
Forex Bülten 16 Kasım 2022

Piyasa Gündemi

ABD’de açıklanan ekim ayı ÜFE verisi de beklentilerin altında
kalarak enflasyonist baskıların azalmaya başladığına işaret etti.
Enflasyon rakamları sonrasında Fed üyelerinden gelen
açıklamalarda faiz artış hızının gelecek toplantılarda yavaşlayacağı
ancak faiz artışlarının bir süre daha devam edeceği mesajları ön
plana çıkıyor. Polonya'nın Ukrayna sınırındaki bir köye düşen füze
sonrasında NATO acil olarak toplanırken, jeopolitik gelişmeler
piyasaların yakın takibinde olacaktır.

Açıklanacak Önemli Ekonomik Veriler       
•    10:00 İngiltere – TÜFE/ÜFE Önem: Yüksek
•    17:15 ABD – Sanayi Üretimi Önem: Yüksek

Türkiye

Merkezi yönetim bütçesi ekim ayında 83,3 milyar TL ile yılın en
yüksek açığını verdi. 12 aylık bütçe açığı Ekim itibariyle 224 milyar
TL'ye çıktı. Ekim'de cari transferlerin ardından en yüksek harcama
kalemi faiz harcamaları oldu. Ekim'de 61,1 milyar TL ile rekor faiz
harcaması gerçekleşti. TÜİK verilerine göre, 3. çeyrek mevsim
etkisinden arındırılmış işsizlik oranı %10 seviyesinde gerçekleşti.
Ekim ayında kur korumalı mevduatın bütçeye doğrudan maliyeti 6,7
milyar TL oldu. Böylelikle kur korumalı mevduatın bütçeye yükü
açısından 5 ayın en düşük seviyesi kaydedildi. Cumhurbaşkanı
Erdoğan, Bali'deki G20 Liderler Zirvesinde ABD Başkanı Biden ile
bir araya geldi. Görüşmede, ticaret ve güvenlik konuları başta
olmak üzere iki ülke ilişkileri ele alındı. Yurt içinde bugün
açıklanacak önemli veri akışı bulunmuyor.

Euro Bölgesi

Avrupa tarafında Rusya - Ukrayna savaşına ilişkin riskler nedeniyle
endeks vadeli kontratlar güne yüzde 1'e yakın düşüşle başlarken,
konuya ilişkin haber akışının bugün varlık fiyatları üzerinde etkili
olması bekleniyor. Bölge ekonomilerine ilişkin makroekonomik
veriler dün piyasaların yönü üzerinde etkili olurken, Euro Bölgesi
ekonomisi, 3. çeyrekte rekor enflasyon ve Rusya - Ukrayna savaşı
nedeniyle ivme kaybederek, bir önceki çeyreğe göre yüzde 0,2,
2021'nin aynı dönemine göre ise yüzde 2,1 büyüdü. ECB
yetkililerinin programlarının bugün de yoğun olduğu dikkati
çekerken, gözler ECB Başkanı Christine Lagarde ve İngiltere
Merkez Bankası Başkanı Andrew Bailey'nin açıklamalarına çevrildi.

ABD

Dünyanın en büyük 2 ekonomisi ABD ve Çinli liderlerin önceki gün
gerçekleştirdiği görüşme sonrası bu kez Çin Merkez Bankası
Başkanı Yi Gang ve ABD Hazine Bakanı Janet Yellen G20 zirvesi
kapsamında bir araya geldi. Görüşmede emtia ve enerji
fiyatlarından makro ekonomik görünüme kadar birçok konu ele
alındı. Öte yandan Fed yetkilileri, ABD tüketici fiyatlarına ilişkin son
cesaret verici haberleri kabul ederken, faiz oranlarını yükseltmeye
devam etme gereğini vurguladılar. İki Fed başkanı ve iki valinin dün
günü yaptığı açıklamalar, politika yapıcıların, faiz artırımlarının
boyutunu hafifletmeye hazır olduklarının sinyallerini verseler bile
enflasyonun çok yüksek olduğu yönündeki dikkatli şahin tavrını
sürdürdü. Bugün ABD perakende satış verileri birincil veri olarak
takip edilebilir.

