
Forex Bülten 18 Kasım 2022

Piyasa Gündemi

Agresif sıkılaşma endişelerinin yatışmasıyla küresel piyasalarda
geçen hafta itibariyle oluşan iyimserliğin bu hafta içerisinde bir
miktar zayıfladığı görülüyor. Gündemdeki resesyon endişeleri ile
merkez bankalarının faiz artırım miktarlarını azaltarak da olsa
sıkılaşma süreçlerine devam edecek oluşu risk iştahı üzerinde
baskı oluşturuyor. Son günlerde Fed üyelerinden gelen açıklamalar
da risk iştahı ve piyasalarda dalgalı bir seyir yaşanmasına neden
oluyor. 

Açıklanacak Önemli Ekonomik Veriler       
•    10:00 Türkiye – TCMB Piyasa Katılımcıları Anketi Önem: Orta
•    18:00 ABD – İkinci El  Konut Satışları Önem: Orta

Türkiye

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası'nın brüt rezervleri 11 Kasım
haftası itibariyle 117 milyar doları aşarak yaklaşık bir yılın en yüksek
seviyesine çıktı. Net rezervler de 4 ayın zirvesine yükseldi.
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Karadeniz Tahıl Koridoru
Anlaşması’nın 19 Kasım 2022 tarihinden itibaren 120 gün süreyle
uzatıldığını bildirdi. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Rusya
ve Ukrayna tahılının Afrika ülkelerine bedava ulaştırılması
konusunda “Buğdayın gelip bizde una çevrilmesi ve bu şekilde
gönderilmesi onları da ciddi manada rahatlatacaktır” dedi. Erdoğan,
ayrıca Türkiye’nin enerjide “yeniden ihraç” sürecini başlatabileceğini
söyledi. TCMB piyasa katılımcıları anketinin açıklanması bekleniyor.

Euro Bölgesi

Avrupa İstatistik Ofisi (Eurostat), Euro Bölgesi'nin ekim ayına ilişkin
nihai enflasyon verilerini yayımladı. Euro Bölgesi'nde açıklanan
nihai veriler, enflasyonun enerji ve gıda fiyatlarındaki artışların
etkisiyle ekimde yüzde 10,6'ya ulaşarak kayıtlardaki en yüksek
seviyeye işaret etti. Tüketici Fiyat Endeksi, ekimde bir önceki aya
göre ise yüzde 1,7 artış kaydetmiş oldu. Öte yandan, Avrupa'da
otomobil satışları, kötüleşen ekonomik koşulların alıcıları
uzaklaştırmaya başladığına dair artan endişeler rağmen Ekim
ayında arttı. Avrupa Otomobil Üreticileri Birliği (ACEA) Perşembe
günü yaptığı açıklamada, yeni araba kayıtları Ekim ayında yüzde 14
artarak 910 bin 753 araca yükseldiğini kaydetti. Sektör, art arda 12
aylık düşüşün ardından Ağustos ayında yükselişe geçmişti.

ABD

Dün ABD tarafında Fed yetkililerinden gelen açıklamalar dikkatle
takip edildi. Fed’in Aralık toplantısında kaç baz puan faiz artışı
yapacağı konusu belirsizliğini koruyor. Minneapolis Fed Başkanı
Neel Kashkari, faiz oranının nereye kadar artırılması gerektiğini
bilmenin zor olduğunu söyledi. St. Louis Fed Başkanı James
Bullard ise politika yapıcıların faiz oranlarını daha da artırması
gerektiğini ve enflasyonu düşürmek için faizlerin ‘yeterince
kısıtlayıcı’ seviyeye çıkması gerektiğini bildirdi. Öte yandan ABD'de
işsizlik maaşı başvuruları geçtiğimiz hafta beklentilerin tersine 222
bine gerilerken, işgücü piyasasının gücüne işaret ederek tarihi
düşük seviyelere yakın seyretti. Bugün ABD’de mevcut konut
satışları verisi ve Fed yetkililerinin açıklamaları takip edilebilir.

