
Forex Bülten 24 Kasım 2022

Piyasa Gündemi

Küresel piyasaların seyrinde Fed toplantısının tutanakları etkili oldu.
Dün akşam yayınlanan tutanaklarda, çoğu Fed yetkilisinin yakında
faiz artış hızının yavaşlamasını desteklediği görüldü. Son dönemde
üyelerin açıklamaları da bu beklentiyi güçlendiriyor. Tutanaklar
sonrasında dolardaki zayıf seyir sürerken, risk iştahının toparlandığı
izlendi. Bugün TCMB faiz kararını açıklayacak. Gedik Yatırım olarak
beklentimiz 125 baz puanlık faiz indirimine gitmesi yönünde
bulunuyor. TCMB'den gelecek açıklamalar takip edilebilir.

Açıklanacak Önemli Ekonomik Veriler       
•    14:00 Türkiye – TCMB Faiz Kararı PMI Önem: Yüksek

Türkiye

Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati, dün enflasyona ve kur
tarafına ilişkin açıklamalarda bulundu. Nebati "Ülkemizde fiyat
istikrarını sağlamak ve vatandaşımızın alım gücünü artırmak için
kapsamlı adımlar atıyoruz. İnşallah enflasyondaki tedrici düşüş
yakın zamanda gerçekleşecektir" dedi. Ayrıca döviz kurundaki
oynaklığın ilerleyen dönemde de az olmasını beklediklerini
vurguladı. Yurt içinde bugün TCMB’nin kararı izlediğimiz majör
başlık olacak. Beklentiler 150 baz puan faiz indirimine gidilmesi
yönünde şekilleniyor.

Euro Bölgesi

Euro Bölgesi bileşik PMI beklentilerin aksine 47,3'ten 47,8'e artarak
bölgedeki ekonomik gerilemenin hafifleyebileceğine işaret etti.
Bölgede durgunluğun devam etmesinin beklendiği fakat daha hafif
geçebileceği belirtildi. S&P Global'e göre, imalat ve hizmet
sektörlerinde faaliyeti ölçmekte kullanılan göstergelerden biri Kasım
ayında beklenmedik bir şekilde arttı. Kurumun tahmini, bölgede bir
durgunluğun devam ettiğini kesin olarak belirtmesine rağmen,
gerilemenin daha önce tahmin edilenden daha hafif olabileceğini
düşünmek için biraz alan sunuyor. Avrupa'nın en büyük ekonomisi
olan Almanya'da, fabrikalardaki satın alma müdürleri, tedarik
mevcudiyetinde bir iyileşme ve girdiler için daha kısa teslimat
süreleri bildirdiler. Bugün Avrupa Merkez Bankası’nın
yayımlayacağı para politikası tutanakları ve AMB yetkililerinin
açıklamaları takip edilebilir.

ABD

Fed’in son toplantısına ait tutanaklar yayımlandı. Tutanaklara göre
çoğu Fed yetkilisi yakında faiz artışlarının hızının yavaşlamasını
destekledi. Tutanaklarda ayrıca Fed ekonomistlerinin politika
yapıcıları faiz artırımlarının başladığı Mart ayından beri ilk kez
resesyon ihtimalinin yaklaşık yüzde 50’ye yükseldiği uyarısını
yaptığı görüldü. Yetkililer nihai faiz seviyesinin faiz artış hızından
daha önemli olduğunu ifade ettiler. Bir diğer yandan, ABD'de sanayi
ve işgücünü piyasasına dair pozitif veriler açıklanmaya devam
ediyor. Dayanıklı mal siparişleri Ekim'de yüzde 1 ile beklentilerin
üzerinde bir artış gösterirken, işsizlik maaşı başvurusunda
bulunanların sayısı 19 Kasım'da sona eren haftada 17 bin artarak
240 bine yükseldi. Beklenti başvuruların 225 bin açıklanması
yönündeydi.

Piyasa Verileri

Pariteler Son Günlük Değ.
(%)

Haftalık Değ.
(%)

Yılbaşı Değ.
(%)

USDTRY 18.6312 0.07 0.16 39.01
EURTRY 19.4379 0.36 0.77 28.68
EURUSD 1.0433 0.29 0.62 -8.29
GBPUSD 1.2091 0.21 1.93 -10.66
USDJPY 138.69 -0.57 -1.07 20.50

Sepetler Son Günlük Değ.
bp

Haftalık Değ.
bp

Yılbaşı Değ.
bp

½ $ + ½ € 19.0213 8.50 -3.00 473.12
Dolar Endeksi 105.7390 -33.70 -95.50 1,006.90
REK 55.7000 - - 796.00

