
Forex Bülten 14 Kasım 2022

Piyasa Gündemi

ABD’de beklentilerin altında gelen ve soğuma sinyalleri veren
enflasyon rakamı sonrasında Fed’e ilişkin agresif sıkılaşma
endişeleri yatıştırırken, doların küresel çapta değer kaybettiği ve
risk iştahının güç kazandığı görüldü. Piyasalar mevcut durumda
Fed’in aralık ayında 50 baz puan faiz artırımına gitmesini fiyatlıyor.
Önümüzdeki süreçte ekonomik veri akışları ve merkez bankalarına
dair beklentiler risk iştahını ve fiyatlamaları şekillendirmeye devam
edecektir. 

Açıklanacak Önemli Ekonomik Veriler       
•    13:00 Euro Bölgesi – Sanayi Üretimi Önem: Orta

Türkiye

TCMB verilerine göre cari denge Eylül'de 2,97 milyar dolar açık
verdi. Eylül açığında bir yıl öncesine göre neredeyse 7 milyar dolar
artan 8,1 milyar dolarlık dış ticaret açığı etkili oldu. Sanayi üretimi
aylık bazda %1,6 ile tahminlerin üzerinde düşüş kaydederken, yıllık
bazda %0,4 artışla pandemi sürecinden bu yana en düşük artışı
kaydetti. Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati, TBMM Plan ve
Bütçe Komisyonu'nda bakanlığın bütçesine ilişkin görüşmelerde kur
korumalı mevduatın TCMB’ye maliyetinin merkezi yönetim
bütçesine olan maliyetinden düşük olabileceğini söyledi. TCMB
para politikasının etkinliğini artırmak amacıyla uygulamaya aldığı
menkul kıymet tesisinde harcama belgesi istenen kredilere net
tanımlar getirdi. Yurt içinde bugün açıklanacak önemli veri akışı
bulunmazken, gündeme dair gelişmeler takip edilebilir.

Euro Bölgesi

Avrupa Birliği Komisyonu, Euro Bölgesi'nin 2023 yılı büyüme
tahminini düşürürken enflasyon tahminlerini ise yukarı yönlü revize
etti. Açıklamada resesyon uyarısı yapılırken enflasyonun da henüz
zirveyi görmediği belirtildi. Avrupa Birliği Komisyonu, Euro
Bölgesi'nin 2023 yılı büyüme tahminini düşürürken enflasyon
tahminlerini ise yukarı yönlü revize etti. Açıklamada resesyon
uyarısı yapılırken enflasyonun da henüz zirveyi görmediği belirtildi.
Öte yandan, Avrupa Birliği Komisyonu, Euro Bölgesi'nin 2023 yılı
büyüme tahminini düşürürken enflasyon tahminlerini ise yukarı
yönlü revize etti. Açıklamada resesyon uyarısı yapılırken
enflasyonun da henüz zirveyi görmediği belirtildi. İngiltere’de
Perşembe günü hükümetin yeni mali planı açıklanacak.

ABD

ABD'de yapılan ara seçimlerde Kongre'nin iki kanadından biri olan
Senota'da çoğunluk netleşti. Seçimlerde Nevada'da Demokrat aday
Catherine Nasto'nun rakibi Cumhuriyetçi rakibi Adam Laxalt'ı geride
bırakmasının ardından Demokratlar, Senatoda çoğunluğu
garantiledi. Böylece aralıkta Georgia eyaletinde yapılması
planlanan ikinci tur seçimde sonuç ne olursa olsun Demokratlar,
100 üyeli Senato'da 50 sandalyeye sahip bulunacak. Öte yandan
G-20 liderleri 15-16 Kasım tarihlerinde Endonezya’nın Bali kentinde
bir araya gelecek. Zirvenin başlamasından önce ABD Başkanı Joe
Biden ile Çin Devlet Başkanı Şi Jinping'in bir görüşme
gerçekleştirmesi planlanıyor. İki lider arasındaki görüşmede ana
gündemin Tayvan olacağı belirtiliyor.

