
Forex Bülten 11 Kasım 2022

Piyasa Gündemi

Küresel piyasaların yakından takip ettiği ABD’deki enflasyon rakamı
%7,9’luk piyasa beklentisinin altında yıllık bazda %7,7 olarak
açıklandı. Enflasyon verisiyle birlikte Fed’in aralık toplantısına ilişkin
50 baz puan artırım beklentileri güç kazandı. Beklentilerin altında
gelen enflasyon sonrasında küresel risk iştahında güç kazanımı öne
çıktı. Dolar küresel çapta değer kaybederken, hisse piyasaları ve
altında güçlü yükselişler kaydedildi. 

Açıklanacak Önemli Ekonomik Veriler       
•    10:00 Türkiye – Cari Denge / Sanayi Üretimi Önem: Orta
•    10:00 Almanya – TÜFE Önem: Yüksek

Türkiye

Türkiye İstatistik Kurumu Eylül ayına ilişkin işgücü istatistiklerini
yayımladı. Buna göre, işsizlik oranı 0,3 puanlık artışla %10,1'e
yükseldi. Genç nüfusta işsizlik oranı da arttı. Böylece Ağustos'ta
%9,8 olarak 4 yıl sonra ilk kez tek haneye inen işsizlik oranı Eylül'de
yeniden çift haneye çıktı. Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati,
Hazine tarafından desteklenen KKM hesaplarına bugüne kadar
yaklaşık 91,6 milyar TL ödeme olduğunu söyledi. Uluslararası kredi
derecelendirme kuruluşu Moody’s, Türkiye ekonomisinin bu yıla
ilişkin büyüme tahminini %4,5’tan %5,3’e yükseltti. Yurt içinde cari
denge ve sanayi üretim rakamlarının açıklanması bekleniyor.

Euro Bölgesi

Uluslararası Para Fonu (IMF) Başkanı Kristalina Georgieva, hem
gelişmiş hem de yükselen piyasa ekonomilerinde merkez bankaları
için en büyük ve acil zorluğun enflasyonu düşürmek olduğunu
belirtti. Georgieva, enflasyonun artan gıda ve enerji fiyatları, devam
eden tedarik zinciri aksamaları ve artan borç kırılganlıklarıyla on
yılların en yüksek seviyelerinde olduğunu aktardı. Öte yandan,
Alman hükümetine ekonomik danışmanlık yapan Ekonomi Bilirkişi
Kurulu (SVR), enerji krizi nedeniyle Alman ekonomisinin gelecek yıl
0,2 daralacağını öngördü. Bugün veri anlamında İngiltere’de
açıklanacak büyüme verileri ve imalat üretimi verileri, Almanya’da
ise enflasyon verileri birincil veri olarak takip edilebilir.

ABD

Dünün en önemli gündem maddesi ABD’de açıklanan enflasyon
verisiydi. ABD'de enflasyon Ekim ayında soğuma sinyalleri verdi ve
9 ayın en düşük seviyesine geriledi. Manşet yıllık enflasyon %7,7 ile
%7,9'luk beklentinin altında kaldı. Çekirdek enflasyon göstergeleri
de Eylül ayına göre geriledi. Verilerin ardından Fed swapları Aralık
toplantısı için 50 baz puanlık faiz artışına işaret etti. Veride yaşanan
beklenti altı artış, Fed üyeleri tarafından da olumlu karşılandı. Veri
sonrası konuşan Fed üyeleri bir sonraki faiz kararına kadar
açıklanacak veriler olmasına dikkat çekse de genel olarak aralıkta
faiz artışı temposunun düşebileceğini vurguladılar. Bugün ABD
tarafında açıklanacak önemli veri bulunmuyor.

Piyasa Verileri

Pariteler Son Günlük Değ.
(%)

Haftalık Değ.
(%)

Yılbaşı Değ.
(%)

USDTRY 18.5544 0.36 -0.08 38.44
EURTRY 18.9489 0.50 2.93 25.44
EURUSD 1.0210 0.13 2.52 -10.24
GBPUSD 1.1698 -0.14 2.80 -13.56
USDJPY 141.68 0.32 -3.37 23.09

Sepetler Son Günlük Değ.
bp

Haftalık Değ.
bp

Yılbaşı Değ.
bp

½ $ + ½ € 18.6325 0.12 17.62 434.25
Dolar Endeksi 107.9050 -30.10 -288.30 1,223.50
REK 55.7000 - - 796.00

Endeks Vadeliler Son Günlük Değ.
(%)

Haftalık Değ.
(%)

Yılbaşı Değ.
(%)

