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Piyasa Gündemi

Küresel risk iştahında ve piyasalarda ekim ayının ikinci yarısından
itibaren toparlanma çabası etkili olurken, merkez bankalarının
sıkılaşma adımları ve resesyon korkuları risk iştahını ve
fiyatlamaları şekillendirmeye devam edecektir. IMF Başkanı
Georgieva, enflasyonda küresel çapta yükselişin sonuna
yaklaşılmış olabileceğini ancak enflasyonun yüksek seviyelerde
kalmaya devam edeceğini ifade etti. ABD’de bugün gerçekleşecek
Kongre ara seçimleri ve seçimlerden çıkacak sonuç yakından takip
edilecek.

Açıklanacak Önemli Ekonomik Veriler       
•    13:00 Euro Bölgesi – Perakende Satışlar Önem: Orta

Türkiye

Hazine ve Maliye Bakanlığı'nın 10 yıllık tahvil ihalesinde 3,43 milyar
TL'lik satış gerçekleşti. Teklifin ise 5,3 milyar TL'de kaldığı görüldü.
Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) kamu iktisadi
teşebbüslerine (KİT) Ekim ayında da döviz satışı gerçekleştirmedi.
Böylelikle 4 aydır TCMB'den KİT'lere döviz satışı yapılmamış oldu.
TOBB Başkanı Rifat Hisarcıklıoğlu, enflasyon muhasebesinin
şirketler için zorunlu bir ihtiyaç haline geldiğini söyledi. Eylül ayında
79,3 milyar TL açık veren bütçe nakit dengesi Ekim'de 72 milyar lira
açık verdi. Hazine'nin faiz ödemeleri Ekim ayında 59 milyar lira, faiz
ödemelerinin toplam giderler içindeki payı da %19 oldu. Yurt içinde
bugün açıklanacak önemli veri akışı bulunmazken, gündeme dair
gelişmeler takip edilecek.

Euro Bölgesi

Euro Bölgesi'nde yatırımcı güven endeksi, son zamanlarda artan
sıcaklıklar ve düşen enerji fiyatlarının bu kış kıtada gaz krizini
önleyeceği beklentilerle Kasım'da Ağustos'tan beri ilk kez yükseldi.
Endeks bu ay 7,4 puanlık artışla eksi 30,9 puana çıktı. Ağustos
2022'den ilk defa yükselen endekse ilişkin beklenti, eksi 35’e
yükselmesi yönündeydi. Öte yandan, IMF Başkanı Kristalina
Georgieva enflasyonda küresel çapta yükselişin sonuna yaklaşılmış
olabileceğini ancak enflasyonun yüksek seviyelerde kalmaya
devam edebileceği tahminini paylaştı. Enflasyonun hedef seviyelere
düşmesinin daha da zorlaşacağını belirten Georgieva "eğer tedarik
zincirinde çeşitliliğin arttığını görürsek bu, enflasyonda kaçınılmaz
olarak fiyatlar üzerinde yukarı yönlü baskıya neden olacaktır"
değerlendirmesini yaptı.

ABD

Küreselde dikkatler ABD'de yapılacak ara seçimlere çevrildi. ABD
Kongresi ara seçimleri bugün gerçekleştirilecek. Anketler ABD
Temsilciler Meclisi’nde Demokratların çoğunluğu kaybedeceğine,
Senato’da da Cumhuriyetçilerin 50-50 denkliği yakalayabileceğine
işaret ediyor. Yükselen enflasyon, resesyon beklentileri, ülkede suç
oranındaki artış ve göç konuları Cumhuriyetçi adaylara ivme
kazandıran faktörler arasında gösteriliyor. Ara seçim bugünün ana
gündem maddesi diyebiliriz. Bugün özelinde piyasaları etkileyecek
başka bir veri akışı bulunmuyor. Öte yandan yapılan bazı güncel
anketlere göre, Ekim ayında ekonomistler önümüzdeki 12 ayda
ABD resesyonu ihtimalini %60 olarak gördü. Birçok stratejist de
Fed’in sıkı duruşunun hisse senetlerine de olumsuz yansıyacağını
öngörüyor.