 

Piyasa Verileri

Pariteler Son Günlük Değ.
(%)

Haftalık Değ.
(%)

Yılbaşı Değ.
(%)

USDTRY 18.6203 0.10 0.38 38.93
EURTRY 19.3144 0.13 0.52 27.86
EURUSD 1.0373 0.04 0.18 -8.82
GBPUSD 1.1897 0.30 0.44 -12.09
USDJPY 139.86 -0.24 0.86 21.51

Sepetler Son Günlük Değ.
bp

Haftalık Değ.
bp

Yılbaşı Değ.
bp

½ $ + ½ € 18.9813 -7.00 34.87 469.13
Dolar Endeksi 106.6200 -7.40 20.40 1,095.00
REK 55.7000 - - 796.00

Endeks Vadeliler Son Günlük Değ.
(%)

Haftalık Değ.
(%)

Yılbaşı Değ.
(%)

S&P 500 Yakın Vade 3,948.25 -0.18 -1.30 -17.03
DAX Yakın Vade 14,322.00 0.34 0.46 -9.67
Dow Jones Yakın
Vade 33,489.00 -0.27 -0.81 -7.56

Emtialar Son Günlük Değ.
(%)

Haftalık Değ.
(%)

Yılbaşı Değ.
(%)

Ons Altın 1,763.70 0.15 -0.24 -3.60
Gram Altın 1,055.85 0.26 0.18 35.20
WTI 81.94 0.29 -7.10 8.49
BRENT 89.50 0.22 -5.83 15.09
Bakır 3.70 0.24 -2.32 -16.47

Tahviller Son Günlük Değ.
bp

Haftalık Değ.
bp

Yılbaşı Değ.
bp

Türkiye 2 Yıllık 12.9000 -19.00 -153.00 -980.00
Türkiye 10 Yıllık 11.8400 -5.00 -58.00 -1,248.00
ABD 10 Yıllık 3.7520 -2.00 -6.70 223.80
ABD 2 Yıllık 4.4460 -0.40 12.20 371.60
Almanya 10 Yıllık 2.0250 2.10 1.10 220.20
Almanya 2 Yıllık 2.1210 2.40 12.90 274.90

Gelişmekte Olan
Ülke Kurları Son Günlük Değ.

(%)
Haftalık Değ.

(%)
Yılbaşı Değ.

(%)
USDZAR 17.3555 -0.05 0.64 8.79
USDIDR 15,682.10 -0.30 1.35 10.11
USDTRY 18.6203 0.10 0.38 38.93
USDRUB 60.5650 0.15 -0.35 -19.12
USDBRL 5.4235 0.33 1.82 -2.65
USDCNY 7.1258 -0.44 0.25 12.11
USDMXN 19.4132 0.00 -0.45 -5.41
USDCZK 23.5241 -0.02 0.34 7.51
USDHUF 396.3800 -0.11 1.24 22.07
USDPLN 4.5391 -0.01 0.48 12.51
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Euro/Dolar

Euro Bölgesi tüketici fiyatları ekim ayında aylık bazda %1,5 artış
gösterirken, yıllık bazda %10,6 ile kayıtlardaki en yüksek seviyeye
işaret etti. Euro Bölgesi'nde enerji ve işlenmemiş gıda fiyatları hariç
tutularak hesaplanan çekirdek enflasyon bir önceki yıla göre %6,4
ile beklentilere paralel artış kaydetti. ABD’de haftalık işsizlik maaşı
başvuruları 222 bin seviyesinde açıklanarak işgücü piyasasının
güçlü kalmaya devam ettiğine işaret etti. Ülkede yeni konut
başlangıçları, konut talebinde yaşanan sert daralma nedeniyle
4,2’lik düşüşle 1,43 milyona geriledi. Diğer yandan Fed üyelerinin
açıklamaları ön planda kalmaya devam ediyor. Paritede 1,0412 -
1,0460 - 1,0514 seviyeleri direnç, 1,0311 - 1,0252 - 1,0209 izlenen
desteklerdir.

