
Forex Bülten 15 Kasım 2022

Piyasa Gündemi

ABD’de beklentilerin altında kalan enflasyon verisi sonrasında risk
iştahında güç kazanımı etkili olurken, geçen hafta riskli varlıklarda
yaşanan güçlü yükselişlerin yerini yeni haftada karışık bir seyre
bıraktığı görülüyor. Fed üyelerinin bu süreçteki değerlendirmeleri
yakından takip ediliyor. Aynı zamanda Çin’de ekonomik aktivitedeki
yavaşlama ile Japonya ekonomisinde beklenmedik daralma
resesyon kaynaklı endişeleri gündemde tutuyor. 

Açıklanacak Önemli Ekonomik Veriler       
•    13:00 Euro Bölgesi – GSYH 2022/3Ç Önem: Yüksek
•    16:30 ABD – ÜFE/Çekirdek ÜFE Önem: Yüksek

Türkiye

Yurt içinde dün açıklanan önemli veri akışı bulunmazken, gündeme
dair gelişmeler takip edildi. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan,
Bali'de, G20 Liderler Zirvesi'ndeki temaslarına başladı. G20 Liderler
Zirvesi için Apurva Kempinski'ye gelen Erdoğan, burada G20
Liderler Zirvesi resmi karşılama törenine katıldı. Yurt içinde bugün
ekim ayı bütçe dengesi ve gündeme dair gelişmeler  takip edilebilir.

Euro Bölgesi

Avrupa İstatistik Ofisi (Eurostat), Avrupa Birliği (AB) ve Euro
Bölgesi'nin Eylül ayı mevsimsellikten arındırılmış sanayi üretim
verilerini açıkladı. Euro Bölgesi'nde sanayi üretimi zayıflayan
küresel talebe rağmen Eylül'de bir önceki aya göre yüzde 0,9
artarak tahminlerin üzerinde gerçekleşti. Eylül ayındaki güçlü artışa
rağmen sanayi üretiminin enerji krizi ve azalan taleple gelecek
aylarda zayıflaması bekleniyor. Öte yandan, Avrupa Birliği (AB),
İran'da Mahsa Emini'nin ölümü ve sonrasında başlayan gösterilere
yapılan müdahaleler nedeniyle İranlı 29 kişi ve 3 kuruluşa yeni
yaptırımlar uygulama kararı aldı. AB'nin yaptırımları seyahat
kısıtlamaları, varlıkların dondurulmasının yanı sıra İranlı kişi ve
kuruluşlara fon yasağını kapsıyor.

ABD

Dün Fed Başkan Yardımcısı Lael Brainard’ın açıklamaları takip
edildi. Brainard, bankanın yakın zamanda faiz artırım büyüklüklerini
azaltması gerektiğini söyleyerek önümüzdeki ayki Federal Açık
Piyasa Komitesi (FOMC) toplantısında 75 yerine 50 baz puan faiz
artırılmasından yana olduğunun sinyalini verdi. Brainard, “Yakında
daha yavaş bir artış hızına geçmek muhtemelen uygun olacaktır.
Ama asıl vurgulanması gereken şeyin şu olduğunu düşünüyorum:
Çok şey yaptık ama yapacak daha çok işimiz var” ifadelerini
kullandı. Yatırımcılar Fed’in 13-14 Aralık tarihli yılın son FOMC
toplantısında 50 baz puan faiz artıracağını fiyatlıyor. Bugün ABD
tarafında açıklanacak olan üretici fiyat endeksi verisi (ÜFE)
piyasaların seyri açısından takip edilebilir.

Piyasa Verileri

Pariteler Son Günlük Değ.
(%)

Haftalık Değ.
(%)

Yılbaşı Değ.
(%)

USDTRY 18.5944 -0.05 0.33 38.73
EURTRY 19.2203 0.00 2.96 27.24
EURUSD 1.0336 0.07 2.62 -9.14
GBPUSD 1.1789 0.28 2.20 -12.88
USDJPY 140.30 0.44 -3.65 21.90

Sepetler Son Günlük Değ.
bp

Haftalık Değ.
bp

Yılbaşı Değ.
bp

½ $ + ½ € 18.9463 13.00 34.50 465.63
Dolar Endeksi 106.7960 13.60 -284.00 1,112.60
REK 55.7000 - - 796.00

Endeks Vadeliler Son Günlük Değ.
(%)

Haftalık Değ.
(%)

Yılbaşı Değ.
(%)