Piyasa Verileri

Pariteler Son Günlük Değ.
(%)

Haftalık Değ.
(%)

Yılbaşı Değ.
(%)

USDTRY 18.5935 0.56 0.05 38.73
EURTRY 18.5906 0.34 1.28 23.07
EURUSD 0.9999 -0.21 1.27 -12.11
GBPUSD 1.1486 -0.22 0.02 -15.12
USDJPY 146.71 0.08 -1.04 27.46

Sepetler Son Günlük Değ.
bp

Haftalık Değ.
bp

Yılbaşı Değ.
bp

½ $ + ½ € 18.6013 7.60 5.00 431.13
Dolar Endeksi 110.4150 29.50 -107.00 1,474.50
REK 55.7000 - - 796.00

Endeks Vadeliler Son Günlük Değ.
(%)

Haftalık Değ.
(%)

Yılbaşı Değ.
(%)

S&P 500 Yakın Vade 3,812.50 -0.07 -1.38 -19.88
DAX Yakın Vade 13,573.00 0.14 1.70 -14.40
Dow Jones Yakın
Vade 32,849.00 0.03 0.50 -9.32

Emtialar Son Günlük Değ.
(%)

Haftalık Değ.
(%)

Yılbaşı Değ.
(%)

Ons Altın 1,670.70 -0.22 1.39 -8.69
Gram Altın 998.79 0.27 1.43 27.84
WTI 90.80 -0.52 3.37 20.22
BRENT 97.13 -0.43 3.01 24.89
Bakır 3.60 1.14 2.83 -18.77

Tahviller Son Günlük Değ.
bp

Haftalık Değ.
bp

Yılbaşı Değ.
bp

Türkiye 2 Yıllık 14.6600 -9.00 -24.00 -804.00
Türkiye 10 Yıllık 12.0300 -54.00 -3.00 -1,229.00
ABD 10 Yıllık 4.2240 1.30 17.70 271.00
ABD 2 Yıllık 4.7310 0.90 17.40 400.10
Almanya 10 Yıllık 2.3440 -0.40 20.60 252.10
Almanya 2 Yıllık 2.2140 0.00 27.40 284.20

Gelişmekte Olan
Ülke Kurları Son Günlük Değ.

(%)
Haftalık Değ.

(%)
Yılbaşı Değ.

(%)
USDZAR 17.7752 0.30 -2.30 11.42
USDIDR 15,690.05 0.11 0.10 10.17
USDTRY 18.5935 0.56 0.05 38.73
USDRUB 61.2250 -0.77 -0.85 -18.24
USDBRL 5.1571 -0.11 0.25 -7.44
USDCNY 7.2449 0.22 -0.45 13.99
USDMXN 19.4693 0.11 -1.39 -5.13
USDCZK 24.2620 0.20 -2.05 10.88
USDHUF 401.5500 0.47 -2.46 23.66
USDPLN 4.6763 0.28 -1.79 15.91
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Euro/Dolar

Haftanın ilk işlem günü Almanya’da sanayi üretimi, eylül ayında
aylık bazda %0,6 artarken, yıllık bazda %2,6 oldu. Böylece ülkede 7
ayın en hızlı sanayi üretimi artışı izlendi. Diğer yandan Euro
Bölgesi'nde yatırımcı güven endeksi, kasımda 7,4 puanlık artışla
30,9 puan seviyesinde açıklanarak negatif bölgede kalmaya devam
etti. Ancak ağustos ayından beri ilk kez veride iyileşme söz konusu
oldu. ECB Yönetim Konseyi Üyesi ve Fransa MB Başkanı Francois
Villeroy de Galhau, çekirdek enflasyon düşene kadar faiz
artırımlarının devam etmesi gerektiğini söyledi. ABD’ cephesinde
ara seçimlere ilişkin haber akışları ön planda olacak. Paritede
1,0068 – 1,0115 ve 1,0197 direnç, 1,0000 altına fiyatlamanın
sarkması durumunda ise 0,9938 – 0,9857 ve 0,9809 takip edilecek
destek noktalarıdır.

Günlük Pivot Seviyeleri
   1.0192

  1.0144  

 1.0054   

0.9964    

 0.9916   

  0.9868  

   0.9778

GBP/USD

İngiltere Başbakanı Rishi Sunak, "Putin'in Ukrayna'daki menfur
savaşı ve dünya genelinde artan enerji fiyatları, iklim değişikliği
konusunda yavaş hareket etmek için bir neden değil. Bunlar, daha
hızlı hareket etmek için bir sebep” dedi. İngiliz Başbakan, bunun
yenilenebilir kaynaklara yatırım yaparak, ülkesinin enerji
kaynaklarını çeşitlendirmek için bir fırsat olduğunu vurguladı.
GBP/USD paritesi bu sabah itibariyle 1,1486 seviyesinde
fiyatlanıyor. Paritede teknik açıdan 1,1606 – 1,1699 – 1,1857
seviyeleri direnç, 1,1355 – 1,1197 – 1,1104 noktaları ise destek
olarak izlenebilir.