Piyasa Verileri

Pariteler Son Günlük Değ.
(%)

Haftalık Değ.
(%)

Yılbaşı Değ.
(%)

USDTRY 18.5960 0.25 0.58 38.75
EURTRY 19.1895 -0.13 3.58 27.04
EURUSD 1.0319 -0.34 2.98 -9.29
GBPUSD 1.1766 -0.66 2.22 -13.05
USDJPY 139.35 0.49 -4.94 21.07

Sepetler Son Günlük Değ.
bp

Haftalık Değ.
bp

Yılbaşı Değ.
bp

½ $ + ½ € 18.8163 18.37 29.10 452.63
Dolar Endeksi 106.7610 34.50 -335.90 1,109.10
REK 55.7000 - - 796.00

Endeks Vadeliler Son Günlük Değ.
(%)

Haftalık Değ.
(%)

Yılbaşı Değ.
(%)

S&P 500 Yakın Vade 3,991.25 -0.22 4.61 -16.12
DAX Yakın Vade 14,298.00 0.29 5.49 -9.83
Dow Jones Yakın
Vade 33,700.00 -0.19 2.63 -6.97

Emtialar Son Günlük Değ.
(%)

Haftalık Değ.
(%)

Yılbaşı Değ.
(%)

Ons Altın 1,760.92 -0.40 5.17 -3.76
Gram Altın 1,052.83 -0.06 5.77 34.81
WTI 87.91 -0.33 -3.69 16.39
BRENT 94.85 -0.20 -2.76 21.96
Bakır 3.77 -0.53 5.91 -14.94

Tahviller Son Günlük Değ.
bp

Haftalık Değ.
bp

Yılbaşı Değ.
bp

Türkiye 2 Yıllık 13.7100 -32.00 -104.00 -899.00
Türkiye 10 Yıllık 12.0300 -4.00 0.00 -1,229.00
ABD 10 Yıllık 3.8810 6.20 -33.40 236.70
ABD 2 Yıllık 4.4040 8.00 -32.20 367.40
Almanya 10 Yıllık 2.1400 -1.90 -20.80 231.70
Almanya 2 Yıllık 2.1730 -1.90 -4.10 280.10

Gelişmekte Olan
Ülke Kurları Son Günlük Değ.

(%)
Haftalık Değ.

(%)
Yılbaşı Değ.

(%)
USDZAR 17.2958 0.29 -2.41 8.42
USDIDR 15,521.95 0.31 -0.96 8.99
USDTRY 18.5960 0.25 0.58 38.75
USDRUB 60.5250 -0.41 -1.90 -19.18
USDBRL 5.3255 -0.02 3.15 -4.41
USDCNY 7.0439 -0.91 -2.56 10.82
USDMXN 19.5078 0.03 0.31 -4.94
USDCZK 23.5368 0.39 -2.79 7.57
USDHUF 393.0390 0.38 -1.66 21.04
USDPLN 4.5407 0.52 -2.62 12.55
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Euro/Dolar

Haftanın son işlem günü Avrupa’nın en büyük ekonomisi olan
Almanya’da yüksek enerji ve gıda fiyatları ekim ayında enflasyon
oranını yeni zirveye taşıdı. Ülkede enflasyon ekim ayında aylık
bazda %0,9, yıllık bazda ise %10,4 ile rekor seviyede açıklanmaya
devam etti. AB Komisyonu Euro Bölgesi'nin 2023 yılı büyüme
tahminini düşürürken enflasyon tahminleri ise yukarı yönlü revize
edildi. Açıklamada resesyon uyarısı yapılırken enflasyonun da
henüz zirveyi görmediği belirtildi. ABD'de tüketici güveni 4 ayın en
düşük seviyesi olan 54,7’e geriledi.  ABD’de geçen hafta
beklentilerin altında gelen enflasyon sonrası toparlanan paritede bu
sabah sınırlı geri çekilme yaşanmaktadır. Paritede 1,0222 - 1,0092 -
1,0021 destek, 1,0423 - 1,0494 - 1,0624 izlenen direnç seviyeleridir.

Günlük Pivot Seviyeleri
   1.0087

  1.0031  

 0.9924   

0.9818    

 0.9762   

  0.9706  

   0.9599

GBP/USD

İngiltere Merkez Bankası (BoE) Başkanı Andrew Bailey, 40 yılın en
yüksek seviyesinde olan enflasyonun azaltılmasının gelecek 18 ila
24 ay arasından olası olduğunu kaydetti. “Enflasyon genel olarak en
yoksullar için kötü. Özellikle bu enflasyon kötü" diyen Bailey,
gelecek dönemde İngiltere Merkez Bankası’nın olası politika faiz
artırım adımları atmasının ihtimal dahilinde olduğunu belirterek,
ülkede enflasyonun bu kış aylarında zirve seviyesini görmesini
beklendiğine vurgu yaptı.  GBP/USD paritesi bu sabah itibariyle
1,1764 seviyesinde fiyatlanıyor. Paritede teknik açıdan 1,1908 –
1,1985 – 1,2116 seviyeleri direnç, 1,1701 – 1,1570 – 1,1493
noktaları ise destek olarak izlenebilir.