Günlük Pivot Seviyeleri
   1.0260

  1.0113  

 1.0036   

0.9960    

 0.9813   

  0.9666  

   0.9589

GBP/USD

İngiltere’de küçük işletmeler, yüksek enflasyon ve yaklaşan
resesyon korkusunun etkisiyle bankalardan finansman bulmakta
zorluk çekiyor. Kredi bulamayan bazı şirket sahiplerinin kişisel
servetinin bir kısmını işletmeleri için kullanabileceği belirtildi. İngiliz
Merkez Bankası’nın (BoE) geçen ay yayınladığı bir ankete göre,
borç verenler, yıllık cirosu 1 milyon sterlinin altında olan küçük
işletmelere verilen kredi arzının bu yılın son üç ayında yüzde 10,9
oranında düşmesini bekliyor. GBP/USD paritesi bu sabah itibariyle
1,1892 seviyesinde fiyatlanıyor. Paritede teknik açıdan 1,1961 –
1,2057 – 1,2156 seviyeleri direnç, 1,1766 – 1,1667 – 1,1571
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 döviz mevduatı 11 Kasım haftasında parite
etkisinden arındırılmış olarak gerçek kişilerde 2,2 milyar dolar, tüzel
kişilerde ise 1,5 milyar dolar azalış kaydetti. TCMB brüt döviz
rezervleri ise 3 milyar dolar artışla 117,5 milyar dolara çıktı. ABD’de
işsizlik maaşı başvuruları geçen hafta 222 bin seviyesinde
açıklandı. Ülkede konut başlangıçları Ekim’de talepte yaşanan
daralma sonrası 1,43 milyon adede gerilerken, inşaat izinleri ise
1,52 milyon adet olarak açıklandı. Fed üyesi Bullard, enflasyonu
düşürmek için faizlerin kısıtlı seviyeye çıkarılması gerektiğini bildirdi.
Açıklanan verilerin fiyatlamalara etkisi olmadığını söyleyebiliriz.
Yatay seyirlerin etkili olmaya devam ettiği Dolar/TL, bu sabah saat
08:30 itibariyle 18,60’lı seviyelerden işlem görüyor.

Günlük Pivot Seviyeleri
   18.8429

  18.7730  

 18.6714   

18.5697    

 18.4999   

  18.4300  

   18.3284

EUR/TRY

Euro Bölgesi’nde dün ekim ayına ait enflasyon verisi ön plandaydı.
tüketici fiyatları ekim ayında aylık bazda %1,5 artış gösterirken,
yıllık bazda %10,6 ile kayıtlardaki en yüksek seviyeye işaret etti.
Euro Bölgesi'nde enerji ve işlenmemiş gıda fiyatları hariç tutularak
hesaplanan çekirdek enflasyon bir önceki yıla göre %6,4 ile
beklentilere paralel olarak artış kaydetti. Yurt içinde Türkiye
Cumhuriyet Merkez Bankası'nın brüt rezervleri 11 Kasım haftası
itibariyle 117 milyar doları aşarak yaklaşık bir yılın en yüksek
seviyesine çıktı. Net rezervler de 4 ayın zirvesine yükseldi. Bugün
yurt içinde piyasa katılımcıları anketi, Avrupa’da ise ECB Başkanı
C. Lagarde’ın açıklamaları takip edilecek. Euro/TL kuru bu sabah
08:30 saatlerinde 19,25’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, dolar yatay seyrini koruyor. Bu hafta Fed
üyelerinden gelen açıklamalar, piyasalar üzerinde sınırlı da olsa
oynaklığa neden oldu. Aralık ayı Fed toplantısına yönelik 50 baz
puanlık ihtimaller, fiyatlara yansıtılıyor. Bu durumda, dolarında yatay
seyrini korumasını sağlıyor. Bu sabah itibariyle dolar endeksi 106-
107 aralığında işlem görüyor. Bugün içinde ABD'de açıklanacak
veriler bulunuyor. Verilerin piyasalar üzerinde etkisi sınırlı kalabilir.
Fed üyelerinin de konuşmaları bugün özelinde takip edilebilir. Ons
altın için 1772 - 1783 - 1792 seviyeleri direnç, 1751 - 1742 - 1731
seviyeleri destek olarak takip edilebilir.