Piyasa Verileri

Pariteler Son Günlük Değ.
(%)

Haftalık Değ.
(%)

Yılbaşı Değ.
(%)

USDTRY 18.6113 0.02 0.13 38.86
EURTRY 19.3305 0.34 3.88 27.97
EURUSD 1.0386 0.32 3.75 -8.70
GBPUSD 1.1860 -0.02 4.50 -12.36
USDJPY 139.82 0.46 -4.58 21.48

Sepetler Son Günlük Değ.
bp

Haftalık Değ.
bp

Yılbaşı Değ.
bp

½ $ + ½ € 19.1013 15.50 49.75 481.13
Dolar Endeksi 106.4330 2.90 -411.60 1,076.30
REK 55.7000 - - 796.00

Endeks Vadeliler Son Günlük Değ.
(%)

Haftalık Değ.
(%)

Yılbaşı Değ.
(%)

S&P 500 Yakın Vade 4,005.25 0.14 6.65 -15.83
DAX Yakın Vade 14,361.00 -0.11 4.83 -9.43
Dow Jones Yakın
Vade 33,667.00 0.18 3.50 -7.06

Emtialar Son Günlük Değ.
(%)

Haftalık Değ.
(%)

Yılbaşı Değ.
(%)

Ons Altın 1,773.88 -0.26 4.06 -3.05
Gram Altın 1,061.46 -0.22 4.25 35.92
WTI 85.66 -0.60 0.79 13.42
BRENT 92.56 -0.49 0.82 19.02
Bakır 3.75 -1.65 2.46 -15.42

Tahviller Son Günlük Değ.
bp

Haftalık Değ.
bp

Yılbaşı Değ.
bp

Türkiye 2 Yıllık 13.3700 -3.00 -111.00 -933.00
Türkiye 10 Yıllık 11.9200 -2.00 -36.00 -1,240.00
ABD 10 Yıllık 3.8290 4.40 -29.60 231.50
ABD 2 Yıllık 4.3950 4.20 -23.10 366.50
Almanya 10 Yıllık 2.1170 0.60 -5.10 229.40
Almanya 2 Yıllık 2.1630 -0.50 4.20 279.10

Gelişmekte Olan
Ülke Kurları Son Günlük Değ.

(%)
Haftalık Değ.

(%)
Yılbaşı Değ.

(%)
USDZAR 17.3129 0.06 -2.70 8.53
USDIDR 15,616.55 0.38 -0.37 9.65
USDTRY 18.6113 0.02 0.13 38.86
USDRUB 60.4350 -1.57 -1.65 -19.30
USDBRL 5.3331 0.01 2.62 -4.28
USDCNY 7.0837 0.56 -2.18 11.45
USDMXN 19.3613 -0.06 -1.13 -5.66
USDCZK 23.4120 -0.48 -3.63 7.00
USDHUF 392.6100 -1.07 -2.29 20.91
USDPLN 4.5412 -0.58 -3.58 12.56
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Euro/Dolar

Euro Bölgesi ekonomisinde büyüme üçüncü çeyrekte rekor
seviyede bulunan enflasyon ve devam eden savaşın etkisiyle ivme
kaybetti ve bir önceki çeyreğe göre %0,2 büyüyerek öncü verileri
teyit etti. ECB üyesi F. Villeroy, ABD enflasyonundan zirvenin
görüldüğüne ilişkin pozitif sinyaller geldiğini, bu durumun tüm
dünyada enflasyonla mücadele eden yetkililer için rahatlama
yarattığını ifade etti. ABD’de üretici fiyat endeksi ekim ayında aylık
bazda %0,2, yıllık bazda ise %8 artarak baskının hafiflediğini teyit
etti. Fed yetkililerinin bir kısmı faiz artış hızının gelecek aylarda
yavaşlayacağını belirtirken, diğer kısım daha fazla faiz artırımın
gerekli olacağını vurguladı. Paritede 1,0459 - 1,0571 -
1,0661 seviyeleri direnç, 1,0258 - 1,0168 - 1,0056 destek
seviyeleridir.

Günlük Pivot Seviyeleri
   1.0260

  1.0113  

 1.0036   

0.9960    

 0.9813   

  0.9666  

   0.9589

GBP/USD

Rishi Sunak, yeni, açık sözlü ve yapıcı Birleşik Krallık-Çin ilişkisi
inşa etmeye çalışmak için Çarşamba günü Endonezya'daki dünya
liderlerinin G20 zirvesinde Şi Cinping ile sürpriz bir toplantı
yapacak. Sunak ve Şi, Çarşamba öğleden sonra dönemin
başbakanı Theresa May ile Şubat 2018'den bu yana ilk kez yüz
yüze yapılacak ikili görüşme için bir araya gelecek. Toplantı
Downing Caddesi tarafından talep edildi. Sunak, "Bu ortak
zorluklardan bazılarını denemek ve üstesinden gelmek için
insanlarla ilişki kurmamız önemlidir" dedi. GBP/USD paritesi bu
sabah itibariyle 1,1871 seviyesinde fiyatlanıyor. Paritede teknik
açıdan 1,2016 – 1,2166 – 1,2304 seviyeleri direnç, 1,1728 – 1,1590
– 1,1440 noktaları ise destek olarak izlenebilir.

