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Son

Yeni yönetime yönelik beklentilerle pozitif ayrışma gösteren TL
varlıklarda, dün kabinenin açıklanması beklenirken realizasyon
yaşandığını gördük. Ekonomi yönetiminin yenilenmesi ve yeni
yönetimin uygulayacağı politikalara yönelik belirsizlikler kabine
açıklandıktan sonra da TL'yi baskılamaya devam etti. Bugün bu
konunun volatiliteyi yüksek tutmaya devam ettiğini görebiliriz.

USDTRY
EURTRY
EURUSD
GBPUSD
USDJPY

4.6668
5.4795
1.1738
1.3234
111.08

Açıklanacak Önemli Ekonomik Veriler

Sepetler

½$+½€
12:00 Almanya – Zew Beklenti Endeksi Önem: Yüksek
17:00 ABD - İş İmkanları ve Personel Değişim Oranı Önem: Dolar Endeksi
REK
Yüksek

Emtialar

Türkiye
Dün yurt içinde yeni kabine açıklandı. Yeni kabineye yönelik iyimser
beklentiler ile bir sürdir pozitif ayrışan TL varlıklardaki fiyatlamanın
kabinenin açıklanmasının ardından terse döndüğü görüldü.
Ekonomi yönetiminin yenilenmesi ve yeni yönetimin uygulayacağı
politikalara yönelik belirsizlikler ilk fiyatlamalarda TL varlıkları
baskılarken, Türk Lirası sert bir değer kaybı yaşadı. Yeni ekonomi
yönetiminin belli olmasıyla önümüzdeki dönemde ekonomideki yol
haritası ile ilgili açıklamalar piyasaların takibinde yer alacak.

Euro Bölgesi
Euro Bölgesi'nde bir önceki ay 9,3 seviyesinde bulunan yatırımcı
güven endeksi temmuzda 12,1 puana çıktı. Piyasa beklentisi
endeksin 9 puana ineceği yönündeydi. Endeks 5 aylık düşüşün
ardından ilk kez yukarı geldi. Bu arada 4 aydır düşüş gösteren cari
endeks 34,5 puandan 36,8 puana yükseldi. Dün konuşan Avrupa
Merkez Bankası (ECB) üyesi ve Avusturya Merkez Bankası Başkanı
Ewald Nowotny, ticaret savaşının bölge ekonomisi üzerine etkisini
değerlendirdi. Ewald Nowotny, ticaret savaşına ek olarak istemeden
bir kur savaşına gidebileceğini vurgularken, ticaret savaşı riskinin ilk
bakışta göründen daha az riskli olduğunu belirterek, mevcut
durumun çok dramatik olmadığını ancak tırmanabileceğini ifade etti.
Nowotny, Euro Bölgesi'nde deflasyon korkularının sona erdiğini de
vurguladı. Dün aynı zamanda Avrupa Merkez Bankası (ECB)
Başkanı Draghi’nin mesajları da takip edildi. Draghi, büyümeye
yönelik risklerin büyük ölçüde dengeli seyrini sürdürdüğünü belirtti.
Ekonomik göstergelerin güçlü kalmayı sürdürdüğünün altını çizen
Draghi, korumacılığın artması ihtimalinin yükseldiğini vurguladı.
Enflasyonun yükselmesinin beklendiğini ifade eden AMB Başkanı,
enflasyon patikasına olan güvenin arttığına dikkat çekti. Bugün
Almanya ve Euro Bölgesi’nde Zew ekonomik hissiyatı açıklanacak.

Ons Altın
Gram Altın
WTI
BRENT
Bakır

Tahviller
Türkiye 2 Yıllık
Türkiye 10 Yıllık
ABD 10 Yıllık
ABD 2 Yıllık
Almanya 10 Yıllık
Almanya 2 Yıllık

Gelişmekte Olan
Ülke Kurları
USDZAR
USDIDR
USDTRY
USDRUB
USDBRL
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(%)
(%)
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-0.12
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8.36
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-0.08
-1.26
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-0.01
-0.62
16.88