Günlük Pivot Seviyeleri
   1.1721

  1.1684  

 1.1624   

1.1565    

 1.1527   

  1.1490  

   1.1430
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USD/TRY

Yurt içerisinde bütçe nakit dengesi Ekim ayında 72 milyar TL açık
verirken, Hazine’nin faiz ödemeleri ise 59 milyar TL olarak
gerçekleşti. Yılın ilk 10 ayında nakit açığı ise 160,3 milyar TL oldu.
ABD tarafında Boston Fed Başkanı Collins, enflasyon artışı
sinyallerinin ılımlı olmaya başladığını ve Fed’in önümüzdeki
dönemde küçük faiz artışlarına geçiş yapmasının mantıklı olacağını
bildirdi. Açıklanan verilerin fiyatlamalara etkisi olmadığını
söyleyebiliriz. Haftaya yatay seyirlerle başlayan kurda, dün akşam
saatlerinde düşüş eğilimlerinin yaşandığı görüldü. Bu sabah ise
Dolar/TL, saat 08:30 itibariyle 18,52’li seviyelerden işlem görüyor.
Dolar endeksi 110,38 civarında seyrediyor. Bugün yurt içerisinde ve
ABD’de önemli bir veri akışı bulunmuyor.

Günlük Pivot Seviyeleri
   18.7731

  18.7115  

 18.6562   

18.6008    

 18.5393   

  18.4777  

   18.4224

EUR/TRY

Avrupa Merkez Bankası Yönetim Konseyi Üyesi ve Fransa MB
Başkanı Francois Villeroy de Galhau, çekirdek enflasyon düşene
kadar faiz artırımlarının devam etmesi gerektiğini söyledi.
Almanya’da sanayi üretimi, eylül ayında aylık bazda %0,6 artarken,
yıllık bazda %2,6 oldu. Böylece ülkede 7 ayın en hızlı sanayi üretimi
artışı izlendi. Euro Bölgesi'nde yatırımcı güven endeksi, kasım
ayında 7,4 puanlık artışla 30,9 puan seviyesinde açıklanarak negatif
bölgede kalmaya devam etti. Yurt içinde açıklanan önemli veri akışı
bulunmazken, gündeme dair gelişmeler izlendi. TCMB kamu iktisadi
teşebbüslerine ekim ayında da döviz satışı gerçekleştirmedi.
Böylelikle 4 aydır TCMB'den KİT'lere döviz satışı yapılmamış oldu.
Euro/TL kuru bu sabah 08:30 saatlerinde 18,50’li seviyelerden
fiyatlanıyor.

Günlük Pivot Seviyeleri
   19.0178

  18.9140  

 18.7248   

18.5357    

 18.4318   

  18.3279  

   18.1388
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XAU/USD

Küresel piyasalarda bugün ABD'de ara seçim takip edilecek. Bugün
yapılması beklenen seçim sonrası piyasalarde oynaklık görülebilir.
Bugünkü seçim sonrasında gözler 10 Kasım tarihinde açıklanacak
ABD enflasyonuna çevrilecek. Bu hafta yine gündem ABD'deki
gelişmeler olarak bulunuyor. Geçtiğimiz hafta, Fed'in faiz kararı ve
ABD istihdam verileri sonrasında piyasalarda volatilite artmıştı. Ons
altında da bunun etkisi hissedildi. Bugünkü ara seçim ve 10 Kasım
ABD enflasyonunun da ons altın fiyatları üzerinde etkili olması
beklenebilir. Ayrıca, Fed üyelerinden de açıklamalar geliyor, bugün
için olası açıklamalarda izlenebilir. Ons altın için 1667$ - 1659$ -
1652$ destek noktaları olarak takip edilebilir. Yukarı yönlü hareketin
devamında 1682$ - 1689$ - 1697$ direnç noktaları olarak
bulunuyor.

Günlük Pivot Seviyeleri
   1,687.16

  1,679.02  

 1,671.23   

1,663.45    

 1,655.31   

  1,647.17  

   1,639.38

DAX Yakın Vade

Alman Sanayi Federasyonu (BDI), 140 ülkenin onay verdiği küresel
asgari kurumlar vergisi düzenlemesinin en az 2025'e kadar
ertelenmesi çağrısında bulundu. Açıklamada, “Küresel asgari
vergilendirmede tek başına hareket etmek, Alman şirketlerinin
rekabet gücüne zarar verir” değerlendirmesinde bulunuldu.
Almanya hisse senedi endeksi DAX, son kapanışın ardından
Medya, Teknoloji ve Yiyecek & İçecek sektörlerindeki hisselerin
yükselişleriyle 0,55 % değer kazandı. DAX seansı 13,533
seviyesinden sonlandırdı. Bu sabah itibariyle endeks 13,559
seviyesinde pozitif hareket ediyor. Teknik açıdan 13,649 – 13,793 –
14,025 seviyeleri direnç, 13,273 – 13,041 – 12,897 pivot noktaları
ise destek olarak takip edilebilir.