S&P 500 Yakın Vade 3,987.00 0.53 3.96 -16.21
DAX Yakın Vade 14,343.00 0.13 4.64 -9.54
Dow Jones Yakın
Vade 33,697.00 0.41 1.57 -6.98

Emtialar Son Günlük Değ.
(%)

Haftalık Değ.
(%)

Yılbaşı Değ.
(%)

Ons Altın 1,770.26 -0.11 3.40 -3.25
Gram Altın 1,058.29 -0.16 3.72 35.51
WTI 84.69 0.11 -4.32 12.13
BRENT 92.00 0.23 -3.15 18.30
Bakır 3.78 -0.45 3.10 -14.80

Tahviller Son Günlük Değ.
bp

Haftalık Değ.
bp

Yılbaşı Değ.
bp

Türkiye 2 Yıllık 13.5800 -45.00 -117.00 -912.00
Türkiye 10 Yıllık 11.9400 -13.00 -9.00 -1,238.00
ABD 10 Yıllık 3.8730 0.10 -26.70 235.90
ABD 2 Yıllık 4.3950 -0.90 -26.40 366.50
Almanya 10 Yıllık 2.1460 -1.30 -20.20 232.30
Almanya 2 Yıllık 2.1740 -1.80 -4.00 280.20

Gelişmekte Olan
Ülke Kurları Son Günlük Değ.

(%)
Haftalık Değ.

(%)
Yılbaşı Değ.

(%)
USDZAR 17.2547 -0.30 -2.63 8.16
USDIDR 15,562.25 0.07 -0.37 9.27
USDTRY 18.5944 -0.05 0.33 38.73
USDRUB 60.5650 -1.32 -0.67 -19.12
USDBRL 5.3328 0.11 3.57 -4.28
USDCNY 7.0476 -0.37 -2.78 10.88
USDMXN 19.3189 -0.18 -1.10 -5.86
USDCZK 23.5204 -0.06 -2.59 7.49
USDHUF 395.1200 -0.10 -1.11 21.68
USDPLN 4.5549 -0.10 -2.11 12.90
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Euro/Dolar

Haftanın ilk işlem günü Euro Bölgesi’nde eylül ayına ait sanayi
üretimi rakamı ve ECB üyelerinin açıklamaları ön plandaydı. Euro
Bölgesi'nde sanayi üretimi, eylülde ağustos ayına kıyasla zayıflayan
küresel talebe rağmen %0,9 artışla beklentileri aşarken, yıllık bazda
%4,9 artış kaydetti. ECB Yönetim Kurulu Üyesi F. Panetta, ECB’nin
faiz oranlarını yükseltmeye devam edebileceğini, ancak ekonomik
gerilemeyi derinleştirebilme riskine karşı bankanın aşırı
sıkılaştırmadan kaçınması gerektiğini söyledi. Fed Başkan
Yardımcısı L. Brainard, faiz artırım hızının yakın zamanda
azaltılmasını uygun olacağını söyledi. Bugün Euro Bölgesi’nde
büyüme, ABD’de ÜFE rakamları takip edilecek. Paritede 1,0366 –
1,0406 ve 1,0453 seviyeleri direnç, 1,0279 – 1,0231 ve 1,0192
izlenen destek seviyeleridir.

Günlük Pivot Seviyeleri
   0.9928

  0.9884  

 0.9817   

0.9750    

 0.9706   

  0.9663  

   0.9596

GBP/USD

Ağustos ayına dek İngiltere Merkez Bankası Para Politika Komitesi
üyeliği yapan Michael Saunders, ülkenin Avrupa Birliği'nden
çıkmasının ekonomiye kalıcı şekilde zarar verdiğini ve kemer sıkma
dönemine girilmesinin önemli nedenlerinden biri olduğunu söyledi.
Tecrübeli ekonomist İngiltere’nin AB’den ve gümrük birliğinden
ayrılma kararının ülkenin potansiyel ekonomik çıktısını azalttığını ve
iş yatırımlarını yıprattığını kaydetti. Saunders ayrıca, Maliye Bakanı
Hunt’ın Perşembe günkü mali açıklamasının ekonomiye daha fazla
zarar vermesini önleyen önlemleri içermesi gerektiğini de söyledi.
GBP/USD paritesi bu sabah itibariyle 1,1772 seviyesinde
fiyatlanıyor. Paritede teknik açıdan 1,1821 – 1,1884 – 1,1940
seviyeleri direnç, 1,1702 – 1,1646 – 1,1583 noktaları ise destek
olarak izlenebilir.

