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Piyasa Gündemi

Çin’deki protestolar ve yaşanan gelişmelerin küresel talebe ilişkin
endişeleri artırmasına bağlı olarak küresel risk iştahının yeni
haftaya zayıf bir seyirle başladığı takip edildi. Çin cephesindeki
gelişmeler gündemdeki yerini korurken, yeni günde risk iştahında
bir miktar toparlanma çabası gözleniyor. ECB Başkanı Lagarde
dünkü açıklamasında enflasyonu düşürmekte kararlı olduklarını ve
bunun içinde faiz artırımlarının devam edeceğini ifade etti.
 
Açıklanacak Önemli Ekonomik Veriler       
•    10:00 Türkiye – Dış Ticaret Açığı Önem: Orta
•    16:00 Almanya – Öncü TÜFE Önem: Yüksek

Türkiye

Cumhurbaşkanlığı Kabinesi, dün Cumhurbaşkanı Recep Tayyip
Erdoğan başkanlığında toplandı. Erdoğan, Kabine Toplantısı'nın
ardından millete seslenerek son 3 haftada gerçekleştirdikleri iç ve
dış programlara ilişkin değerlendirmede bulundu. Cumhurbaşkanı
Erdoğan, yatırımcılara da çağrı yapmak istediğini belirterek, yılın ilk
yarısında Merkez Bankası kaynaklarından %9 faiz oranı ve 2 yılı
ödemesiz 10 yıl vade ile toplam 150 milyar lira yatırım kredisi
kullandırma kararı aldıklarını hatırlattı. Yurt içinde bugün ekonomik
güven endeksi ve dış ticaret rakamları takip edilecek.

Euro Bölgesi

Avrupa Merkez Bankası (AMB) Başkanı Christine Lagarde,
enflasyonu orta vadeli hedef olan yüzde 2 seviyesine düşürme
konusunda kararlı olduklarını, bunun için faizleri daha da artırmayı
planladıklarını ifade etti. Ekim ayında enflasyonun Euro Bölgesi'nin
kuruluşundan bu yana ilk defa çift haneye çıktığını bunun temel
nedeninin de yüksek enerji maliyetleri olduğunu hatırlatan Lagarde,
enerji krizi ve küresel darboğazların arzı kısıtlamasına rağmen
salgın sonrası ekonominin yeniden açılmasının talebi artırarak
çekirdek enflasyonu yükselttiğini ifade etti. Öte yandan, Avrupa
Birliği (AB) Komisyonu Başkanı Ursula von der Leyen, Afrika'nın
gıda güvenliği için 2024 yılına kadar 4,5 milyar eurodan fazla
kaynak sağlayacaklarını söyledi. Bu kaynağın sadece mevcut
durumda çok önemli olan acil gıda yardımı için olmadığını anlatan
von der Leyen, bununla yerel gıda üretimini modernize edeceklerini
belirtti.

ABD

Dün Fed yetkililerinin konuşmaları takip edildi. Fed’in n şahin üyesi
olarak bilinen St Louis Fed Başkanı James Bullard, Fed'in faiz
oranlarını biraz daha artırması ve ardından enflasyonun kontrolünü
ele geçirmek ve ABD merkez bankasının %2 hedefine doğru geri
çekmek için faiz oranlarını gelecek yıl boyunca ve 2024'e kadar
orada tutması gerektiğini bildirdi. Bullard, enflasyonu düşürmek için
yeterince kısıtlayıcı olmak üzere Fed'in hedef politika faizinin
mevcut %3,75-%4,00 seviyesinden en az %5,00 ila %5,25 aralığına
yükselmesi gerektiğine olan inancını yeniden ifade ederken,
kısıtlayıcı olmak için daha çok yolumuz var," dedi. Öte yandan New
York Fed Başkanı John Williams, ABD merkez bankasının faiz
artırımları için baskı yapması gerektiğini ancak enflasyon baskıları
muhtemelen hafifledikçe 2024'te bir faiz indiriminin mümkün
olduğunu düşünmesine rağmen kısa vadeli borçlanma maliyetlerini
artırmak için ne kadar hızlı ve ne kadar ileri gitmesi gerektiğini
bildirmedi. 