S&P 500 Yakın Vade 3,983.50 0.57 5.40 -16.29
DAX Yakın Vade 14,283.00 0.76 5.94 -9.92
Dow Jones Yakın
Vade 33,889.00 0.53 4.51 -6.45

Emtialar Son Günlük Değ.
(%)

Haftalık Değ.
(%)

Yılbaşı Değ.
(%)

Ons Altın 1,756.72 0.05 4.48 -3.99
Gram Altın 1,047.93 0.45 4.41 34.12
WTI 87.69 2.39 -4.48 16.10
BRENT 94.77 2.21 -3.37 21.86
Bakır 3.77 3.10 3.88 -14.92

Tahviller Son Günlük Değ.
bp

Haftalık Değ.
bp

Yılbaşı Değ.
bp

Türkiye 2 Yıllık 14.4300 -5.00 -21.00 -827.00
Türkiye 10 Yıllık 12.4200 0.00 -15.00 -1,190.00
ABD 10 Yıllık 3.8190 -0.90 -34.30 230.50
ABD 2 Yıllık 4.3240 0.00 -36.80 359.40
Almanya 10 Yıllık 2.0140 -15.40 -23.90 219.10
Almanya 2 Yıllık 1.9920 -12.90 -10.00 262.00

Gelişmekte Olan
Ülke Kurları Son Günlük Değ.

(%)
Haftalık Değ.

(%)
Yılbaşı Değ.

(%)
USDZAR 17.3942 0.12 -2.85 9.04
USDIDR 15,456.45 -0.54 -1.03 8.53
USDTRY 18.5544 0.36 -0.08 38.44
USDRUB 60.3250 -1.20 -2.70 -19.44
USDBRL 5.3459 -0.67 5.63 -4.05
USDCNY 7.1090 -1.09 -1.06 11.85
USDMXN 19.3126 -0.16 -1.12 -5.90
USDCZK 23.7994 -0.09 -2.84 8.77
USDHUF 393.1100 0.16 -2.72 21.06
USDPLN 4.5883 -0.21 -2.50 13.73
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Euro/Dolar

Avrupa cephesinde dün ECB Yönetim Kurulu üyesi Schnabel’in
açıklamaları takip edilirken, ABD’de enflasyon verisi ve Fed
üyelerinin açıklamaları ön plandaydı. Schnabel para politikasının
duraklatılması için zaman olmadığını enflasyonun yüksek
seyrettiğini vurgulayarak, resesyon riskinin arttığını belirtti. ABD’de
ekim ayında enflasyon aylık bazda %0,4, yıllık bazda %7,7 artış ile
beklentilerin altında kalarak soğuma sinyali verdi. Çekirdek
enflasyon göstergeleri ise geriledi. Açıklanan verinin ardından
Fed'in Aralık toplantısına ilişkin faiz artışı beklentileri 50 baz puana
geriledi. Risk iştahının güç kazanmasıyla paritede sert yükseliş
kaydedildi. Yükselişlerde 1,0377 – 1,0407 ve 1,0594 seviyeleri
direnç, 1,0021 – 0,9835 – 0,9735 takip edilecek detsek noktalarıdır.

Günlük Pivot Seviyeleri
   1.0074

  1.0037  

 1.0001   

0.9966    

 0.9928   

  0.9891  

   0.9856

GBP/USD

İngiltere Hazine Bakanlığı, Rusya-Ukrayna savaşından bu yana
1200'den fazla kişiye ve toplamda 20,5 milyar dolar değerinde Rus
varlığını dondurduğunu açıkladı. Böylelikle Rusya, Libya ve İran'ı
geçerek İngiltere tarafından en fazla yaptırıma maruz kalan ülke
konumuna geçti. İngiltere, Moskova’nın Ukrayna’ya asker
göndermeye başladığı 24 Şubat tarihinden bu zamana kadar içinde
siyasetçilerin, önemli iş insanlarının ve şirketlerin bulunduğu
yaklaşık 1,200 kişiye ve 120 kuruma yaptırım uygulamış oldu.
GBP/USD paritesi bu sabah itibariyle 1,1706 seviyesinde
fiyatlanıyor. Paritede teknik açıdan 1,1843 – 1,1977 – 1,2223
seviyeleri direnç, 1,1463 – 1,1217 – 1,1083 noktaları ise destek
olarak izlenebilir.

