Yıllık 4.1650 1.30 15.10 265.10
ABD 2 Yıllık 4.7300 0.10 31.80 400.00
Almanya 10 Yıllık 2.2450 -0.80 14.50 242.20
Almanya 2 Yıllık 2.0870 -0.50 15.30 271.50

Gelişmekte Olan
Ülke Kurları Son Günlük Değ.

(%)
Haftalık Değ.

(%)
Yılbaşı Değ.

(%)
USDZAR 18.2954 -0.54 -0.44 14.69
USDIDR 15,736.55 -0.13 1.15 10.49
USDTRY 18.6185 0.01 0.22 38.91
USDRUB 61.8250 -0.84 0.49 -17.44
USDBRL 5.1165 0.03 -3.43 -8.16
USDCNY 7.2537 -0.66 0.02 14.13
USDMXN 19.6293 -0.13 -0.84 -4.35
USDCZK 25.0120 -0.27 1.67 14.31
USDHUF 416.8730 0.15 0.84 28.38
USDPLN 4.8000 -0.33 1.42 18.98
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Euro/Dolar

ECB Başkanı C. Lagarde dün gerçekleştirdiği konuşmasında Fed'in
küresel piyasaları etkilediğini ve Fed politikalarının etkilerine
hazırlıklı olmaları gerektiğini vurgularken, ECB Yönetim Konseyi
Üyesi Martins Kazaks ise rekor yüksek enflasyon nedeniyle faiz
oranlarının hala önemli oranda artması gerektiğini söyledi. ABD’de
işsizlik maaşı başvuruları 217 bine gerileyerek tarihi düşük
seviyelerde açıklanırken, ISM hizmet sektörü endeksi 54,4 ile 2 yılın
düşüğüne geriledi. Bugün açıklanacak tarım dışı istihdam rakamları
piyasalarda ve paritede volatilitenin artış kaydetmesinde etkili
olacağından izlediğimiz ana başlık konumunda bulunuyor. Paritede
0,9816 - 0,9882 - 0,9925 seviyeleri direnç, 0,9706 - 0,9663 - 0,9597
izlenen destek seviyeleridir.

Günlük Pivot Seviyeleri
   1.0082

  0.9976  

 0.9918   

0.9861    

 0.9754   

  0.9647  

   0.9590

GBP/USD

Dün İngiltere tarafında faiz kararları takip edildi. İngiltere Merkez
Bankası politika faizini 75 baz puan artışla yüzde 2,25'ten yüzde 3'e
yükseltti. Beklenti de faizin 75 baz puan artırılması yönündeydi.
Banka böylece 33 yılın en büyük faiz artışını yaptı. Ancak banka,
piyasalarda fiyatlanan gelecekteki faiz artışlarını takip etmenin 2
yıllık bir resesyona yola açacağını belirterek bu patikayı takip
etmeyeceğinin sinyalini verdi. Açıklamada gelecek faiz artışlarına
dair 'zirve faizin muhtemelen piyasaların ima ettiğinden düşük
olacağı' belirtildi. Parite için 1,1335 - 1,1513 - 1,1606 seviyeleri
direnç, 1,1065 - 1,0972 - 1,0794 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 Ekim ayı verilerini barındıran tüketici enflasyonu aylık
%3,54 ve yıllık %85,51 artış kaydetti. Üretici enflasyonundaki artış
ise aylık %7,83 ve yıllık %157,69 oranında gerçekleşti. ABD
tarafında fabrika siparişleri beklentilere paralel Eylül’de %0,3 olarak
gerçekleşirken, ISM hizmet PMI Ekim’de 54,4 ile beklentilerin
altında kaldı. Açıklanan verilerin kur üzerinde etkisinin çok sınırlı
kaldığını söyleyebiliriz. Bugün gözler ABD’de açıklanacak istihdam
verilerinde olacak. Başta tarım dışı istihdam olmak üzere, işsizlik
oranı ve ortalama saatlik kazanç verileri izlenecek. Kurda hafta
boyunca yaşanan yatay seyir bu sabah da devam ediyor. Dolar/TL,
saat 08:40 itibariyle 18,61’li seviyelerde bulunuyor. Dolar endeksi
ise 112,53 civarında seyrediyor.