Günlük Pivot Seviyeleri
   1.1692

  1.1537  

 1.1458   

1.1379    

 1.1225   

  1.1070  

   1.0991
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USD/TRY

Yurt içerisinde merkezi yönetim bütçe dengesi Ekim’de 83,3 milyar
TL açık verdi. Yılın ilk 10 ayındaki kümülatif bütçe açığı ise 128,8
milyar TL oldu. Diğer taraftan Tarım-ÜFE aylık %4,59 ve yıllık
%163,3 oranında artış göstererek yüksek seyrini sürdürdü. ABD’de
ise geçen hafta beklentilerin altında kalan tüketici enflasyonu verisi
sonrası üretici enflasyonu da beklentilerin altında artış kaydetti.
ABD’de ÜFE aylık %0,2 ve yıllık %8,0 artış kaydederken, çekirdek
ÜFE ise aylık değişim göstermezken, yıllık %6,7 artış kaydetti. Veri
sonrası dolar endeksinde değer kayıpları görülürken, kur tarafına
ise etkisi olmadı. Dolar/TL, bu sabah saat 08:40 itibariyle 18,60’lı
seviyelerde sakin seyrini sürdürüyor. Dolar endeksi ise 106,45
civarında seyrediyor.

Günlük Pivot Seviyeleri
   18.8429

  18.7730  

 18.6714   

18.5697    

 18.4999   

  18.4300  

   18.3284

EUR/TRY

Euro Bölgesi üçüncü çeyrekte beklentilere paralel çeyreklik bazda
%0,2 yıllık bazda ise %2,1 büyüdü. Avrupa’nın en büyük ekonomisi
olan Almanya'da ekonomik güven enflasyonda zirvenin
görüldüğüne ilişkin iyimserlikle haziran ayından bu yana en yüksek
seviye olan 36,7 seviyesine yükseldi. Veride iyileşme kaydedildi
ancak negatif bölgede kalmaya devam etti. Merkezi yönetim bütçesi
Ekim'de 83,3 milyar TL ile yılın en yüksek açığını verdi. 12 aylık
bütçe açığı Ekim itibariyle 224 milyar TL'ye çıktı.  Ekim'de cari
transferlerin ardından en yüksek harcama kalemi faiz harcamaları
oldu. Ekim'de 61,1 milyar TL ile rekor faiz harcaması gerçekleşti.
Euro/TL kuru bu sabah 08:30 saatlerinde 19,28’li seviyelerden
fiyatlanıyor.

Günlük Pivot Seviyeleri
   18.9839

  18.7592  

 18.5842   

18.4093    

 18.1846   

  17.9599  

   17.7850
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XAU/USD

Küresel piyasalarda, jeopolitik riskler artmaya devam ediyor.
Polonya sınırına füze düşmesi, bu risklerin artmasına neden oldu.
Artan endişeler, risk iştahı üzerinde de baskı yaratıyor. Ancak ABD
Başkanı Biden'ın, bu hareketin Rusya'dan gelme olasılığının düşük
olduğunu belirtmesi, piyasaları sınırlı da olsa rahatlattı. Ancak
NATO bugün acil toplanacağını bildirdi ve NATO'dan çıkacak
söylemler önemli olabilir. Dün, ABD'de ÜFE ekim ayında
beklentilerin altında açıklandı. Fed'in faiz artış hızını yavaşlatabilme
ihtimalini destekleyen bir veriydi. Bu nedenle, piyasalarda temkinli
seyir korunuyor. Bugünde Fed üyelerinin konuşmaları ve ABD
verileri takip edilebilir. Ons altında 1787 - 1796 - 1807 direnç
noktaları olurken, 1768 - 1758 - 1748 destek noktaları olarak
görülüyor.

Günlük Pivot Seviyeleri
   1,752.07

  1,716.91  

 1,699.12   

1,681.34    

 1,646.17   

  1,611.01  

   1,593.22

DAX Yakın Vade

Almanya'da ekonomik güven enflasyonun zirveyi görmüş olduğuna
dair iyimserlikle Haziran'dan beri en yüksek seviyeye çıktı ancak
negatif bölgede kalmaya devam etti. Veri Kasım ayında eksi
59,2'den eksi 36,7'ye yükseldi ve eksi 51 olan tahminleri aştı.
Almanya hisse senedi endeksi DAX, son kapanışın ardından
Teknoloji, Yiyecek & İçecek ve İlaç & Sağlık sektörlerindeki
hisselerin yükselişleriyle %0,46 değer kazandı. DAX seansı 14,378
seviyesinden sonlandırdı. Bu sabah itibariyle endeks 14,290
seviyesinde negatif hareket ediyor. Teknik açıdan 14,388 – 14,515 –
14,579 seviyeleri direnç, 14,197 – 14,133 – 14,007 noktaları ise
destek olarak takip edilebilir.