Günlük Pivot Seviyeleri
   1.1776

  1.1700  

 1.1656   

1.1613    

 1.1536   

  1.1460  

   1.1417
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USD/TRY

Dün piyasaları ABD’den gelen enflasyon verileri domine etti.
ABD’de tüketici enflasyonu Ekim ayında aylık %0,4 ve yıllık %7,7
artış kaydederek beklentilerin altında açıklandı. Çekirdek enflasyon
tarafında da artış aylık %0,3 ve yıllık %6,3 ile beklentilerin altında
kaldı. ABD’de enflasyon artış hızındaki düşüş sonrası Dolar
endeksinde sert değer kayıpları görülürken, gelişmekte olan ülke
para birimleri ağırlıkla Dolar karşısında değer kazandı. TL’nin de
Dolar karşısında sınırlı da olsa değer kazandığını gördük. Bugün
yurt içerisinde cari işlemler dengesi ve sanayi üretim verileri
açıklanacak. ABD’de ise Michigan tüketici güven endeksi izlenecek.
Dolar/TL, bu sabah saat 08:40 itibariyle 18,51’li seviyelerde hareket
ediyor. Dolar endeksi ise 107,88 civarında seyrediyor.

Günlük Pivot Seviyeleri
   18.7305

  18.6990  

 18.6380   

18.5770    

 18.5455   

  18.5140  

   18.4530

EUR/TRY

ECB Yönetim Kurulu üyesi Schnabel dün gerçekleştirdiği
açıklamasında para politikasının duraklatılması için zaman
olmadığını enflasyonun yüksek seyrettiğini vurgulayarak, resesyon
riskinin arttığını belirtti. Yurt içinde eylül ayı işsizlik rakamları takip
edildi. İşsizlik oranı 0,3 puanlık artışla %10,1'e yükseldi. Genç
nüfusta işsizlik oranı artış kaydederken, Ağustos ayında %9,8
olarak 4 yıl sonra ilk kez tek haneye inen işsizlik oranı Eylül'de
yeniden çift haneye çıktı. Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati,
Hazine tarafından desteklenen KKM hesaplarına bugüne kadar
yaklaşık 91,6 milyar TL ödeme olduğunu söyledi. Yurt içinde sanayi
üretimi ve cari işlemler dengesi Almanya’da enflasyon rakamları
takip edilecek. Euro/TL kuru bu sabah 08:30 saatlerinde 18,84’lü
seviyelerden fiyatlanıyor.

Günlük Pivot Seviyeleri
   18.8091

  18.7260  

 18.6221   

18.5182    

 18.4351   

  18.3520  

   18.2481
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XAU/USD

Küresel piyasalarda dün açıklanan ABD enflasyonu oynaklığa
neden oldu. Verinin beklentilerin altında kalmasıyla dolar negatif ve
ons altın pozitif bir fiyatlama izlendi. Fed, mart ayından bu yana
enflasyonu düşürmek amacıyla para politikasında sıkılaşıyor. Son
yapılan toplantıda, verilere bağlı olarak hareket edeceklerini
yinelemişti. Geçtiğimiz hafta açıklanan istihdam verisi, Fed'in elini
güçlendiren ve aralık ayında 75 baz puanlık faiz artışını destekleyen
bir veriydi. Dün açıklanan ve beklentilerin altında kalan enflasyon
ise Fed'in 75 baz puanlık ihtimalini zayıflatan bir veri olması
sebebiyle dolar değer kaybetti. Bu sabah içinde etkisi sürerken,
bugün Fed üyelerinin konuşmaları izlenebilir. Ons altın için 1720$ -
1685$ - 1667$ destek noktaları, 1773$ - 1792$ - 1827$ direnç
noktaları.

Günlük Pivot Seviyeleri
   1,690.61

  1,678.84  

 1,661.77   

1,644.70    

 1,632.94   

  1,621.17  

   1,604.10

DAX Yakın Vade

Alman hükümetine ekonomik danışmanlık yapan Ekonomi Bilirkişi
Kurulu (SVR), enerji krizi nedeniyle Alman ekonomisinin gelecek yıl
0,2 daralacağını öngördü. Enerji krizinin özellikle enerji yoğun
sanayi kollarında üretimi olumsuz etkilediğini belirten kurul, küresel
ekonomideki yavaşlamanın Alman mallarına olan talebi zayıflattığını
ifade etti. Almanya hisse senedi endeksi DAX, son kapanışın
ardından Perakende, Yazılım ve Teknoloji sektörlerindeki hisselerin
yükselişleriyle 3,51 % değer kazandı. DAX seansı 14,146
seviyesinden sonlandırdı. Bu sabah itibariyle endeks 14,202
seviyesinde pozitif hareket ediyor.

