
Forex Bülten 10 Ağustos 2018

Piyasa Gündemi

Türk heyeti ABD’de gerçekleştirdiği görüşmelerin ardından dün
Türkiye’ye döndü. Gerçekleştirilen görüşmelerin ardından ABD –
Türkiye ilişkileri ile ilgili gelecek açıklamalar piyasaların gündemini
oluşturuyor. Bu taraftaki haber akışları yakından izlenmeye devam
edilecek. TL’deki değer kayıpları hız kazanırken, bugün Hazine ve
Maliye Bakanı Albayrak’ın açıklayacağı yeni ekonomi modeli de
takip edilecek konular arasında yer alıyor.

Açıklanacak Önemli Ekonomik Veriler

10:00 Türkiye – Cari Açık Önem: Yüksek
15:30 ABD – TÜFE Önem: Yüksek

Türkiye

Amerikalı papaz Brunson konusu ve ABD'nin Türkiye'ye yaptırım
kararıyla ilgili süreci görüşmek için ABD’de bulunan Dışişleri Bakan
Yardımcısı Sedat Önal'ın başkanlık ettiği Türk heyeti dün Türkiye’ye
döndü. Heyetin görüşmeleri tamamlayıp Türkiye’ye dönmesine
rağmen henüz bir açıklama gelmemiş olması TL varlıklar üzerindeki
satış baskısını artıran bir gelişme oldu. Görüşmelerin ardından ABD
– Türkiye ilişkileri ile ilgili haber akışları yakından takip edilmeye ve
TL varlıkların fiyatlaması üzerinde belirleyici olmaya devam
edecektir. Fitch, Türkiye'nin TL'deki sert değer kaybını durdurması
gerektiğini belirterek ülkenin durumunun bir ay önceki kredi notu
indiriminden bu yana bozulduğu uyarısında bulundu. Bugün yurt
içinde cari açık verisi takip edilecek. Bununla birlikte Hazine ve
Maliye Bakanı Berat Albayrak'ın, bugün yeni ekonomi modelini
açıklaması bekleniyor. 

Euro Bölgesi

Dün Euro Bölgesi’nde veri akışı oldukça sakindi. Avrupa piyasaları
dün karışık bir seyir izlerken,  bir ticaret savaşlarına yönelik artan
endişeler Avrupa piyasalarını baskılamaya devam etti. Euro’nun ise
dolar karşısında değer kaybettiği izlendi. Euro Bölgesi’nde bu hafta
veri akışı oldukça sakin seyretti. 

İngiltere

Bugün İngiltere’de sanayi üretimi ve GSYH rakamı açıklanacak.
Sanayi üretiminin haziran ayında bir önceki aya göre %0,4 oranında
artış göstermesi, GSYH 'ın ise 2018/2Ç’te yıllık bazda %1,3’lük bir
büyüme göstermesi bekleniyor. 

ABD

Ticaret savaşlarına yönelik gelişmeler ve İran yaptırımları ile
ABD’nin bu tarafta sert tavrını koruması küresel risk iştahını
baskılayan gelişmeler olarak ön plana çıkıyor. Dün ABD’de ÜFE
verisi takip edildi. ÜFE, temmuzda önceki aya kıyasla değişmeyerek
yüzde 0,2 beklentisinin gerisinde kaldı. Endeks, haziranda aylık
bazda yüzde 0,3 artış göstermişti. ÜFE, temmuzda yıllık bazda
yüzde 3,3 seviyesine çıkarak yüzde 3,4 olan piyasa beklentisinin
yine gerisinde kaldı. Haftalık işsizlik başvuruları ise 220 bin lan
beklentisinden daha iyi gelerek 213 bin kişi olarak gerçekleşti.
Bugün ABD’de bu haftaki en ön önemli ekonomik veri akışını
oluşturan TÜFE verileri açıklanacak. TÜFE’nin temmuz ayında aylık
bazda %0,2; yıllık bazda ise %3,0 oranında artış göstermesi
bekleniyor. 

Piyasa Verileri
Pariteler Son Günlük Değ.

(%)
Haftalık Değ.

(%)
Yılbaşı Değ.

