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Piyasa Gündemi

ABD’de cuma günü açıklanan tarım dışı istihdam verisi 261 binle
beklentilerin üzerinde bir artış kaydederken, işsizlik oranı ise
%3,7’ye yükseldi. İşgücü piyasasının faiz artırımlarına rağmen
gücünü koruduğu görüldü. Sıkılaşma ve resesyon endişelerine
karşın cuma günü küresel risk iştahında toparlanma çabası etkili
oldu. Önümüzdeki süreçte ekonomik veri akışları ve merkez
bankalarının faiz kararları risk iştahı ve fiyatlamalar üzerinde
belirleyici olmaya devam edecektir.

Açıklanacak Önemli Ekonomik Veriler       
•    10:00 Almanya –  Sanayi Üretimi Önem: Orta
•    11:40 ECB Başkanı Lagarde Konuşması Önem: Yüksek

Türkiye

TCMB açıklanan ve 24 yılın en yüksek seviyesine çıkan Ekim ayı
enflasyonuna dair fiyat gelişmeleri raporunu yayımladı. Enflasyon
değerlendirmesinde gıda fiyatlarındaki artışın temel belirleyici
olduğu vurgulandı. Raporda üretici fiyatlarını yukarı çeken başlıca
unsurun enerji olduğu belirtildi. Bu dönemde yıllık enflasyonun
enerji ve alkol-tütün-altın gruplarında gerilerken diğer gruplarda
yükseldiği, yıllık tüketici enflasyonundaki artışa en belirgin katkının
gıda grubundan geldiği ifade edildi. TCMB ekim ayına ilişkin reel
efektif döviz kurunu açıkladı. Reel efektif döviz kuru endeksi, TÜFE
bazında 55,70'e yükseldi. ÜFE bazlı reel efektif döviz kuru endeksi
de 2017'den bu yana en yüksek seviyeye çıktı. IMF heyeti 2022 yılı
4. madde değerlendirmesini tamamladı. Kuruluşun
değerlendirmesinde enflasyonla mücadele için faiz artışı tavsiyesi
öne çıktı. Değerlendirmede TCMB’in bağımsızlığına da vurgu
yapıldı. Yurt içinde bugün açıklanacak önemli veri akışı
bulunmazken, gündeme dair gelişmeler takip edilecek.

Euro Bölgesi

Euro Bölgesi'nde Üretici Fiyat Endeksi (ÜFE), enerji fiyatlarındaki
yükselişin etkisiyle Eylül ayında yıllık bazda yüzde 41,9 yükseliş
gösterdi. Piyasa beklentileri ÜFE'nin yıllık yüzde 42 artacağı
yönündeydi. Öte yandan, Avrupa Merkez Bankası Başkanı
Christine Lagarde, enflasyonun yapışkan olması durumunda daha
fazlasını yapmaya hazır olduklarını söyledi. Lagarde enflasyonun
hedefe ulaşması için faizlerin kısıtlayıcı seviyelere yükselmesi
gerekebileceğini belirtti. Euro Bölgesi'nde enflasyonun geçen ay
yüzde 10,7'ye yükselmesi, faizlerin 3. kez 75 baz puanlık faiz artış
ihtimalini de gündeme getirdi. AMB yüksek enflasyonu kontrol altına
almak amacıyla son 3 ayda 200 baz puanlık faiz artışına gitmişti.

ABD

Cuma günü açıklanan en önemli veriler, ABD tarım dışı istihdam ve
işsizlik verileriydi. Açıklanan verilere göre ABD'de tarım dışı
istihdam Ekim'de 261 binle tahminlerin oldukça üzerinde
gerçekleşti. İşsizlik oranı %3,7'ye yükseldi. Ücretler de söz konusu
dönemde güçlü biçimde yükseldi. Açıklanan veriler, Fed'in faiz
artışlarına ve ekonomik görünümdeki kötüleşmeye rağmen işgücü
piyasasının gücünü koruduğuna işaret etti. Yeni haftaya
bakıldığında, bu hafta ABD tarafında takip edilecek en önemli veri
ABD enflasyon verisi olacak. Veri, Fed’in faiz artırım hızını ne
zaman yavaşlatmaya başlayacağı konusunda fikir verebilir. Salı
günkü ABD ara seçimlerinin sonuçları da haftanın gündem maddesi
olacak. Bugün özelinde Fed yetkililerinin konuşmaları birincil veri
olarak takip edilebilir.