Günlük Pivot Seviyeleri
   13,998.33

  13,859.67  

 13,783.33   

13,707.00    

 13,568.33   

  13,429.67  

   13,353.33
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Dow Jones Yakın Vade

ABD hisse senedi piyasaları dün teknoloji, tüketici hizmetleri ve
enerji sektörleri öncülüğünde yükseldi. Dow Jones endeksi %0,17
yükselişle günü tamamladı. Yeni günde ABD vadelileri yatay bir
görünüm sergiliyor. Öte yandan bugün, Ekim ayına ilişkin
perakende satış raporu saat 13.30’da açıklanacak. Analistler bir
önceki ay yatay seyreden verinin, aylık bazda %1 artmasını
bekliyor. Endeks için 33,956 -34,341 – 34,657 seviyeleri direnç,
33,255 – 32,939 – 32,555 seviyeleri destek olarak takip edilebilir.

Günlük Pivot Seviyeleri
   34,681.33

  34,353.67  

 33,979.33   

33,605.00    

 33,277.33   

  32,949.67  

   32,575.33

S&P 500 Yakın Vade

ABD hisse senedi piyasaları dün teknoloji, tüketici hizmetleri ve
enerji sektörleri öncülüğünde yükseldi. S&P 500 endeksi %0,87
yükselişle günü tamamladı. Yeni günde ABD vadelileri yatay bir
görünüm sergiliyor. Öte yandan bugün, Ekim ayına ilişkin
perakende satış raporu saat 13.30’da açıklanacak. Analistler bir
önceki ay yatay seyreden verinin, aylık bazda %1 artmasını
bekliyor. Endeks için 4,043 – 4,092 – 4,133 seviyeleri direnç, 3,952
– 3,911 – 3,862 seviyeleri destek olarak takip edilebilir.

Günlük Pivot Seviyeleri
   3,928.75

  3,875.25  

 3,845.25   

3,815.25    

 3,761.75   

  3,708.25  

   3,678.25
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Brent Petrol

Petrol fiyatları bu sabah hafif satıcılı işlem görüyor. Piyasalarda,
Polonya sınırına füze düşmesi endişe yarattı. ABD Başkanı Biden,
bunun Rusya'dan gelme olasılığının düşük olduğunu belirtti. Bugün
NATO bu nedenle acil toplanıyor dolayısıyla buradan gelecek
açıklamalar takip edilmeli. Jeopolitik riskler, petrol fiyatları üzerinde
de baskıya neden olabiliyor. Çin'de kovid önlemleri geçtiğimiz
günlerde yumuşatılmıştı ancak vaka sayılarındaki artış sürüyor. JP
Morgan, Çin ile ilgili büyüme beklentisini de aşağı yönlü güncelledi.
Çin'de olası bir daralma, petrolde talebi düşürebilir ve fiyatların geri
çekilmesine neden olabilir. Bu konu başlıkları sebebiyle fiyatlarda
oynaklık sürebilir. Brent petrol için 95,81 - 97,86 - 99,99 direnç,
91,63 - 89,50 - 87,45 destek noktaları.

Günlük Pivot Seviyeleri
   101.18

  100.06  

 98.80   

97.55    

 96.42   

  95.29  

   94.03

USD/JPY

Asya'da borsalar, doğu Avrupa'dan gelen haberlerle güne satış
ağırlıklı bir seyirle başlasa da, seans içinde Japonya borsası
kayıplarını telafi ederek artıya geçti. Japonya'da bugün açıklanan
verilere göre çekirdek makine siparişleri aylık yüzde 4,6 azalırken,
yıllık yüzde 2,9 artarak beklentilerin oldukça altında kaldı. USD/JPY
paritesi bu sabah itibariyle 139,63 seviyesinde fiyatlanıyor. Parite
için teknik anlamda 140,73 – 142,15 – 143,68 seviyeleri direnç,
137,78 – 136,25 – 134,83 noktaları ise destek olarak takip edilebilir.

Günlük Pivot Seviyeleri
   149.68

  149.04  

 147.83   

146.62    

 145.98   

  145.34  

   144.13
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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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