Günlük Pivot Seviyeleri
   1.1685

  1.1625  

 1.1508   

1.1392    

 1.1331   

  1.1271  

   1.1154
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USD/TRY

ABD’de beklentilerin altında gelen enflasyon verileri sonrası dolar
endeksi haftayı düşüş eğiliminde tamamlarken, gelişmekte olan
ülke para birimleri ise dolar karşısında ağırlıkla değer kazandı. Kur
tarafı ise geçen hafta sınırlı düşüş eğilimleri gösterdi. Yurt içinde
cari işlemler dengesi Eylül ayında 2,7 milyar dolar olan
beklentimizin üzerinde 2,97 milyar dolar açık verdi. Böylece
yıllıklandırılmış cari açık 39,2 milyar dolar seviyesine yükseldi.
Sanayi üretim endeksi ise Eylül’de aylık %1,6 oranında düşerken,
yıllık ise %0,4 artış gösterdi. Açıklanan verilerin fiyatlamaya etkisi
sınırlı kaldı. Yeni haftaya veri akışı bakımından sakin başlıyoruz.
Dolar/TL, bu sabah saat 08:40 itibariyle 18,56’lı seviyelerde hareket
ediyor. Dolar endeksi ise 106,98 civarında seyrediyor.

Günlük Pivot Seviyeleri
   18.8127

  18.7496  

 18.6891   

18.6287    

 18.5655   

  18.5024  

   18.4419

EUR/TRY

Almanya’da enflasyon ekim ayında aylık bazda %0,9, yıllık bazda
ise %10,4 ile rekor seviyede açıklanmaya devam etti. Böylece ekim
ayında da yüksek enerji ve gıda fiyatları Ekim ayında enflasyon
oranını yeni zirveye taşıdı. TCMB verilerine göre cari denge eylül
ayında 2,97 milyar dolar açık verdi. Eylül açığında bir yıl öncesine
göre neredeyse 7 milyar dolar artan 8,1 milyar dolarlık dış ticaret
açığı etkili oldu. Sanayi üretimi ise aylık bazda %1,6 ile beklentilerin
üzerinde düşerken, yıllık bazda %0,4 arttı. Böylece yıllık bazda
pandemi sürecinden bu yana en zayıf artışı kaydetti. Euro
Bölgesi’nde bugün sanayi üretimi, yurt içinde gündeme dair
gelişmeler takip edilecek. Euro/TL kuru bu sabah 08:30 saatlerinde
19,07’li seviyelerden fiyatlanıyor.

Günlük Pivot Seviyeleri
   18.7772

  18.6723  

 18.4810   

18.2897    

 18.1848   

  18.0799  

   17.8886
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XAU/USD

Küresel piyasalarda, dolardaki gevşemeyle emtialarda yukarı yönlü
tepkiler devam ediyor. Ons altın 1770$ bandını yukarı yönlü
kırmakta zorlandığı için şimdilik temkinli olduğu görülüyor. Bu hafta
içinde dolardaki zayıf seyrin sürmesi, emtiaların yükselişini
desteklemeye devam edebilir. Bugün için açıklanacak önemli bir
veri akışı bulunmuyor. Gün içerisinde Fed üyelerinin konuşmaları
takip edilebilir. Üyelerin, geçtiğimiz hafta açıklanan enflasyon verisi
sonrası piyasaya vereceği mesajlar, aralık ayı Fed toplantısına dair
beklentileri etkileyebilir. Bu nedenle önemli olabilir. Piyasalarda Fed
ile ilgili beklentiler hala etkisini sürdürüyor. Ons altın için 1779 -
1788 - 1804 direnç noktaları olurken, 1753 - 1737 - 1728 destek
noktaları olarak izlenebilir.

Günlük Pivot Seviyeleri
   1,692.53

  1,680.93  

 1,658.07   

1,635.21    

 1,623.60   

  1,612.00  

   1,589.14

DAX Yakın Vade

Almanya hisse senedi endeksi DAX, son kapanışın ardından
Perakende, Medya ve Nakliye & Lojistik sektörlerindeki hisselerin
yükselişleriyle %0,56 değer kazandı. DAX seansı 14,224
seviyesinden sonlandırdı. Bu sabah itibariyle endeks 14,306
seviyesinde pozitif hareket ediyor. Teknik açıdan 14,393 – 14,453 –
14,556 seviyeleri direnç, 14,230 – 14,127 – 14,067 noktaları ise
destek olarak takip edilebilir.