Piyasa Verileri

Pariteler Son Günlük Değ.
(%)

Haftalık Değ.
(%)

Yılbaşı Değ.
(%)

USDTRY 18.5986 0.16 -0.09 38.77
EURTRY 18.4931 0.45 0.51 22.43
EURUSD 0.9943 -0.17 0.61 -12.60
GBPUSD 1.1326 -0.47 -1.20 -16.31
USDJPY 147.18 0.38 -1.05 27.87

Sepetler Son Günlük Değ.
bp

Haftalık Değ.
bp

Yılbaşı Değ.
bp

½ $ + ½ € 18.5253 6.90 -1.35 423.53
Dolar Endeksi 111.0280 24.00 -48.10 1,535.80
REK 55.7000 - - 796.00

Endeks Vadeliler Son Günlük Değ.
(%)

Haftalık Değ.
(%)

Yılbaşı Değ.
(%)

S&P 500 Yakın Vade 3,775.50 -0.11 -2.77 -20.66
DAX Yakın Vade 13,475.00 -0.05 1.40 -15.02
Dow Jones Yakın
Vade 32,402.00 -0.08 -1.14 -10.56

Emtialar Son Günlük Değ.
(%)

Haftalık Değ.
(%)

Yılbaşı Değ.
(%)

Ons Altın 1,671.89 -0.56 2.34 -8.62
Gram Altın 999.72 -0.40 2.23 27.95
WTI 90.85 -1.04 5.95 20.28
BRENT 97.16 -0.94 5.21 24.93
Bakır 3.58 -1.44 4.96 -19.28

Tahviller Son Günlük Değ.
bp

Haftalık Değ.
bp

Yılbaşı Değ.
bp

Türkiye 2 Yıllık 14.6400 0.00 -72.00 -806.00
Türkiye 10 Yıllık 12.5700 14.00 54.00 -1,175.00
ABD 10 Yıllık 4.1520 -1.00 10.20 263.80
ABD 2 Yıllık 4.6840 -0.80 19.70 395.40
Almanya 10 Yıllık 2.2990 4.60 19.90 247.60
Almanya 2 Yıllık 2.1270 3.50 19.30 275.50

Gelişmekte Olan
Ülke Kurları Son Günlük Değ.

(%)
Haftalık Değ.

(%)
Yılbaşı Değ.

(%)
USDZAR 17.9963 0.51 -1.95 12.81
USDIDR 15,691.10 0.47 0.42 10.17
USDTRY 18.5986 0.16 -0.09 38.77
USDRUB 61.6250 -0.60 -0.68 -17.71
USDBRL 5.0568 -0.08 -2.37 -9.24
USDCNY 7.2253 0.56 -1.06 13.68
USDMXN 19.5489 0.09 -1.33 -4.74
USDCZK 24.5342 0.16 -0.95 12.13
USDHUF 404.8200 0.18 -2.30 24.67
USDPLN 4.7189 0.28 -1.14 16.97
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Euro/Dolar

Haftanın son işlem günü Almanya’da imalat sektöründe yeni
siparişler aylık bazda %4 azalırken, yıllık bazda %10,8 düştü.
Avrupa Merkez Bankası Başkanı C. Lagarde enflasyonun yapışkan
olması durumunda daha fazlasını yapmaya hazır olduklarını,
enflasyonun hedefe ulaşması için faizlerin kısıtlayıcı seviyelere
yükselmesi gerekebileceğini belirtti. ABD'de tarım dışı istihdam
ekim ayında 261 binle tahminlerin oldukça üzerinde gerçekleşti.
İşsizlik oranı %3,7'ye yükselirken, ortalama saatlik ücretler de güçlü
biçimde yükseldi. Açıklanan rakamlarının ardından paritede
volatilite öne çıkarken yükseliş kaydedildi. Paritede 1,0036 – 1,0113
ve 1,0260 seviyeleri direnç, 0,9812 – 0,9665 ve 0,9588 takip
edilecek destek noktalarıdır.

Günlük Pivot Seviyeleri
   1.0260

  1.0113  

 1.0036   

0.9960    

 0.9813   

  0.9666  

   0.9589

GBP/USD

İngiltere Merkez Bankası Para Politikası Komitesi üyesi Catherine
Mann, İngiltere'nin hala artan uluslararası enerji fiyatlarının ve
koronavirüs salgınının artçı etkilerinin yanı sıra enflasyonun güçlü
yurt içi yönlendiricileri ile karşı karşıya olduğunu söyledi. Mann,
"Enflasyonun temel yönlendiricilerinde hala çok fazla ivme var. Yurt
içi enflasyon dinamiklerinin hala çok güçlü olması nedeniyle
bugünkü faiz artırım kararını aldık" ifadelerini kullandı. GBP/USD
paritesi bu sabah itibariyle 1,1327 seviyesinde fiyatlanıyor. Paritede
teknik açıdan 1,1455 – 1,1537 – 1,1692 seviyeleri direnç, 1,1217 –
1,1068 – 1,0980 noktaları ise destek olarak izlenebilir.