(%)
USDTRY 5.9671 7.56 17.45 57.42
EURTRY 6.8535 7.07 16.56 50.64
EURUSD 1.1463 -0.57 -0.90 -4.46
GBPUSD 1.2785 -0.30 -1.67 -5.30
USDJPY 111.11 0.03 -0.14 -1.39

Sepetler Son Günlük Değ.
(%)

Haftalık Değ.
(%)

Yılbaşı Değ.
(%)

½ $ + ½ € 5.8925 3.57 7.77 41.53
Dolar Endeksi 95.9850 0.50 0.88 4.19
REK 76.01 - - -10.74

Emtialar Son Günlük Değ.
(%)

Haftalık Değ.
(%)

Yılbaşı Değ.
(%)

Ons Altın 1,207.97 -0.36 -0.45 -7.31
Gram Altın 231.74 7.17 16.92 45.91
WTI 66.59 -0.15 -2.99 10.69
BRENT 71.88 -0.06 -1.90 7.93
Bakır 2.78 -1.26 0.01 -14.68

Tahviller Son Günlük Değ.
bp

Haftalık Değ.
bp

Yılbaşı Değ.
bp

Türkiye 2 Yıllık 23.2138 16.48 96.08 982.89
Türkiye 10 Yıllık 17.6463 -37.70 -32.42 608.70
ABD 10 Yıllık 2.8985 -3.00 -5.12 48.85
ABD 2 Yıllık 2.6309 -2.05 -2.25 74.39
Almanya 10 Yıllık 0.3500 -2.52 -5.45 -8.02
Almanya 2 Yıllık -0.6300 -1.60 -3.82 -1.02

Gelişmekte Olan
Ülke Kurları Son Günlük Değ.

(%)
Haftalık Değ.

(%)
Yılbaşı Değ.

(%)
USDZAR 13.8693 1.18 4.04 12.23
USDIDR 14,470.00 0.42 -0.18 6.63
USDTRY 5.9671 7.56 17.45 57.42
USDRUB 66.9180 0.37 4.73 15.92
USDBRL 3.8020 0.06 2.59 14.76
USDCNY 6.8557 0.49 0.36 5.36
USDMXN 18.7726 0.48 1.16 -4.52
USDCZK 22.3333 0.61 0.83 4.88
USDHUF 280.9200 0.93 1.55 8.51
USDPLN 3.7372 0.74 1.43 7.36
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EURO/DOLAR

Dolar dün değer kayıplarını geri alırken, dolardaki değer kazanımına
bağlı olarak Euro/Dolar paritesinde aşağı yönlü bir seyir etkili oldu.
Paritedeki fiyatlamaların dolar lehine gerçekleştiği ve doların değer
kazanımlarını sürdürdüğü izleniyor. Paritede 1,15 desteğinin
kırılmasına bağlı olarak aşağı yönlü hareketlerin hız
kazanabileceğini değerlendiriyoruz. Dün günü 1,1529 seviyesinden
tamamlayan Euro/Dolar 09:00 itibariyle 1,1460’lı seviyelerden işlem
görmekte. Paritede 1,1440; 1,1420 ve 1,1403 seviyeleri destek
olarak takip edilebilir. Yukarı yönlü hareketlerde ise 1,1475; 1,1500
ve 1,1530 seviyeleri direnç olarak izlenebilir. Bugün ABD TÜFE
verisi fiyatlamalar açısından önem taşıyor.