Endeks Vadeliler Son Günlük Değ.
(%)

Haftalık Değ.
(%)

Yılbaşı Değ.
(%)

S&P 500 Yakın Vade 4,041.25 0.20 2.17 -15.07
DAX Yakın Vade 14,468.00 0.09 1.37 -8.75
Dow Jones Yakın
Vade 34,254.00 0.13 2.00 -5.44

Emtialar Son Günlük Değ.
(%)

Haftalık Değ.
(%)

Yılbaşı Değ.
(%)

Ons Altın 1,756.48 0.30 -0.26 -4.00
Gram Altın 1,052.14 0.40 -0.09 34.66
WTI 77.40 -0.08 -5.26 2.48
BRENT 84.55 -0.05 -5.33 8.72
Bakır 3.64 0.73 -1.33 -17.78

Tahviller Son Günlük Değ.
bp

Haftalık Değ.
bp

Yılbaşı Değ.
bp

Türkiye 2 Yıllık 11.1100 -25.00 -198.00 -1,159.00
Türkiye 10 Yıllık 10.8000 -8.00 -109.00 -1,352.00
ABD 10 Yıllık 3.7000 -0.80 -7.20 218.60
ABD 2 Yıllık 4.5090 2.50 5.90 377.90
Almanya 10 Yıllık 1.8760 -5.40 -14.90 205.30
Almanya 2 Yıllık 2.0990 -3.10 -2.20 272.70

Gelişmekte Olan
Ülke Kurları Son Günlük Değ.

(%)
Haftalık Değ.

(%)
Yılbaşı Değ.

(%)
USDZAR 16.9590 -0.05 -2.33 6.31
USDIDR 15,644.05 0.08 -0.54 9.84
USDTRY 18.6312 0.07 0.16 39.01
USDRUB 60.4650 -0.55 -0.02 -19.26
USDBRL 5.3600 0.18 -0.85 -3.79
USDCNY 7.1433 -0.34 -0.20 12.39
USDMXN 19.3513 -0.01 -0.32 -5.71
USDCZK 23.3550 -0.29 -0.74 6.74
USDHUF 392.7270 -0.32 -1.03 20.95
USDPLN 4.5074 -0.27 -0.71 11.72
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Euro/Dolar

Euro Bölgesi’nde imalat PMI endeksi 47,3 ile beklentilerin üzerinde
iyileşme kaydederken, hizmet sektörü PMI endeksi 48,6
seviyesinde açıklandı. Veriler bölgedeki ekonomik gerilemenin
hafifleyebileceğine işaret etti. ABD’de haftalık işsizlik maaşı
başvuruları 17 bin artarak 240 bine yükseldi. Ülkede imalat PMI
endeksi 47,6’ya gerileyerek Mayıs 2020’den beri en düşük seviyeye
inerken hizmet PMI endeksi 46,1’e düştü. Böylece ABD'de
açıklanan verilerde yüksek faizlerin talebi azaltmasının baskısı
görüldü. Dayanıklı mal siparişlerinde %1’ile hızlı toparlanma söz
konusu olurken, Fed tutanaklarında verilen yavaşlama sinyali
dolarda geri çekilmeyi destekledi. Paritede 1,1434 - 1,0473 - 1,0542
seviyeleri direnç, 1,0325 - 1,0356 - 1,0217 izlenen desteklerdir.

Günlük Pivot Seviyeleri
   1.0626

  1.0495  

 1.0424   

1.0354    

 1.0223   

  1.0093  

   1.0022

GBP/USD

İngiltere Merkez Bankası Başekonomisti Huw Pill bankanın
enflasyonist baskılarla mücadele etmek için daha fazla faiz
artırması gerektiğini söyledi.BOE 40 yılın zirvesinde seyreden
enflasyonu dizginlemek için politika faizini yüzde 0,1’den yüzde 3’e
yükseltmişti. Pill bu ayki 75 baz puanlık tarihi faiz artışından yana oy
kullanan isimlerden biri olmuştu. Enerji fiyatları ve işgücü açığının
enflasyondaki iki temel faktör olduğunu belirten Pill pandemi
sonrasında işgücünde yaklaşık yarım milyonluk azalma olduğuna
dikkat çekti. Pill işgücü piyasasındaki ve fiyatlama davranışlarındaki
gelişmelerin kararlarında etkili olacağını belirtti. Parite için  1,2132 -
1,2210 - 1,2340 seviyeleri direnç, 1,1924 - 1,1794 - 1,1715
seviyeleri destek olarak takip edilebilir.