Günlük Pivot Seviyeleri
   1.1661

  1.1558  

 1.1359   

1.1161    

 1.1057   

  1.0954  

   1.0756
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USD/TRY

Haftanın ilk işlem gününde görece veri akışının sakin geçtiğini
söyleyebiliriz. Yurt içerisinde dış ticaret haddi Eylül ayında 71,2
seviyesinde açıklanarak zayıf seyrini sürdürmeye devam etti. ABD
tarafında ise Fed Başkan Yardımcısı Brainard, faiz artış hızının
yakın zamanda yavaşlatmanın uygun olacağını bildirdi. Açıklanan
verilerin fiyatlamalara etkisinin olmadığını söyleyebiliriz. Bugün yurt
içerisinde bütçe dengesi, ABD’de ise üretici enflasyonu verisi takip
edilecek. Haftaya hafif yükseliş eğiliminde başlayan ve dün 18,60’lı
seviyelerde hareket eden Dolar/TL, bu sabah saat 08:40 itibariyle
18,61’li seviyelerde seyrediyor. Geçen hafta ABD’de açıklanan
enflasyon verisi sonrası düşüş gösteren Dolar endeksi ise bu sabah
106,85 civarında bulunuyor.

Günlük Pivot Seviyeleri
   18.6904

  18.6681  

 18.6427   

18.6174    

 18.5950   

  18.5727  

   18.5473

EUR/TRY

Euro Bölgesi’nde eylül ayına ait sanayi üretimi rakamı ve ECB
üyelerinin açıklamaları ön plandaydı. Euro Bölgesi'nde sanayi
üretimi, eylülde ağustos ayına kıyasla zayıflayan küresel talebe
rağmen %0,9 artışla beklentileri aşarken, yıllık bazda %4,9 artış
kaydetti. ECB Yönetim Kurulu Üyesi F. Panetta, ECB’nin faiz
oranlarını yükseltmeye devam edebileceğini, ancak ekonomik
gerilemeyi derinleştirebilme riskine karşı bankanın aşırı
sıkılaştırmadan kaçınması gerektiğini söyledi. Yurt içinde açıklanan
önemli veri akışı bulunmazken, gündeme dair gelişmeler takip
edildi. Bugün yurt içinde bütçe dengesi, Euro Bölgesi’nde büyüme
rakamları ön planda olacak. Euro/TL kuru bu sabah 08:30
saatlerinde 19,18’li seviyelerden fiyatlanıyor.

Günlük Pivot Seviyeleri
   18.5390

  18.4477  

 18.2991   

18.1506    

 18.0593   

  17.9679  

   17.8194

444 0 435 www.gedikyatirim.com.tr

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


Gedik Forex Bülten 15 Kasım 2022

XAU/USD

Küresel piyasalarda, Fed ile ilgili beklentilerde görülen yumuşama,
dolarda da yatay bir seyrin sürmesine yol açıyor. Dolar endeksi,
geçtiğimiz haftalarda 112-113 puan bölgesindeydi ancak son
günlerde 106-107 bölgesinde seyirler izleniyor. Dolar endeksindeki
gevşeme, emtiaları desteklediği için ons altında da 1770$
bölgesinde seyirler izleniyor. Bugün içinde Fed üyelerinin
konuşmaları ve ABD ÜFE verisi takip edilebilir. Üyelerin vereceği
mesajlar, piyasaların seyrini etkileyebilir. Ons altın için 1779$
direncinin üzerinde görülen seyrin devamında 1788$ ve 1801$
direnç noktaları olarak takip edilebilir. Geri çekilmelerin görülmesi
durumunda 1758$ kısa vadede izlenecek destek noktası olarak
bulunuyor. Bu destek altı kapanışın devamında 1744$ ve 1736$
destek noktaları olarak takip edilebilir.

Günlük Pivot Seviyeleri
   1,665.86

  1,653.44  

 1,641.57   

1,629.71    

 1,617.29   

  1,604.87  

   1,593.00

DAX Yakın Vade

Almanya hisse senedi endeksi DAX, son kapanışın ardından
Teknoloji, Perakende ve İlaç & Sağlık sektörlerindeki hisselerin
yükselişleriyle %0,62 değer kazandı. DAX seansı 14,313
seviyesinden sonlandırdı. Bu sabah itibariyle endeks 14,262
seviyesinde yatay negatif 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
   14,623.67