Günlük Pivot Seviyeleri
   1.1910

  1.1775  

 1.1702   

1.1630    

 1.1494   

  1.1359  

   1.1286
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USD/TRY

ABD’de tarım dışı istihdam Ekim ayında 261 bin ile beklentilerin
üzerinde açıklanırken, işsizlik oranı %3,5 seviyesinden %3,7
seviyesine yükseldi. Ortalama saatlik kazançlar ise aylık %0,4’lük
artış ile beklentileri aştı. Yurt içerisinde TÜFE bazlı reel efektif döviz
kuru Ekim ayında 55,70 seviyesine yükseldi. TCMB aylık fiyat
gelişmeleri raporunda gıda fiyatlarındaki artışın enflasyona belirgin
katkı sunduğunu, üretici fiyatlarındaki artışı belirleyen unsurun ise
enerji fiyatları olduğunu bildirdi. Geçen hafta açıklanan verilerin ve
haber akışlarının fiyatlamalara etkisi çok sınırlı kalırken, kurda
düşük volatilitede yatay seyirlerin etkili olmaya devam ettiğini
söyleyebiliriz. Bugün veri akışı bakımında sakin. Bu sabah
Dolar/TL, saat 08:40 itibariyle 18,60’lı seviyelerde bulunuyor.

Günlük Pivot Seviyeleri
   18.7157

  18.6732  

 18.6391   

18.6049    

 18.5625   

  18.5200  

   18.4859

EUR/TRY

ECB Başkanı C. Lagarde enflasyonun yapışkan olması durumunda
daha fazlasını yapmaya hazır olduklarını, enflasyonun hedefe
ulaşması için faizlerin kısıtlayıcı seviyelere yükselmesi
gerekebileceğini belirtti. Euro Bölgesi’nde ekim ayı hizmet sektörü
PMI endeksi 48,6 seviyesinde açıklanarak beklentilerden iyi geldi,
fakat resesyon endişelerinin hafiflemesinde yetersiz kaldı. Yurt
içinde TCMB 24 yılın en yüksek seviyesine çıkan ekim ayı
enflasyon değerlendirmesinde gıda fiyatlarındaki artışın temel
belirleyici olduğunu vurguladı. Raporda üretici fiyatlarını yukarı
çeken başlıca unsurun enerji olduğu belirtildi. Reel efektif döviz kuru
endeksi, TÜFE bazında 55,70'e yükseldi. Euro/TL kuru bu sabah
08:30 saatlerinde 18,49’lu seviyelerden fiyatlanıyor.

Günlük Pivot Seviyeleri
   19.1705

  18.9730  

 18.8657   

18.7585    

 18.5609   

  18.3634  

   18.2561

444 0 435 www.gedikyatirim.com.tr

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


Gedik Forex Bülten 07 Kasım 2022

XAU/USD

Küresel piyasalarda, ABD'de açıklanan ekim ayı tarım dışı istihdam
verisi beklentileri aşarak güçlü bir veri olarak görüldü. Ancak işsizlik
oranındaki artış, Fed'in elini zorlaştırabilir ve agresif bir faiz artışı
görülmeyebilir şeklinde yorumlanınca, cuma günü dolardaki geri
çekilme, emtialarında yükselişini destekledi. Bu beklenti kısa soluklu
çünkü bu haftada ABD'de enflasyon verisi takip edilecek. 10 Kasım
günü açıklanması beklenen enflasyon verisi sonrasında Fed ile ilgili
beklentiler değişebilir ve bu durum fiyatlar üzerinde de etkisini
gösterebilir. Bu sabah Dolar endeksi 111,00 puana doğru yükselme
çabasında. Bugün için Fed üyelerinin konuşmaları izlenebilir. Ons
altın için 1698$ - 1717$ - 1752$ direnç noktaları, 1645$ - 1610$ ve
1591$ destek noktaları olarak bulunuyor.

Günlük Pivot Seviyeleri
   1,701.68

  1,688.33  

 1,676.54   

1,664.75    

 1,651.39   

  1,638.04  

   1,626.25

DAX Yakın Vade

Almanya'da imalat sektöründe yeni siparişlerde sert düşüş görüldü.
İmalat sektöründe yeni siparişler takvim ve mevsim etkisinden
arındırıldığında bir önceki aya göre yüzde 4,0 geriledi. Beklenti
yüzde 0,5 düşüş şeklindeydi. Almanya hisse senedi endeksi DAX,
son kapanışın ardından Tüketim & Periyodik, Perakende ve
Teknoloji sektörlerindeki hisselerin yükselişleriyle 2,51 % değer
kazandı. DAX seansı 13,459 seviyesinden sonlandırdı. Bu sabah
itibariyle endeks 13,504 seviyesinde pozitif hareket ediyor. Teknik
açıdan 13,222 – 13,306 – 13,400 seviyeleri direnç, 13,044 –
12,951– 12,866 pivot noktaları ise destek olarak takip edilebilir.