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 hisse senedi endeksi DAX, son kapanışın ardından
Sanayi, Yiyecek & İçecek ve Medya sektörlerindeki hisselerin
düşüşleriyle %0,23 değer kaybetti. DAX seansı 14,266
seviyesinden sonlandırdı. Bu sabah itibariyle endeks 14,342
seviyesinde pozitif hareket ediyor. Teknik açıdan 14,367 – 14,480 –
14,559 seviyeleri direnç, 14,176 – 14,097 – 13,984 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

444 0 435 www.gedikyatirim.com.tr

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


Gedik Forex Bülten 18 Kasım 2022

Dow Jones Yakın Vade

St. Louis Fed Başkanı James Bullard’ın açıklamaları sonrası,
piyasalar Fed’in enflasyonla mücadelesini agresif bir şekilde
sürdüreceği beklentisi içine girerken, bu durum riskli varlıklar
üzerinde baskı yaşanmasına sebep oldu. ABD hisse senedi
piyasalarında dün kamu hizmetleri, tüketici hizmetleri ve hammadde
sektörleri öncülüğünde düşüşler izlendi. Dow Jones endeksi %0,02
düşüşle günü tamamladı. Yeni günde ABD vadelilerinde yatay –
negatif bir görünüm olduğu söylenebilir. Bugün ABD’de mevcut
konut satışları verisi ve Fed yetkililerinin açıklamaları takip edilebilir.
Endeks için 33,816 - 34,044 - 34,358 seviyeleri direnç, 33,274 -
32,960 - 32,732 seviyeleri destek olarak takip edilebilir.

Günlük Pivot Seviyeleri
   34,355.33

  34,043.67  

 33,812.33   

33,581.00    

 33,269.33   

  32,957.67  

   32,726.33

S&P 500 Yakın Vade

St. Louis Fed Başkanı James Bullard’ın açıklamaları sonrası,
piyasalar Fed’in enflasyonla mücadelesini agresif bir şekilde
sürdüreceği beklentisi içine girerken, bu durum riskli varlıklar
üzerinde baskı yaşanmasına sebep oldu. ABD hisse senedi
piyasalarında dün kamu hizmetleri, tüketici hizmetleri ve hammadde
sektörleri öncülüğünde düşüşler izlendi. S&P 500 endeksi %0,31
düşüşle günü tamamladı. Yeni günde ABD vadelilerinde yatay –
negatif bir görünüm olduğu söylenebilir. Bugün ABD’de mevcut
konut satışları verisi ve Fed yetkililerinin açıklamaları takip edilebilir.
Endeks için 3996 - 4032 - 4074 seviyeleri direnç, 3,919 - 3,876 -
3,841 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 fiyatlarında bu sabah hafif alıcılı seyirler görülüyor. Bu hafta
petrol talebine dair endişeler yine fiyatlar üzerinde baskı kurmaya
devam ediyor. Küresel piyasalarda resesyon endişeleri sürüyor, bu
da petrol talebinin düşebilme ihtimalini arttırınca, fiyatların geri
çekilmesine neden oluyor. Bu hafta, Polonya sınırına düşen füze
sonrası artan jeoolitik gerilimde, fiyatlarda oynaklığa neden oldu
ancak gerilim daha da artmayınca, fiyatlarda gevşeme izlendi.
Avrupa Birliğinin Rus petrolüne yaptırımı 5 Aralık tarihinde başlıyor.
Bunun da fiyatları baskıladığı görülüyor. Bir süre daha petrol fiyatları
üzerinde arz-talep dengesizliği etkili olmaya devam edecektir. Brent
petrol için 92,09 - 94,18 - 95,46 dirençler, 88,72 - 87,44 - 85,35
destek noktaları olarak izlenebilir.

Günlük Pivot Seviyeleri
   101.18

  100.06  

 98.80   

97.55    

 96.42   

  95.29  

   94.03

USD/JPY

Japonya'da tüketici fiyatları Ekim'de yıllık yüzde 3,7 artışla
beklentileri aştı. Çekirdek göstergeler de Ekim'de ekonomist
beklentilerinin üzerine çıktı. Ülkede enflasyon 40 yılın zirvesine
çıkarken para politikasında herhangi bir değişiklik beklenmiyor.
Japonya'da tüketici fiyatları Ekim'de yıllık yüzde 3,7 artışla
beklentileri aştı. Çekirdek göstergeler de Ekim'de ekonomist
beklentilerinin üzerine çıktı. Ülkede enflasyon 40 yılın zirvesine
çıkarken para politikasında herhangi bir değişiklik beklenmiyor.
USD/JPY paritesi bu sabah itibariyle 139,85 seviyesinde
fiyatlanıyor. Parite için teknik anlamda 141,005 - 141,806 - 142,87
seviyeleri direnç, 139,140 - 138,076 - 137,275 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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