Piyasa Verileri

Pariteler Son Günlük Değ.
(%)

Haftalık Değ.
(%)

Yılbaşı Değ.
(%)

USDTRY 18.6396 0.06 0.15 39.07
EURTRY 19.3231 0.36 0.75 27.92
EURUSD 1.0368 0.31 0.66 -8.86
GBPUSD 1.2002 0.45 0.94 -11.31
USDJPY 138.43 -0.36 -1.96 20.27

Sepetler Son Günlük Değ.
bp

Haftalık Değ.
bp

Yılbaşı Değ.
bp

½ $ + ½ € 19.0613 4.00 11.00 477.13
Dolar Endeksi 106.4690 -21.20 -75.30 1,079.90
REK 55.7000 - - 796.00

Endeks Vadeliler Son Günlük Değ.
(%)

Haftalık Değ.
(%)

Yılbaşı Değ.
(%)

S&P 500 Yakın Vade 3,985.50 0.38 -0.62 -16.24
DAX Yakın Vade 14,468.00 0.41 0.12 -8.75
Dow Jones Yakın
Vade 33,943.00 0.21 -0.54 -6.30

Emtialar Son Günlük Değ.
(%)

Haftalık Değ.
(%)

Yılbaşı Değ.
(%)

Ons Altın 1,753.35 0.76 0.75 -4.17
Gram Altın 1,050.74 0.83 0.91 34.48
WTI 78.84 2.56 -2.86 4.38
BRENT 85.78 2.66 -2.46 10.31
Bakır 3.69 1.30 1.69 -16.77

Tahviller Son Günlük Değ.
bp

Haftalık Değ.
bp

Yılbaşı Değ.
bp

Türkiye 2 Yıllık 10.7100 -10.00 -62.00 -1,199.00
Türkiye 10 Yıllık 10.8400 4.00 -100.00 -1,348.00
ABD 10 Yıllık 3.6850 -0.80 -7.90 217.10
ABD 2 Yıllık 4.4420 -0.90 -8.70 371.20
Almanya 10 Yıllık 1.9910 0.00 0.70 216.80
Almanya 2 Yıllık 2.1700 -1.50 7.20 279.80

Gelişmekte Olan
Ülke Kurları Son Günlük Değ.

(%)
Haftalık Değ.

(%)
Yılbaşı Değ.

(%)
USDZAR 17.0701 -0.63 -1.01 7.00
USDIDR 15,733.50 -0.12 0.43 10.47
USDTRY 18.6396 0.06 0.15 39.07
USDRUB 61.2150 -0.50 0.92 -18.25
USDBRL 5.3659 0.01 0.02 -3.69
USDCNY 7.1635 -0.63 0.32 12.71
USDMXN 19.2721 -0.21 -0.74 -6.09
USDCZK 23.4641 -0.31 -0.79 7.23
USDHUF 391.7720 -0.41 -0.68 20.65
USDPLN 4.5127 -0.35 -1.16 11.85
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Euro/Dolar

ECB Başkanı C. Lagarde, enflasyonun zirveye ulaştığına ilişkin
emare olmadığını vurgularken, ECB’nin hedefe ulaşmak için faizleri
gerektiği kadar yükselteceğini faizin enflasyonla mücadelenin temel
aracı olduğunu belirtti. ECB üyesi Klaas Knot, Euro Bölgesi'nin
resesyonla karşı karşıya olmasına rağmen enflasyonda risklerin
hala yukarı yönlü olduğunu rekor enflasyon nedeniyle faiz artış
döngüsünde henüz sona yaklaşılmadığı sinyalini verdi. Richmond
Fed Başkanı T. Barkin, Fed'in enflasyonu orta vadeli hedefine geri
getirmek için mücadelesinde daha küçük faiz artırımlarına doğru
yönelmesi taraftarı olduğunu söyledi. Çin’den gelen esneme
haberleri risk iştahını bu sabah destekliyor. Paritede 1,0448 -
1,0555 ve 1,0614 seviyeleri direnç, 1,0281 – 1,0222 ve
1,0114 izlenen desteklerdir.