Günlük Pivot Seviyeleri
   13,710.67

  13,543.33  

 13,402.67   

13,262.00    

 13,094.67   

  12,927.33  

   12,786.67
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Dow Jones Yakın Vade

ABD hisse senedi piyasaları cuma günü hammadde, finans ve
sanayi sektörleri öncülüğünde yükseldi. Dow Jones endeksi %1,26
yükselişle günü tamamladı. Yeni haftanın ilk işlem gününde, ABD
vadelilerinde yatay-negatif bir görünüm sergileniyor. Bugün Fed
yetkililerinden gelecek açıklamalar piyasaların seyri açısından takip
edilebilir. Haftanın en önemli verisi ise ABD tarafından gelecek
enflasyon verisi olacak. Veri, Fed’in faiz artırım hızı konusunda fikir
verebilir ve buna bağlı olarak ABD endekslerindeki görünümü
şekillendirebilir. Endeks için 32,710 – 33,047 – 33,466 seviyeleri
direnç, 31,954 – 31,536 – 31,198 seviyeleri destek olarak takip
edilebilir.

Günlük Pivot Seviyeleri
   34,422.00

  33,712.00  

 33,304.00   

32,896.00    

 32,186.00   

  31,476.00  

   31,068.00

S&P 500 Yakın Vade

ABD hisse senedi piyasaları cuma günü hammadde, finans ve
sanayi sektörleri öncülüğünde yükseldi. S&P 500 endeksi %1,36
yükselişle günü tamamladı. Yeni haftanın ilk işlem gününde, ABD
vadelilerinde yatay-negatif bir görünüm sergileniyor. Bugün Fed
yetkililerinden gelecek açıklamalar piyasaların seyri açısından takip
edilebilir. Haftanın en önemli verisi ise ABD tarafından gelecek
enflasyon verisi olacak. Veri, Fed’in faiz artırım hızı konusunda fikir
verebilir ve buna bağlı olarak ABD endekslerindeki görünümü
şekillendirebilir. Endeks için 3,814 – 3,856 – 3,907 seviyeleri direnç,
3,720 – 3,669 – 3,626 seviyeleri destek olarak takip edilebilir.

Günlük Pivot Seviyeleri
   3,987.58

  3,929.17  

 3,874.33   

3,819.50    

 3,761.08   

  3,702.67  

   3,647.83
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Brent Petrol

Çin'in sıfır kovid politikası devam ediyor. Bu da petrol talebini
baskıladığından, fiyatlarında geri çekilmesine neden oluyor. Zaman
zaman Çin'in açılacağına dair beklentiler, fiyatları destekliyor ancak
buna dair net bir açıklama gelmemesi, piyasalar üzerinde tedirginlik
yaratıyor. Bu hafta içinde Çin'deki gelişmeler bu açıdan takip
edilebilir. Bu hafta ABD'de enflasyon haftası ve 10 Kasım günü
açıklanacak. Veriler nedeniyle Fed ile ilgili beklentiler bu aralar
sürekli değişebiliyor ve bu durum dolar üzerinde etkili oluyor.
Dolayısıyla bu hafta ABD'deki enflasyon verisi de takip edilebilir.
Doların seyri, petrol üzerinde de belirleyici oluyor. Brent petrol için
95,67$ - 92,76$ ve 91,20$ destek noktaları, 100,14$ - 101,70$ -
104,61$ direnç noktaları olarak takip edilebilir.

Günlük Pivot Seviyeleri
   99.30

  96.76  

 95.48   

94.21    

 91.66   

  89.12  

   87.85

USD/JPY

Hint-Pasifik bölgesinde Çin'in nüfuzunu dengeleme arayışını
sürdüren Japon hükümeti, ABD'nin yanı sıra Avrupa ülkeleriyle iş
birliğini artırma arayışında. İngiliz Financial Times'ın haberine göre,
İngiltere ve Japonya, güvenlik iş birliğini artırmak için gelecek ay
askeri savunma anlaşması imzalamaya hazırlanıyor. USD/JPY
paritesi bu sabah itibariyle 147,21 seviyesinde fiyatlanıyor. Parite
için teknik anlamda 147,85 – 149,05 – 149,70 seviyeleri direnç,
146,00 – 145,35 – 144,15 noktaları ise destek olarak takip edilebilir.

Günlük Pivot Seviyeleri
   149.98

  149.20  

 147.79   

146.39    

 145.60   

  144.82  

   143.42
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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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