ABD
Dün ABD’de veri akışının genel olarak sakin seyrederken, bugün iş
imkanları ve personel değişim oranı (JOLTS) verisi açıklanacak.
ABD tarafında asıl önemli veri akışları Çarşamba günkü ÜFE verisi
ile Perşembe günkü TÜFE verisi oluşturuyor. Açıklanacak enflasyon
verileri Fed’e yönelik beklentiler ve doların seyri üzerinde etkili
olabileceğinden yakından takip edilecektir. Ayrıca ticaret savaşları
ile ilgili olası haber akışları da yakından takip edilecek.
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EURO/DOLAR
Ortalama saatlik kazançların beklentileri karşılayamamasının
ardından dün doların küresel piyasalarda zayıf seyrini devam
ettirdiği izlendi. Ancak günün ilerleyen bölümünde doların kayıplarını
belirli ölçüde geri almasına bağlı olarak Euro/Dolar paritesi günü
sınırlı bir yükselişle tamamladı. Dün günü 1,1750 seviyesinden
tamamlayan Euro/Dolar 08:35 itibariyle 1,1744’lü seviyelerden işlem
görmekte. Paritede 1,1733; 1,1720 ve 1,1700 seviyeleri destek
olarak takip edilebilir. Yukarı yönlü hareketlerde ise sırasıyla 1,1755;
1,1775 ve 1,1790 seviyeleri direnç olarak izlenebilir. Bugün
Almanya ve Euro Bölgesi’nde Zew ekonomik hissiyatı ile ABD’de iş
imkanları ve personel değişim oranı açıklanacak.

1.1786
1.1774
1.1756
1.1738
1.1726
1.1714
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Günlük Pivot Seviyeleri

GBP/USD
GBPUSD paritesi dün 1,3360 seviyelerine kadar yükselirken, Brexit
Bakanı ve Dış İşleri Bakanının istifası sonrası 1,3220 seviyelerine
kadar geriledi. İngiltere’nin Mart 2019’da Avrupa Birliği’nden
ayrılması bekleniyor. Ancak zaman daraldıkça ve politik riskler
masada kaldıkça sterlin de bundan olumsuz etkileniyor. Diğer
yandan son bir haftadır yaklaşık %1’e yakın gerileyen dolar endeksi
paritede tepkilerin oluşmasına zemin hazırlasa da sterlinin genel
seyri GBPUSD paritesinde satıcılı görünüm devam etmesine neden
oluyor. Teknik olarak 1,32 seviyesi hem kısa vadeli trendin geçtiği
hem de ara destek seviyesi olan bir nokta. Tutunmakta zorlanan
GBPUSD paritesinde zayıf görünüm devam ediyor.
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USDTRY
Dolar/TL gün içinde 4.5125 ve 4.7486 arasında dalgalanarak günü
4.7354 seviyesinden kapattı. Dün kurda volatil yukarı yönlü
hareketler görüldü. Bu sabah günlük grafikte 5 periyotluk üssel
hareketli ortalaması üzerinde hareket eden kur 4.6953
seviyelerinden işlem görüyor. Teknik olarak kısa vadede en kuvvetli
destek 4.6880 ve en kuvvetli direnç 4.7530 seviyelerinde
bulunmaktadır. Gün içinde aşağı yönlü hareketlerde destek olarak
4.6880 - 4.6770 - 4.6620 seviyeleri takip edilebilir. Yukarı yönlü
hareketlerde ise 4.7150 - 4.7270 - 4.7530 seviyeleri direnç olarak
izlenebilir. Saatlik grafikte RSI kendi ortalaması altında aşağı yönlü
bir seyir izlemektedir. MACD pozitif bölgede ve triggeri üzerinde
yukarı yönlü hareketini sürdürmektedir.

4.8383
4.7957
4.7312
4.6668
4.6241
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Günlük Pivot Seviyeleri

EUR/TRY
Yeni kabineye yönelik iyimser beklentiler ile önemli para birimleri
karşısında değer kazanan Türk Lirası’ndaki fiyatlamanın kabinenin
açıklanmasının ardından terse döndüğü görüldü. Ekonomi
yönetiminin yenilenmesi ve yeni yönetimin uygulayacağı politikalara
yönelik belirsizlikler kabine açıklandıktan sonra da TL'yi
baskılamaya devam etti. Dün günü 5,5042 seviyesinden kapatan
Euro/TL, 08:40 itibariyle 5,5046’lı seviyelerden işlem görmektedir.
Aşağı yönlü hareketlerde 5,3275 ile 5,3050 seviyeleri destek olarak
takip edilebilir. Yukarı yönlü hareketlerde ise 5,3720 ve 5,3880
seviyeleri direnç olarak izlenebilir. Bugün yurt içinde ekonomik veri
akışı sakinken, Euro Bölgesi’nde Zew ekonomik hissiyatı takip
edilecek.
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Altın
Ons altın 1260$ sınırında yatay işlemlerine devam ediyor. Doların
küresel piyasalarda diğer para birimleri karşısında yaşadığı bir
miktar ivme kaybı sonucu altın, bulunduğu alçalan kanalın alt
bandından tepki verebilmişti. Bununla beraber cuma günü açıklanan
istihdam ve ücretler verilerinde, ortalama saatlik ücretlerin
beklenilenden daha yavaş artış göstermesi altını 1260$ sınırına
getirmişti. Dün de İngiltere’de Brexit Bakanının istifası üzerine
endişeler bir miktar artarken, SPDR altın varlıkları da pazartesi günü
%0,18 geriledi. Ons altını teknik olarak ele aldığımızda 1260$
direncinin gerisinde işlemler sürüyor. Ons altın son birkaç gündür
tepki verse de şimdilik direnci aşabilecek güçte değil. Olası
tepkilerde 1267$ seviyelerine tepki görülebilir ancak alçalan kanal
etkisiyle ons altında görünüm zayıf.