Günlük Pivot Seviyeleri

   1.1627

  1.1582  

 1.1523   

1.1463    

 1.1418   

  1.1373  

   1.1314

GBP/USD

İngiltere Merkez Bankası para politikası belirleyicilerinden
McCafferty bu yıl ücretlerdeki artışın %4’ü aşacağını, BoE’nin de
daha fazla faiz artırmaya ihtiyacı olacağını söyledi. Önümüzdeki 18
ay ve 2 yıllık süreçten az 2 faiz artışı daha yapılması gerekliliğini
vurguladı. Buna rağmen İngiltere ‘deki siyasi baskıların sürdüğü ve
bu nedenle sterlin ve euroda ciddi kayıpların oluştuğunu görüyoruz.
Dolar endeksi 1 yılın en yüksek seviyesi olan 96,1 seviyesine
yükseldi. Dolara yönelik artan talebi ABD 10 yıllık tahvil faizindeki
geri çekilme ile beraberinde izliyoruz. Bugün ABD tarafında TÜFE
bekleniyor. Yıllık TÜFE’nin %2,9’dan %3’e yükselmesi bekleniyor.
ABD’de ekonomik aktivitelerdeki gelişme Fed’i yılın devamında faiz
artışı için teşvik edeceği benziyor. GBP/USD paritesinde ana yön
aşağı.

Günlük Pivot Seviyeleri

   1.2887

  1.2862  

 1.2824   

1.2785    

 1.2761   

  1.2736  

   1.2697
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USDTRY

Dolar/TL gün içinde 5.2699 ve 5.5674 arasında dalgalanarak günü
5.5480 seviyesinden kapattı. Dün kurda yukarı yönlü volatil
hareketler görüldü. Bu sabah günlük grafikte 5 periyotluk üssel
hareketli ortalaması üzerinde hareket eden kur 5.7100
seviyelerinden işlem görüyor. Teknik olarak kısa vadede en kuvvetli
destek 5.6660 ve en kuvvetli direnç 5.7465 seviyelerinde
bulunmaktadır. Gün içinde aşağı yönlü hareketlerde destek olarak
5.6660 - 5.6370 - 5.5670 seviyeleri takip edilebilir. Yukarı yönlü
hareketlerde ise 5.7465 - 5.7710 - 5.7980 seviyeleri direnç olarak
izlenebilir. Saatlik grafikte kısa vadeli hareketli ortalamaların
yükseliş ivmelerini korudukları görülmektedir. MACD triggeri
üzerinde yukarı yönlü seyrini sürdürmektedir. 

Günlük Pivot Seviyeleri

   7.0159

  6.6333  

 6.3002   

5.9671    

 5.5846   

  5.2020  

   4.8689

EUR/TRY

ABD ile görüşmeler konusunda net bir açıklama olmamasından
kaynaklı Türk Lirası’nda satış baskısının artış kaydetti ve TL negatif
ayrıştırmasını sürdürdü. Bu sabah da TL’Deki satış baskısı devam
ederken, TL tarihi düşük seviyelerinden fiyatlanmakta. ABD –
Türkiye ilişkilerine dair gelişmeler Türk Lirası’nın seyri üzerinde
belirleyici olmaya devam edecektir. Euro/TL dün günü 6,4007
seviyesinde kapatırken, bu sabah 09:00 itibariyle Euro/TL 6,5810’lu
seviyelerden işlem görmektedir. Aşağı yönlü hareketlerde 6,5205 ile
6,4865 seviyeleri destek olarak takip edilebilir. Yukarı yönlü
hareketlerde ise 6,6281 ve 6,6533 seviyeleri direnç olarak
izlenebilir. Bugün yurt içinde cari açık rakamı ve yeni ekonomi
modeli takip edilecek.

Günlük Pivot Seviyeleri

   7.9953

  7.5800  

 7.2167   

6.8535    

 6.4382   

  6.0230  

   5.6597
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Altın

Ons altın haftanın son işlem gününde 1208,5$ seviyesinden işlem
görüyor. ABD ile Çin arasındaki ticaret gerginliğini Rusya’ya olası
yaptırımların gelebileceği haberi takip etti. Bu sabah euro ve
sterlindeki sert değer kayıpları nedeniyle dolar endeksi 1 yılın en
yüksek seviyesi olan 96,1 seviyesine yükseldi. Dolara yönelik artan
talebi ABD 10 yıllık tahvil faizindeki geri çekilme ile beraberinde
izliyoruz. Bugün ABD tarafında TÜFE bekleniyor. Yıllık TÜFE’nin
%2,9’dan %3’e yükselmesi bekleniyor. ABD’de ekonomik
aktivitelerdeki gelişme Fed’i yılın devamında faiz artışı için teşvik
edeceği benziyor. Bu nedenle değerli emtialarda temel hikâye
satıcılı yönde. Dünyanın en büyük altın fonu olan SPDR’nin altın
varlıkları son olarak çarşamba günü %0,2 gerilerken böylelikle
fonun altın varlıkları bu yılın en düşük seviyesine geriledi.