Günlük Pivot Seviyeleri
   14,106.67

  13,835.33  

 13,658.67   

13,482.00    

 13,210.67   

  12,939.33  

   12,762.67
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Dow Jones Yakın Vade

ABD hisse senedi piyasaları cuma günü enerji, tüketici hizmetleri ve
teknoloji sektörleri öncülüğünde yükseldi. Dow Jones endeksi
%0,10 yükselişle günü tamamladı. Yeni günde ABD vadelilerinde
negatif bir görünümün olduğu belirtilebilir. Bugün veri anlamında
açıklanacak önemli bir veri bulunmuyor. Hafta genelinde ise
perakende satışlar, ÜFE, sanayi üretimi ve konut satışları verileri
piyasaların seyri açısından takip edilebilir. Endeks için 34,028 –
34,291 – 34,602 seviyeleri direnç, 33,455 – 33,144 – 32,882
seviyeleri destek olarak takip edilebilir.

Günlük Pivot Seviyeleri
   33,512.00

  33,072.00  

 32,750.00   

32,428.00    

 31,988.00   

  31,548.00  

   31,226.00

S&P 500 Yakın Vade

ABD hisse senedi piyasaları cuma günü enerji, tüketici hizmetleri ve
teknoloji sektörleri öncülüğünde yükseldi. S&P 500 endeksi %0,92
yükselişle günü tamamladı. Yeni günde ABD vadelilerinde negatif
bir görünümün olduğu belirtilebilir. Bugün veri anlamında
açıklanacak önemli bir veri bulunmuyor. Hafta genelinde ise
perakende satışlar, ÜFE, sanayi üretimi ve konut satışları verileri
piyasaların seyri açısından takip edilebilir. Endeks için 4,021 –
4,044 – 4,079 seviyeleri direnç, 3,963 – 3,928 – 3,905 seviyeleri
destek olarak takip edilebilir.

Günlük Pivot Seviyeleri
   3,850.33

  3,816.42  

 3,772.08   

3,727.75    

 3,693.83   

  3,659.92  

   3,615.58
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Brent Petrol

Petrol fiyatları yeni haftaya hafif alıcılı başladı. Çin'in uyguladığı sıfır
kovid politikasında bazı kısımların gevşetilmesi, piyasalarda risk
iştahının toparlanmasını sağladı. Bu da petrol fiyatlarının yükselişini
destekledi. Bu hafta içinde Çin ile ilgili gelişmeler takip edilebilir.
Yeniden kovid vaka sayılarında artış hızı yükselirse, bu durum
piyasaları tedirgin edebilir ve petrol talebi açısından olumsuz
yorumlanarak, fiyatların geri çekilmesine neden olabilir. Çin en
büyük petrol tüketicisi konumunda olduğu için oradaki gelişmeler,
petrol fiyatlarının seyrinde de etkili olabiliyor. Bu hafta açıklanacak
petrol stokları da takip edilebilir. Brent petrol için  94,06 - 92,24 -
90,82 destek noktaları, 97,30 - 98,72 - 100,54 direnç noktaları
olarak izlenebilir.

Günlük Pivot Seviyeleri
   98.79

  97.43  

 96.34   

95.26    

 93.90   

  92.53  

   91.45

USD/JPY

Çin Başbakanı Li Kıçiang, Japon mevkidaşı Kişida Fumio ile
Kamboçya'nın başkenti Phnom Penh'te yaptığı görüşmede,
ülkesinin Tokyo ile siyasi ve ekonomik bağları geliştirmeye hazır
olduğu mesajını verdi. Japon basını, Kişida'nın Tayland'da
yapılacak Asya Pasifik Ekonomik İşbirliği Zirvesi'nde Çin Devlet
Başkanı Şi Cinping ile de yüz yüze görüşmesinin beklendiğini
bildirirken, Çin tarafı görüşmeyi henüz doğrulamadı. USD/JPY
paritesi bu sabah itibariyle 139,18 seviyesinde fiyatlanıyor. Parite
için teknik anlamda 141,34 – 143,92 – 145,36 seviyeleri direnç,
137,33 – 135,89 – 133,31 noktaları ise destek olarak takip edilebilir.

Günlük Pivot Seviyeleri
   151.67

  150.02  

 148.96   

147.91    

 146.26   

  144.61  

   143.56
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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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