1,264.72
1,262.55
1,259.48
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1,252.08
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Günlük Pivot Seviyeleri

XAG/USD
Gümüş bu sabah 16,09$ seviyelerinden işlem görüyor. Dün de
İngiltere’de Brexit Bakanının istifası üzerine endişeler bir miktar
artarken, ABD’de cuma günü açıklanan ortalama saatlik ücretlerin
beklentilerin altında kalmasıyla dolar endeksi son bir haftada %1’e
yakın değer kaybetti. CFTC raporunda spekülatörlerin gümüş
pozisyonlarını incelediğimizde; gümüş uzun (alım) pozisyonlarının
gerilediğini hatta ocak ayından bu yana en düşük seviyede
olduğunu görüyoruz. Gümüşü teknik olarak ele aldığımızda direnç
seviyesinin 16,25$ seviyesinden geçtiğini görmekle beraber bu
bölgeye geçmesi halinde eski yatay bölgesine dönebilir. Şimdilik bir
miktar toparlanma ile birlikte yukarı yönlü hareket yaşansa da
direncin yakınlarında işlem görüyor oluşumuz temkinli olmamıza yol
açıyor.
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Brent Petrol
Brent petrol bu sabah 78,45$ dolaylarında işlem görüyor. Petrol
fiyatları, Libya, limanların kapatılmasından dolayı, üretimin düşmeye
devam edeceği ve İran'a yönelik petrol yaptırımlarının küresel arz
daralmasına ilişkin endişeleri artırmasının ardından 2014 yılından
bu yana en yüksek seviyesi yakınında işlem görüyor. Öte yandan,
OPEC yaşanan bu arz endişelerine karşılık üretim miktarını
ayarlayacağını belirtse de bunun ölçülü olacağını kaydetti. Brent
petrolü teknik olarak ele aldığımızda 79,50-80,0$ aralığından geçen
kısa vadeli alçalan trend etkisini sürdürüyor. Bir önceki tepe seviyesi
de 80,50 seviyesinden geçiyor. Teknik görünümde direnç
yakınlarındayız, olası dönüşlere karşı temkinli olmakta fayda var.
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Günlük Pivot Seviyeleri

USD/JPY
USDJPY paritesi bu sabah 111,00 seviyesinin üzerinde işlem
görüyor. Bir süredir ekonomik verilerin enflasyonist baskılara işaret
etmediği Japonya’da gevşek para politikalarının devam edeceği
beklentileri bir yana diğer taraftan da vites artırılması konuşuluyor.
Yen tarafındaki bu kuvvetsiz görünüm sayesinde USDJPY paritesi
mayıs ortalarından bu yana oluşan kısa vadeli alçalan trendinin
dışına çıkmış oldu. Bu sabah paritede bir miktar gerileme yaşansa
da 111,00 seviyesinin altına gerilemesi durumunda alçalan trendine
tekrar geri dönmesi anlamına geliyor. Dolar endeksinin son bir
haftadır %1’e yakın değer kaybettiği bir ortamda yen tarafında
yaşanan zayıflık USDJPY paritesini yukarı itiyor. Diğer yandan ABD
10 yıllık tahvil faizleri de 2,86 seviyelerinden geçiyor. Henüz dolar
tarafında net kuvvetli bir toparlanma görebilmiş değiliz.
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Gedik Yatırım Menkul Değerler A.Ş. - Yatırım Danışmanlığı Birimi
Ünvan : Gedik Yatırım Menkul Değerler A.Ş. – Gedik Foreks
Adres : Cumhuriyet Mah. İlkbahar Sok. No:1 A Blok 34876 Yakacık-Kartal/İstanbul/Türkiye
Tel :(0216) 453 0053
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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