Günlük Pivot Seviyeleri

   1,219.76

  1,216.58  

 1,212.27   

1,207.97    

 1,204.78   

  1,201.60  

   1,197.29

XAG/USD

Gümüş bu sabah 15,31$ seviyelerinden işlem görüyor. ABD ile Çin
arasındaki ticaret gerginliğini Rusya’ya olası yaptırımların
gelebileceği haberi takip etti. Bu sabah euro ve sterlindeki sert
değer kayıpları nedeniyle dolar endeksi 1 yılın en yüksek seviyesi
olan 96,1 seviyesine yükseldi. Dolara yönelik artan talebi ABD 10
yıllık tahvil faizindeki geri çekilme ile beraberinde izliyoruz. Bugün
ABD tarafında TÜFE bekleniyor. Yıllık TÜFE’nin %2,9’dan %3’e
yükselmesi bekleniyor. ABD’de ekonomik aktivitelerdeki gelişme
Fed’i yılın devamında faiz artışı için teşvik edeceği benziyor. Bu
nedenle değerli emtialarda temel hikâye satıcılı yönde. Gümüşte en
önemli destek 15,18$ seviyesi ve bu desteğin kırılması halinde
gümüşte 15,0$ seviyesi tehlikeye girebilir.

Günlük Pivot Seviyeleri

   15.56

  15.51  

 15.42   

15.34    

 15.28   

  15.23  

   15.14
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Brent Petrol

Brent petrol bu sabah 74,26$ seviyesinden işlem görüyor. Petrol,
ticaret sürtüşmelerinin ekonomik büyümeyi engelleyeceği ve
finansal hassaslığı artıracağına yönelik kaygılara bağlı olarak
haftayı kayıpla tamamlamaya hazırlanıyor. Ticaret gerilimi
fiyatlaması, ABD petrol stoklarındaki azalışa ve İran'dan gelecek
arzdaki potansiyel düşüşün yaratabileceği etkilerin önüne geçti.
 ABD Enerji Enformasyon İdaresi, bu yıl için Brent petrolde varil
fiyatı tahminini 72 dolara, Batı Teksas petrolde ise 66 dolara
düşürdü. Son birkaç gündür askıda bulunan petrol fiyatları oldukça
stabil bir seyir izliyor. Petrol volatilite göstergesi Mayıs ayından bu
yana en düşük seviyesine indi. Kısa vadeli alçalan kanal içinde
bulunan brent petrol diğer yanda da orta vadeli yükseliş trendine
tutunuyor.

Günlük Pivot Seviyeleri

   72.58

  72.40  

 72.14   

71.88    

 71.70   

  71.52  

   71.27

USD/JPY

USDJPY paritesi son birkaç gündür oldukça dar bir bantta yatay
seyirler izliyor. Bu sabah 110,95 seviyesinden işlem gören parite
ana senaryoda alçalan trend altında bulunuyor. Bu sabah euro ve
sterlindeki sert değer kayıpları nedeniyle dolar endeksi 1 yılın en
yüksek seviyesi olan 96,1 seviyesine yükseldi. Dolara yönelik artan
talebi ABD 10 yıllık tahvil faizindeki geri çekilme ile beraberinde
izliyoruz. Bugün ABD tarafında TÜFE bekleniyor. Yıllık TÜFE’nin
%2,9’dan %3’e yükselmesi bekleniyor. ABD’de ekonomik
aktivitelerdeki gelişme Fed’i yılın devamında faiz artışı için teşvik
edeceği benziyor. USDJPY paritesi 110,75 desteği üzerinde
tutunuyor. Şimdilik 111,50-110,75 bandı arasında izlediğimiz
paritede dolar tarafında bir miktar toparlanma söz konusu olabilir.

Günlük Pivot Seviyeleri

   111.80

  111.49  

 111.30   

111.11    

 110.80   

  110.49  

   110.30
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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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