Günlük Pivot Seviyeleri
   1.0517

  1.0462  

 1.0415   

1.0368    

 1.0313   

  1.0258  

   1.0212

GBP/USD

İngiltere Başbakanı Rishi Sunak, ülkesinin Çin'le ilişkilerinde sözde
"altın çağının" sona erdiğini belirterek, Çin'e yaklaşımlarını
değiştirmeleri gerektiğini bildirdi. Sunak, "Çin'e yaklaşımımızı
değiştirmemiz gerekiyor. Açık konuşalım, ticaretin otomatik olarak
sosyal ve politik reforma yol açacağına dair saf fikirle birlikte sözde
'altın çağ' bitti." ifadelerini kullandı. Öte yandan, Başbakan, basit
Soğuk Savaş retoriğine de güvenemeyeceklerinin altını çizdi.
GBP/USD paritesi bu sabah itibariyle 1,2003 seviyesinde
fiyatlanıyor. Paritede teknik açıdan 1,2071 – 1,2183 – 1,2249
seviyeleri direnç, 1,1893 – 1,1828 – 1,1716 noktaları ise destek
olarak izlenebilir.

Günlük Pivot Seviyeleri
   1.2241

  1.2179  

 1.2064   

1.1948    

 1.1887   

  1.1825  

   1.1709
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USD/TRY

Veri akışı bakımından sakin bir günü geride bıraktık. Açıklanan
verilerin ve haber akışlarının son dönemlerde kur fiyatlaması
üzerindeki etkisinin çok sınırlı kaldığı ve kurda düşük volatilitede
yatay seyirlerin etkili olmaya devam ettiğini görüyoruz. Dolar
endeksinde ise son dönemde düşüş eğilimleri görülmekte olup,
yükselişler tepki hareketi olarak kalmakta. Bugün veri takvimine
baktığımızda yurt içerisinde ekonomik güven endeksi ve Ekim ayına
ilişkin dış ticaret verileri takip edilecek. ABD tarafında ise tüketici
güven endeksi izlenecek. Dolar/TL, bu sabah saat 08:40 itibariyle
18,64’lü seviyelerde hafif alıcılı seyrediyor. Dolar endeksi ise dünkü
yükseliş sonrası bu sabah tekrar düşüş eğilimi göstererek 106,25
civarında bulunuyor.

Günlük Pivot Seviyeleri
   18.6707

  18.6492  

 18.6256   

18.6020    

 18.5806   

  18.5591  

   18.5355

EUR/TRY

Dün ECB Başkanı C. Lagarde’ın ve üyelerin açıklamaları takip
edildi. Lagarde, enflasyonun zirveye ulaştığına ilişkin emare
olmadığını vurgularken, ECB’nin hedefe ulaşmak için faizleri
gerektiği kadar yükselteceğini faizin enflasyonla mücadelenin temel
aracı olduğunu belirtti. ECB üyesi Klaas Knot, Euro Bölgesi'nin
resesyonla karşı karşıya olmasına rağmen enflasyonda risklerin
hala yukarı yönlü olduğunu rekor enflasyon nedeniyle faiz artış
döngüsünde henüz sona yaklaşılmadığı sinyalini verdi.
Cumhurbaşkanı Erdoğan Kabine Toplantısı'nın ardından son 3
haftada gerçekleştirdikleri iç ve dış programlara ilişkin
değerlendirmede bulundu. Yurt içinde bugün ekonomik güven
endeksi ve dış ticaret rakamları açıklanacak. Euro/TL kuru bu
sabah 08:30 saatlerinde 19,31’li seviyelerden fiyatlanıyor.