Günlük Pivot Seviyeleri
   1.2125

  1.1990  

 1.1917   

1.1845    

 1.1710   

  1.1575  

   1.1502
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USD/TRY

Dolar endeksinde dün düşüş eğilimleri görülürken, kurda yatay
seyirler devam etti. ABD’de öncü imalat ve hizmet PMI verileri
sırasıyla 47,6 ve 46,1 ile beklentilerin altında kalırken, 50 eşik
değerin altında daralmaya işaret etti. Dayanıklı mal siparişleri
Ekim’de %1 ile beklentilerin üzerinde açıklanırken, yeni konut
satışları ise 632 bin seviyesine yükseldi. 19 Kasım ile biten haftada
işsizlik maaşı başvuruları 240 bin artış kaydetti. FOMC toplantı
tutanaklarında ise çoğu Fed yetkilisi faiz artışlarının hızının
yavaşlamasını destekledi. Bugün TCMB faiz kararı izlenecek olup,
beklentimiz politika faizinin 125 baz puan indirilerek %9,25
seviyesine çekilmesi yönünde. Bu sabah yatay seyirlerin devam
ettiği Dolar/TL, saat 08:40 itibariyle 18,61’li seviyelerde bulunuyor.

Günlük Pivot Seviyeleri
   18.7212

  18.6548  

 18.6027   

18.5505    

 18.4842   

  18.4178  

   18.3657

EUR/TRY

Euro Bölgesi’nde imalat PMI endeksi 47,3 ile beklentilerin üzerinde
iyileşme kaydederken, hizmet sektörü PMI endeksi 48,6
seviyesinde açıklandı. Almanya’da ise imalat PMI endeksi 46,7
seviyesine yükselirken, hizmet PMI endeksi 46,4 ile toparlanma
kaydetti. Beklentilerin üzerinde gelen veriler ekonomik gerilemenin
hafifleyebileceğine işaret etti.  Yurt içinde Hazine ve Maliye Bakanı
N. Nebati, fiyat istikrarını sağlamak ve vatandaşın alım gücünü
artırmak için kapsamlı adımlar attıklarını belirterek, enflasyonda
düşüşün yakın zamanda gerçekleşeceğini belirtti. Ayrıca döviz
kurundaki oynaklığında dahada azalacağını vurguladı. Bugün yurt
içinde TCMB’nin kararı Avrupa’da ECB’nin toplantı tutanakları takip
edilecek. Euro/TL kuru bu sabah 08:30 saatlerinde 19,41’li
seviyelerden fiyatlanıyor.

Günlük Pivot Seviyeleri
   19.6456

  19.5099  

 19.4390   

19.3682    

 19.2325   

  19.0968  

   19.0260
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XAU/USD

Ons altında temkinli seyir korunuyor. Dolar endeksi bu sabah
105,63-106,01 aralığında işlem görüyor. Küresel piyasalarda, dün
1-2 Kasım tarihlerinde yapılan Fed toplantısının tutanakları
yayınlandı. Taze bir veri değil ancak iki gün süren toplantının satır
aralarını okumak açısından önemliydi. Tutanaklarda, ilerleyen
dönemde faiz artış hızının yavaşlayacağına dair sinyaller geldi. Son
günlerde, Fed üyelerinden de benzer açıklamalar geldiği için
piyasada bu beklenti, dünkü tutanaklarla daha da güçlenmiş oldu.
Dolar sınırlı da olsa değer kaybederken, global borsalarda risk
iştahı toparlandı. Fed'in aralık ayı toplantısına kadar temkinli seyir
korunabilir. Bugün açıklanacak önemli bir veri bulunmuyor. Ons
altında 1759 - 1769 - 1786 dirençler, 1732 - 1716 - 1705 destek
noktaları.

Günlük Pivot Seviyeleri
   1,803.55

  1,788.17  

 1,778.07   

1,767.96    

 1,752.59   

  1,737.21  

   1,727.11

DAX Yakın Vade

Almanya hisse senedi piyasaları dün gıda, medya ve perakende
sektörleri öncülüğünde yükseldi. DAX %0,04, MDAX endeksi %0,06
ve TecDAX endeksi %0,38 yükseldi. Öte yandan makro tarafta
Almanya Merkez Bankası (Bundesbank), Alman hükümetinin
enflasyonu tetikleyen yüksek enerji fiyatlarını düşürme çabalarına
rağmen enflasyonun gelecek yıl çift hanelerde kalabileceğini
duyurdu. Endeks için 14,499 - 14,450 - 14,614 seviyeleri direnç,
14,384 - 14,320 - 14,269 seviyeleri destek olarak takip edilebilir.