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

ABD’de yıllık enflasyon %7,7 ile %7,9'luk beklentinin altında kaldı.
Çekirdek enflasyon göstergeleri de Eylül ayına göre geriledi. ABD
enflasyon verisi sonrası Fed üyelerinin faiz artış temposunda
yavaşlama sinyali vermesi sebebiyle riskli varlıklarda enflasyon
rallisi yaşandığı söylenebilir. ABD hisse senedi piyasaları dün
teknoloji, tüketici hizmetleri ve finans sektörleri öncülüğünde
yükseliş yaşadı. Dow Jones endeksi %3,7 yükselişle günü
tamamladı. Yeni günde ABD vadelilerinde pozitif bir görünümün
olduğu belirtilebilir. Endeks için 34,219 – 34,649 - 35,501 seviyeleri
direnç, 32,937 – 32,085 – 31,655 seviyeleri destek olarak takip
edilebilir.

Günlük Pivot Seviyeleri
   35,541.33

  34,670.67  

 34,191.33   

33,712.00    

 32,841.33   

  31,970.67  

   31,491.33

S&P 500 Yakın Vade

ABD’de yıllık enflasyon %7,7 ile %7,9'luk beklentinin altında kaldı.
Çekirdek enflasyon göstergeleri de Eylül ayına göre geriledi. ABD
enflasyon verisi sonrası Fed üyelerinin faiz artış temposunda
yavaşlama sinyali vermesi sebebiyle riskli varlıklarda enflasyon
rallisi yaşandığı söylenebilir. ABD hisse senedi piyasaları dün
teknoloji, tüketici hizmetleri ve finans sektörleri öncülüğünde
yükseliş yaşadı. S&P 500 endeksi %5,54 yükselişle günü
tamamladı. Yeni günde ABD vadelilerinde pozitif bir görünümün
olduğu belirtilebilir. Endeks için 4,046 – 4,120 – 4,267 seviyeleri
direnç, 3,825 – 3,678 – 3,604 seviyeleri destek olarak takip
edilebilir.

Günlük Pivot Seviyeleri
   3,950.25

  3,932.50  

 3,907.75   

3,883.00    

 3,865.25   

  3,847.50  

   3,822.75
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Brent Petrol

Petrol fiyatları yeni günde yatay seyrini sürdürüyor. Bu haftanın en
önemli gündemi dün açıklanan ABD enflasyonuydu. Veriye bağlı
olarak Fed ile ilgili beklentilerde değişiklik bekleniyordu.
Beklentilerin altında kalan veri, Fed'in agresif bir politika
uygulamayabilir beklentisini güçlendirince, dolar negatif bir algı
oluştu. Dolar endeksindeki gevşemeyle, emtialarda yukarı yönlü
tepkiler yaşandı. Bugün içinde verinin etkisi sürerken, petrol fiyatları
üzerinde sınırlı bir yansıması bulunuyor. Çin'de devam eden sıfır
kovid politikasının sürmesi, petrol talebi açısından olumsuz
yorumlanırken, bu da fiyatları baskılayabiliyor. Bu nedenle, petrol
fiyatlarında güçlü yükselişler şimdilik yaşanamıyor. Brent petrol için
94,49$ - 95,67$ - 97,06$ direnç noktaları, 91,92$ - 90,53$ - 89,35$
destek noktaları.

Günlük Pivot Seviyeleri
   96.73

  95.73  

 94.87   

94.00    

 93.00   

  92.00  

   91.13

USD/JPY

Japonya'da ÜFE Ekim ayında geçen yılın aynı dönemine göre
yüzde 9,1 artış göstererek 42 yılın zirvesinden geriledi. Beklenti
yıllıkta yüzde 8,8; aylıkta da yüzde 0,7 şeklindeydi. Aylık artış ise
yüzde 0,6 oldu. Öte yandan, Japonya Merkez Bankası (BOJ)
Başkanı Haruhiko Kuroda, ABD enflasyon verilerinin
açıklanmasından hemen önce Japonya Başbakanı Fumio Kishida
ile gerçekleştirdiği toplantıda, BOJ'un finansal ve döviz piyasalarına
gereken özeni göstereceği mesajını verdi. USD/JPY paritesi bu
sabah itibariyle 141,59 seviyesinde fiyatlanıyor. Parite için teknik
anlamda 144,94 – 148,96 – 151,33 seviyeleri direnç, 138,56 –
136,18 – 132,17 noktaları ise destek olarak takip edilebilir.

Günlük Pivot Seviyeleri
   150.22

  149.04  

 148.35   

147.65    

 146.47   

  145.30  

   144.60
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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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