Günlük Pivot Seviyeleri
   19.5881

  19.4867  

 19.3876   

19.2884    

 19.1871   

  19.0857  

   18.9866
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XAU/USD

Küresel piyasalarda dolardaki yatay seyir sürüyor. Fed üyelerinden
gelen faiz artış hızının yavaşlatılacağına dair söylemler, piyasalarda
doların gevşemesine ve temkinli seyrini korumasını sağlıyor. Bugün
içinde Fed üyelerinin konuşmaları ve ABD verileri açıklanacak.
Ancak ABD verileri ikincil düzey olması sebebiyle oynaklık sınırlı
kalabilir. Yarın Fed Başkanı Powell'ın konuşması ve ABD'de GSYIH
verisi ile ADP özel sektör istihdam değişimi takip edilecek. Bugünkü
veriler, ons altında temkinli seyrin sürmesini sağlayabilir. Dolar
endeksi bu sabah 106,14-106,75 aralığında işlem görüyor. Ons altın
için 1732$ desteğinin altındaki kapanışlarda 1724$ - 1708$ destek
noktaları olarak izlenebilir. Yukarıda 1757$ - 1772$ - 1781$ direnç
noktaları olarak takip edilebilir. 

Günlük Pivot Seviyeleri
   1,792.74

  1,783.79  

 1,772.41   

1,761.03    

 1,752.09   

  1,743.15  

   1,731.76

DAX Yakın Vade

Almanya Başbakanı Olaf Scholz, ülkesinde vatandaşlık ve göç
yasalarında reform yapma vaadini yineledi. 9 milyon kişinin uzun
yıllardır Almanya'da yaşıyor ve çalışıyor olmasına rağmen Alman
vatandaşlığına sahip olmadığını vurgulayan Scholz, bu göçmenlerin
Alman ekonomisine ve toplumuna önemli katkılarda bulunduğunu
söyledi. Almanya hisse senedi endeksi DAX, son kapanışın
ardından Teknoloji, İnşaat ve Sanayi sektörlerindeki hisselerin
düşüşüyle seansı 1,09% kayıpla noktaladı. DAX seansı 14,383
seviyesinden sonlandırdı. Bu sabah itibariyle endeks 14,366
seviyesinde negatif hareket ediyor. Teknik açıdan 14,599 – 14,640 –
14,686 seviyeleri direnç, 14,512 – 14,467 – 14,425 pivot noktaları
ise destek olarak takip edilebilir.

Günlük Pivot Seviyeleri
   14,578.00

  14,516.00  

 14,459.00   

14,402.00    

 14,340.00   

  14,278.00  

   14,221.00
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Dow Jones Yakın Vade

Çin'de hükümetin katı COVID-19 politikalarına yönelik protestoların,
küresel büyümenin yavaşlayacağına dair korkuları tetiklemesiyle
dün hisse senetleri değer kaybetti. Öte yandan Fed yetkililerinden
gelen şahin açıklamalar da piyasalar üzerinde baskı yarattı.
Yetkililer, faiz oranlarının daha uzun süre yüksek olması gerektiğini
söylerken yatırımcılar kısa süre içinde faizlerde bir değişiklik ya da
en azından bir duraklama bekliyordu. ABD hisse senedi piyasaları
dün enerji, hammadde ve teknoloji sektörleri öncülüğünde düştü.
Dow Jones endeksi %1,45 değer kaybıyla günü tamamladı. Bugün,
ABD vadelilerinde pozitif bir görünüm olduğunu söyleyebiliriz.
Endeks için 34,186 – 34,509 – 34,700 seviyeleri direnç, 33,673 –
44,482 – 33,160 seviyeleri destek olarak takip edilebilir.