Günlük Pivot Seviyeleri
   14,830.33

  14,645.67  

 14,511.33   

14,377.00    

 14,192.33   

  14,007.67  

   13,873.33
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Dow Jones Yakın Vade

Fed, Federal Açık Piyasa Komitesi’nin (FOMC) 1-2 Kasım 2022
tarihlerinde düzenlenen son toplantısına ilişkin tutanaklarını
yayımladı. Tutanaklar, çoğu yetkilinin bundan sonra daha yavaş faiz
artırımıyla devam etmek istediğini gösterdi. Dow Jones Industrial,
dün seansı %0,28 değer kazancıyla 34,194 seviyesinden kapattı.
Endekste Tüketici Malları, Teknoloji ve Kamu Hizmetleri
sektörlerindeki hisselerin etkisiyle yükseliş izlendi. Bu sabah
itibariyle DJI 30 Aralık vadeli kontratı 34,247 seviyesinde pozitif
hareket ediyor. Teknik açıdan 34,347 – 34,442 – 34,609 seviyeleri
direnç, 34,086 – 33,919 – 33,824 pivot bölgeleri ise destek olarak
takip edilebilir.

Günlük Pivot Seviyeleri
   34,582.33

  34,429.67  

 34,320.33   

34,211.00    

 34,058.33   

  33,905.67  

   33,796.33

S&P 500 Yakın Vade

Fed'in son toplantı tutanakları yayımlandı. Tutanaklara göre çoğu
Fed yetkilisi yakında faiz artış hızının yavaşlamasını destekledi.
Bazı katılımcılar artış hızının yavaşlamasının finansal riskleri
azaltacağını belirtti. Buna rağmen enflasyonda henüz çok fazla
zayıflama işareti görülmediği ifade edildi. Çoğu katılımcı
enflasyonda risklerin yukarı yönlü olduğunu söyledi. S&P 500, dün
seansı %0,59 yükselişle 4,027 seviyesinden kapattı. Endekste
Tüketici Malları, Teknoloji ve Kamu Hizmetleri sektörlerindeki
hisselerin etkisiyle yükseliş izlendi. Bu sabah itibariyle S&P 500
Aralık vadeli kontratı 4,039 seviyesinde ve pozitif görünümü takip
ediliyor. Teknik açıdan 4,051 – 4,063 – 4,088 seviyeleri direnç,
4,013 – 3,989 – 3,976 pivot bölgeleri ise destek olarak izlenebilir.

Günlük Pivot Seviyeleri
   4,054.50

  4,036.00  

 4,001.00   

3,966.00    

 3,947.50   

  3,929.00  

   3,894.00
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Brent Petrol

Avrupa Birliği, Rus petrolüne yönelik tavan fiyatı 65-70$ olarak
değerlendiriyor. Dünkü toplantıda detaylar ele alındı ve 65-70$
bandında bir uygulamaya gidileceğine değinildi. Toplantı sonrası
gelen açıklama, piyasaları çok endişelendirmedi. Bu nedenle bu
sabahta yatay seyir sürüyor. Petrol fiyatları üzerinde son dönemde
iki konu daha baskın kalıyor. Dünyada yaşanan resesyon kaygısı ve
Çin'de vaka sayılarındaki artış olarak görülüyor. Bu iki başlık
fiyatları baskıladığı için kısa vadede oynaklığın devam ettiğini
izliyoruz. Brent petrol için 89,77 - 91,10 - 92,31 seviyeleri direnç,
87,23 - 86,02 - 84,00 seviyeleri destek olarak takip edilebilir.

Günlük Pivot Seviyeleri
   98.86

  97.44  

 94.61   

91.79    

 90.37   

  88.95  

   86.12

USD/JPY

Nikkei gazetesinin haberine göre, Japonya Merkez Bankası,
Japonya'nın üç mega bankası ve bölgesel bankalarıyla önümüzdeki
baharda dijital yen başlatmayı göz önünde bulundurarak bir
denemeye başlayacak. Nikkei, merkez bankasının, mevduat ve
banka hesaplarından para çekme ile ilgili sorunlar olup olmadığı gibi
sorunları iki yıl boyunca doğruladıktan sonra 2026'da dijital para
birimi çıkarılıp çıkarılmayacağına karar verebileceğini bildirdi.
Girişim, BoJ, Nisan ayında başlayan ve yaklaşık bir yıl sürecek olan
merkez bankası dijital para birimi (CBDC) deneyinin ikinci
aşamasını tamamlamasının ardından gelecek. Parite için 141,075 -
142,561 - 143,516 seviyeleri direnç, 138,634 - 137,679 - 136,193
seviyeleri destek olarak takip edilebilir.

Günlük Pivot Seviyeleri
   145.30

  143.89  

 141.28   

138.68    

 137.27   

  135.86  

   133.25
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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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