  14,538.33  

 14,431.67   

14,325.00    

 14,239.67   

  14,154.33  

   14,047.67

444 0 435 www.gedikyatirim.com.tr

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


Gedik Forex Bülten 15 Kasım 2022

Dow Jones Yakın Vade

ABD endeksleri beklenti altı enflasyon verisi ile geçen hafta görülen
güçlü performansın ardından pazartesi düşerken, Fed Başkan
Yardımcısı Brainard’ın ifadeleri her ne kadar faiz artırım boyutlarının
azaltılması için bir çağrı içerse de “daha yapılacak çok iş olduğu”
vurgusu yatırımcıları tedirgin etti. ABD hisse senedi piyasaları dün
finans, tüketici malları ve kamu hizmetleri sektörleri öncülüğünde
düştü. Dow Jones endeksi %0,63 düşüşle günü tamamladı. Yeni
günde, ABD vadelilerinde pozitif bir görünümün hâkim olduğu
belirtilebilir. Gün içinde ÜFE verisi takip edilebilir. Endeks için
33,880 – 34,146- 34,311 seviyeleri direnç, 33,449- 33,284 – 33,018
seviyeleri destek olarak takip edilebilir.

Günlük Pivot Seviyeleri
   33,914.67

  33,409.33  

 33,123.67   

32,838.00    

 32,332.67   

  31,827.33  

   31,541.67

S&P 500 Yakın Vade

ABD endeksleri beklenti altı enflasyon verisi ile geçen hafta görülen
güçlü performansın ardından pazartesi düşerken, Fed Başkan
Yardımcısı Brainard’ın ifadeleri her ne kadar faiz artırım boyutlarının
azaltılması için bir çağrı içerse de “daha yapılacak çok iş olduğu”
vurgusu yatırımcıları tedirgin etti. ABD hisse senedi piyasaları dün
finans, tüketici malları ve kamu hizmetleri sektörleri öncülüğünde
düştü. S&P 500 endeksi %0,89 düşüşle günü tamamladı. Yeni
günde, ABD vadelilerinde pozitif bir görünümün hâkim olduğu
belirtilebilir. Gün içinde ÜFE verisi takip edilebilir. Endeks için 4,006
– 4,038 – 4,059 seviyeleri direnç, 3,953 – 3,931 – 3,899 seviyeleri
destek olarak takip edilebilir.

Günlük Pivot Seviyeleri
   3,914.17

  3,859.83  

 3,819.67   

3,779.50    

 3,725.17   

  3,670.83  

   3,630.67
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Brent Petrol

OPEC yayınladığı raporda, küresel ekonomiye dair belirsizlik ve
dünyada resesyon kaygısının arttığı bu dönemde, küresel petrol
talebi büyümesinde aşağı yönlü riskler yarattığına değindi. Ek
olarak, Çin'in uyguladığı sıfır kovid politikasının da bu belirsizliği
arttırdığını belirtti. Bu nedenle, bu çeyrek boyunca piyasaya
sunacağı ham petrol miktarına ilişkin tahminlerini günlük 520K varil
düşürdü. Kısa vadede petrol fiyatlarındaki oynaklık sürüyor. Çin'deki
kovid vaka sayılarındaki seyir izleniyor. Oradaki gelişmeler son
dönemde petrol talebi üzerinde baskıya neden olduğu için fiyatlarda
da aşağı yönlü tepkiler görülebiliyor. Bu sabah brent petrol hafif
alıcılı. Brent petrol için 95,45$ - 98,39$ - 99,87$ direnç noktaları,
91,03$ - 89,55$ - 86,61$ destek noktaları olarak izleniyor.

Günlük Pivot Seviyeleri
   104.09

  101.18  

 99.63   

98.08    

 95.16   

  92.25  

   90.70

USD/JPY

Japon ekonomisi üçüncü çeyrekte beklenmedik şekilde daraldı. Bu
son 1 yıl içindeki ilk daralma oldu. Küresel resesyon riskleri, zayıf
yen ve keskin şekilde yükselen ithal maliyetlerin hane halkı
harcamaları ve işletme aktiviteleri üzerinde yarattığı baskı, üçüncü
çeyrekte Japon ekonomisinin yıllıklandırılmış verilerle bir önceki
çeyreğe göre yüzde 1,2 daralmasına yol açtı. Ekonomistler, ise
üçüncü çeyrekte yüzde 1,1 büyüme bekliyorlardı. USD/JPY paritesi
bu sabah itibariyle 140,33 seviyesinde fiyatlanıyor. Parite için teknik
anlamda 140,87 – 141,83 – 142,87 seviyeleri direnç, 138,87 –
137,83 – 136,87 noktaları ise destek olarak takip edilebilir.

Günlük Pivot Seviyeleri
   150.12

  149.28  

 148.78   

148.28    

 147.45   

  146.61  

   146.11
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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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