Günlük Pivot Seviyeleri
   18.6964

  18.6605  

 18.6281   

18.5956    

 18.5598   

  18.5239  

   18.4915

EUR/TRY

Avrupa Merkez Bankası Başkanı C. Lagarde dün gerçekleştirdiği
konuşmasında Fed'in küresel piyasaları etkilediğini ve Fed
politikalarının etkilerine hazırlıklı olmaları gerektiğini vurguladı.
Avrupa Merkez Bankası Yönetim Konseyi Üyesi Martins Kazaks ise
rekor yüksek enflasyon nedeniyle faiz oranlarının hala önemli
oranda artması gerektiğini söyledi. Yurt içinde ekim ayında tüketici
fiyat endeksi aylık bazda %3,54 artarken, bir önceki yılın aynı ayına
göre %85,51 seviyesine yükseldi. Böylece enflasyon 24 yılın en
yüksek seviyesine çıktı. Çekirdek enflasyon ise yükselişini
sürdürerek yıllık bazda %70,45 arttı. Yurt içi üretici fiyatları aylık
%7,83 artarken, yıllık %151,50'den %157,69'a yükseldi. Euro/TL
kuru bu sabah 08:30 saatlerinde 18,20’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, bu hafta Fed sonrası ons altında aşağı yönlü
bir seyir izlendi. Dün 1616$ seviyesine doğru düşüş görülmesine
karşın gelen tepki alımlarıyla ons altının kayıplarını telafi ettiği
görüldü. Yine de Fed etkisi piyasada hissedilirken, altın fiyatlarında
da oynaklık devam edebilir. Bugün içinde gündem ABD'de tarım
dışı istihdam verisi olarak bulunuyor. Ekim ayına yönelik
açıklanacak istihdam verisi, Fed ile ilgili beklentileri etkileyebilir. Bu
nedenle veri bazlı hareket görülebilir. Bu sabah itibariyle dolar
endeksi 112,57 seviyesinde işlem görüyor. Ons altın için geri
çekilmelerin görülmesi durumunda 1617 - 2604 - 1592 destek
noktaları olarak takip edilebilir. Yukarı yönlü hareketin devamında
1654 - 1669 - 1684 direnç noktaları olarak 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 inşaat, finans hizmetleri ve
tüketim sektörleri öncülüğünde düştü. DAX endeksi 0,95%, MDAX
endeksi 2,12% ve TecDAX endeksi 1,39% geriledi. Öte yandan
Alman enerji devi Uniper Rusya ile yaşanan enerji krizinden en çok
etkilenen şirketler arasında yer alırken yılın ilk dokuz ayında 40
milyar Euro zarar bildirdi. Bu yıl Avrupa’da yaşanan enerji krizi, gaz
fiyatlarını kamu kurumlarının uzun vadeli sözleşmelerle Rusya’dan
boru hattı için ödediğinin çok üstünde rekor seviyelere çıkardı.
Endeks için 13,306 - 13,429 - 13,587 seviyeleri direnç, 13,025 -
12,956- 12,833 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 endekslerdeki değer kayıpları devam ediyor. Dow
Jones Industrial dün seansı %0,46 düşüşle 32,001 seviyesinden
kapattı. Endekste Teknoloji, Telekomünikasyon ve Finans
sektörlerindeki hisselerin baskısıyla düşüş izlendi. Bu sabah
itibariyle DJI 30 Aralık vadeli kontratı 32,124 seviyesinde yatay
pozitif hareket ediyor. Teknik açıdan 32,267 - 32,536 - 32,801
seviyeleri direnç, 31,734 - 31,470 - 31,201 seviyeleri ise destek
olarak takip edilebilir.

Günlük Pivot Seviyeleri
   32,815.67

  32,544.33  

 32,280.67   

32,017.00    

 31,745.67   

  31,474.33  

   31,210.67

S&P 500 Yakın Vade

S&P 500 dün seansı %1,06 düşüşle 3,719 seviyesinden kapattı.
Endekste Teknoloji, Telekomünikasyon ve Finans sektörlerindeki
hisselerin baskısıyla düşüş izlendi. Bu sabah itibariyle S&P 500
Aralık vadeli kontratı 3,746 seviyesinde ve yatay pozitif görünümü
takip ediliyor. Teknik açıdan 3,856 - 3,920 - 3,969 seviyeleri direnç,
3,743 - 3,694 - 3,630 seviyeleri 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. Bu hafta Fed'in kararı,
Çin'den gelen haber akışları, petrol fiyatlarında da oynaklığa neden
oldu. Fiyatlarda zaman zaman geri çekilmeler izlenirken, gelen tepki
alımları satışların önüne geçmeyi başardı. Küresel piyasalarda,
Amerika, Avrupa ve İngiltere Merkez Bankalarından gelen faiz
artışları, resesyon endişelerini arttırıyor. Bu da petrolde talebi
düşürebilir ihtimaliyle fiyatların düşmesine neden oluyor. Ancak
piyasada bir yandan da devam eden arz sıkıntısının olması,
fiyatların yükselmesini sağlıyor. Petrol için ana hikayenin arz-talep
olarak devam etmesi bir süre daha fiyatlardaki oynaklığın
sürmesine neden olabilir. Brent petrol için 97,64 - 98,71 - 99,97
dirençler, geri çekilmelerde 94,15 - 92,09 - 92,01 destek noktaları.

Günlük Pivot Seviyeleri
   95.18

  93.60  

 92.61   

91.61    

 90.03   

  88.45  

   87.46

USD/JPY

Japonya Maliye Bakanı Shunichi Suzuki, Japonya'nın ABD para
politikası sıkılaştırmasından kaynaklanan aşağı yönlü risklere karşı
dikkatli olması gerektiğini bildirdi. Suzuki, "ABD enflasyonunun ve
para politikasındaki herhangi bir değişikliğin Japonya ve küresel
ekonomiyi nasıl etkileyebileceğini izlemeye devam etmemiz
gerekiyor" dedi. Öte yandan haberlere göre Japonya, ABD ve
Güney Kore liderlerinin, bu ayın ortasında, Kuzey Kore'nin tehditkâr
füze denemeleri gündemi sebebiyle bir araya gelebileceği
değerlendiriliyor. Parite için 148,77 - 149,28 - 150,11 seviyeleri
direnç, 147,44 - 146,60 - 146,10 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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