Günlük Pivot Seviyeleri
   34,208.33

  34,053.67  

 33,894.33   

33,735.00    

 33,580.33   

  33,425.67  

   33,266.33

S&P 500 Yakın Vade

Çin'de hükümetin katı COVID-19 politikalarına yönelik protestoların,
küresel büyümenin yavaşlayacağına dair korkuları tetiklemesiyle
dün hisse senetleri değer kaybetti. Öte yandan Fed yetkililerinden
gelen şahin açıklamalar da piyasalar üzerinde baskı yarattı.
Yetkililer, faiz oranlarının daha uzun süre yüksek olması gerektiğini
söylerken yatırımcılar kısa süre içinde faizlerde bir değişiklik ya da
en azından bir duraklama bekliyordu. ABD hisse senedi piyasaları
dün enerji, hammadde ve teknoloji sektörleri öncülüğünde düştü.
S&P 500 endeksi %1,54 değer kaybıyla günü tamamladı. Bugün,
ABD vadelilerinde pozitif bir görünüm olduğunu söyleyebiliriz.
Endeks için 4,010 – 4048 - 4073 seviyeleri direnç, 3,946 – 3,921 –
3,883 seviyeleri destek olarak takip edilebilir.

Günlük Pivot Seviyeleri
   4,049.33

  4,021.67  

 3,997.83   

3,974.00    

 3,946.33   

  3,918.67  

   3,894.83
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Brent Petrol

Çin'in sıfır kovid politikasını uygulaması ve artan vaka sayıları,
piyasaları tedirgin ediyor. Çin'de karantinayla ilgili haber akışları
bulunurken, protestolarında olduğu söyleniyor. Bu da dün petrol
fiyatlarında hızlı bir şekilde aşağı yönlü harekete neden olmuştu. Bu
sabah petrolde tepki alımlarının olduğu görülüyor. Çin'in bugün
kovid konusunda basın toplantısı düzenleyeceği belirtiliyor. Bu
konuyla ilgili gelişmeler, bugün piyasaların seyri açısından takip
edilebilir. Çin'de tedbirlerin daha da arttırılacağına dair haberler
gelmeye başlarsa, bu durumda petrol fiyatlarındaki düşüş daha da
hız kazanabilir. Çin'deki açıklamalar önemli olacaktır. Brent petrol
için 84,92$ - 86,67$ - 88,73$ direnç noktaları, 81,11$ - 79,05$ -
77,30$ destek noktaları olarak takip edilebilir.

Günlük Pivot Seviyeleri
   94.38

  92.17  

 89.86   

87.56    

 85.35   

  83.14  

   80.83

USD/JPY

Rusya-Ukrayna savaşı ve Japon yeninin değer kaybetmesi
nedeniyle yüksek yakıt fiyatlarıyla mücadele eden Japonya, 2011’de
Fukuşima’da yaşanan nükleer santral kazasının ardından, nükleer
enerjiye yeniden sıcak bakıyor. Ülke, 60 yıl olarak belirlenen
çalışma süresini dolduran santralleri daha uzun süre çalıştırmayı,
ayrıca yeni teknoloji santraller geliştirmeyi ve inşa etmeyi hedefliyor.
Japonya’da en kötü nükleer felaketlerden biri yaşanmış olmasına
rağmen, Japon halkı ve hükümeti nükleer enerjiye yeniden sıcak
bakıyor. USD/JPY paritesi bu sabah itibariyle 138,61 seviyesinde
fiyatlanıyor. Parite için teknik anlamda 139,72 – 140,53 – 141,65
seviyeleri direnç, 137,80 – 136,68 – 135,88 noktaları ise destek
olarak takip edilebilir.

Günlük Pivot Seviyeleri
   142.86

  141.80  

 141.00   

140.19    

 139.13   

  138.07  

   137.27
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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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