Günlük Pivot Seviyeleri
   13,459.00

  13,403.00  

 13,346.00   

13,289.00    

 13,233.00   

  13,177.00  

   13,120.00
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Dow Jones Yakın Vade

ABD hisse senedi piyasaları dün enerji, teknoloji ve sanayi
sektörleri öncülüğünde yükseldi. Dow Jones endeksi %1,31
yükselişle günü tamamladı. Yeni günde, ABD vadelilerinde yatay-
negatif bir görünüm hâkim. Bugün ABD tarafında ara seçimler takip
edilecek. Bugün özelinde piyasaları etkileyecek başka önemli bir
veri akışı bulunmuyor. Haftanın en önemli verisi ABD tarafından
gelecek enflasyon verisi olacak. Bugün bilanço açıklayacak şirketler
arasında ise Walt Disney, Lucid Group ve Occidental Petroleum
bulunuyor. Endeks için 33,109 – 33,402 – 33,901 seviyeleri direnç,
32,318- 31,819 – 31,527 seviyeleri destek olarak takip edilebilir.

Günlük Pivot Seviyeleri
   33,262.33

  33,101.67  

 32,938.33   

32,775.00    

 32,614.33   

  32,453.67  

   32,290.33

S&P 500 Yakın Vade

ABD hisse senedi piyasaları dün enerji, teknoloji ve sanayi
sektörleri öncülüğünde yükseldi. S&P 500 endeksi %0,96 yükselişle
günü tamamladı. Yeni günde, ABD vadelilerinde yatay-negatif bir
görünüm hâkim. Bugün ABD tarafında ara seçimler takip edilecek.
Bugün özelinde piyasaları etkileyecek başka önemli bir veri akışı
bulunmuyor. Haftanın en önemli verisi ABD tarafından gelecek
enflasyon verisi olacak. Bugün bilanço açıklayacak şirketler
arasında ise Walt Disney, Lucid Group ve Occidental Petroleum
bulunuyor.  Endeks için 3,843 – 3,874 – 3,926 seviyeleri direnç,
3,760 – 3,707 – 3,676 seviyeleri destek olarak takip edilebilir.

Günlük Pivot Seviyeleri
   4,112.25

  4,018.25  

 3,964.75   

3,911.25    

 3,817.25   

  3,723.25  

   3,669.75
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Brent Petrol

Petrol fiyatları bu sabah hafif satıcılı işlem görüyor. Çin'de son
dönemde artan kovid vakaları sebebiyle ülke sıfır kovid politikasını
uygulamaya devam ediyor. Çin'in en büyük petrol tüketen ülke
olması ve uyguladıkları politika, petrol talebi açısından olumsuz
yorumlanıyor. Dolayısıyla fiyatların geri çekilmesine neden oluyor.
Bu nedenle bir süre daha Çin'deki gelişmeler takip edilebilir. Çin'de
kovid vakalarında artış hızı yavaşlamaya başlarsa, bu durum petrol
fiyatları için olumlu olabilir. Aralık ayında, Avrupa Birliği'nin
yaptırımlarının başlaması bekleniyor. Bunun da sınırlı da olsa
fiyatları baskıladığı görülüyor. Brent petrol için yukarı yönlü
hareketin devamında 99,31$ - 100,63$ ve 101,73$ direnç noktaları,
geri çekilmelerde 96,89$ - 95,79$ ve 94,47$ destek noktaları olarak
izlenebilir.

Günlük Pivot Seviyeleri
   96.73

  95.73  

 94.87   

94.00    

 93.00   

  92.00  

   91.13

USD/JPY

Asya-Pasifik'te hisse senetleri, yatırımcıların Japonya Merkez
Bankası'nın görüş özeti ve ABD ara seçimlerini beklemesiyle Salı
sabahı erken saatlerde yükseldi. Japonya Merkez Bankası, küresel
emsalleri jumbo faiz artırımları yaparken faiz oranlarını
değiştirmeden bıraktığı Ekim ayındaki para politikası toplantısından
yönetim kurulu üyelerinin görüşlerinin bir özetini yayınladı.
USD/JPY paritesi bu sabah itibariyle 146,71 seviyesinde
fiyatlanıyor. Parite için teknik anlamda 147,43 – 148,24 – 148,92
seviyeleri direnç, 145,95 – 145,27 – 144,46 noktaları ise destek
olarak takip edilebilir.

Günlük Pivot Seviyeleri
   148.96

  147.95  

 147.13   

146.32    

 145.31   

  144.30  

   143.48
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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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