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Piyasa Gündemi

ABD ile gerilimin devam etmesi ve Trump’ın Türkiye ile ilişkilerin iyi
olmadığı şeklindeki açıklamasına bağlı olarak TL varlıklarda değer
kayıpları hız kazandı. Son dönemde TL varlıklarda satış baskısı ve
yüksek seyreden volatilite ön plana çıkıyor. ABD – Türkiye
ilişkilerine dair haber akışları fiyatlamalar üzerinde belirleyici olmaya
devam edecek. Kurlardaki dalgalanmalara karşı yurt içinde alınacak
önlem ve aksiyonlar yakından izlenecek.

Açıklanacak Önemli Ekonomik Veriler

Bugün açıklanacak önemli bir ekonomik veri akışı bulunmuyor.
 

Türkiye

ABD ile yaşanan gerilimin devam etmesi ve cuma günü Trump’ın
Türkiye ile ilişkilerin iyi olmadığı şeklinde yaptığı açıklamaya bağlı
olarak TL varlıklar değer kayıplarını hızlandırdı. TL varlıklardaki
volatilite ciddi seviyelere ulaşırken, Türkiye’nin CDS primleri de hızlı
bir yükseliş kaydetti. Yeni haftada da ABD – Türkiye ilişkilerinin seyri
yakından takip edilmeye ve fiyatlamalar üzerinde belirleyici olmaya
devam edecek. Yoğun haber akışı ve piyasaların henüz
dengelenememiş olması nedeniyle TL varlıkların taraf olduğu
işlemlerde her iki yöndeki hareketlerde temkinli olmak ve kaldıraç
kullanımı sınırlı tutmak faydalı olacaktır. Türk Lirası’nda artan değer
kayıplarına bağlı olarak Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak’tan
yapılan açıklamada, kurlardaki dalgalanmaya karşı tüm önlem ve
aksiyon planlarının hazır olduğu mesajı dikkat çekti. BDDK swap
işlemlerine sınırlama getirdi. TCMB ise döviz piyasalarındaki
oynaklık ve TL'deki değer kayıplarının önüne geçmek için kapsamlı
bir önlem paketi açıkladı. Daha sonra TL zorunlu karşılıkları tüm
vadelerde 250 bp indirdi ve piyasaya likidite sağladı. Bu tarafta yurt
içinde alınacak önlemlerde yakından takip edilecek.

Euro Bölgesi

Haftanın en yoğun ekonomik veri programı Euro Bölgesi’nin olacak
pazartesi günü gayrisafi yurtiçi hâsıla rakamları, Ardından sanayi
üretim verisi açıklanacak Euro Bölgesi’nin çeyreksel bazda %0,3
yıllık bazda ise %2,1 büyümesi bekleniyor Euro Bölgesi’nin geri
kalan ekonomi takvimi ise cuma günü yoğunlaşıyor. Cuma günü
tüketici enflasyon rakamları açıklanacak. Avrupa Merkez
Bankası’nın önemle takip ettiği enflasyon verileri parasal
genişlemeden ne zaman çıkabileceği konusunda yol haritasını
oluşturuyor.

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. Cuma günü ABD’de
TÜFE verisi takip edildi. TÜFE, temmuz ayında bir önceki aya göre
yüzde 0,2 yükseliş kaydederek piyasa beklentisini karşıladı. Tüketici
fiyatları, yıllık bazda ise %2,9 artış kaydetti. Çekirdek TÜFE ise yıllık
yüzde 2,4 artışla 2008 Eylül'den bu yana en yüksek seviyeye ulaştı.
TÜFE’nin beklentileri karşılayarak güçlü seyrini koruması küresel
piyasalarda doları destekledi. 

Piyasa Verileri
Pariteler Son Günlük Değ.

(%)
Haftalık Değ.

(%)
Yılbaşı Değ.

(%)
USDTRY 6.8612 6.98 28.61 81.02
EURTRY 7.8464 7.18 27.35 72.46
EURUSD 1.1397 -0.10 -1.35 -5.01
GBPUSD 1.2752 -0.15 -1.47 -5.55
USDJPY 110.30 -0.57 -0.98 -2.10

Sepetler Son Günlük Değ.
(%)

Haftalık Değ.
(%)

Yılbaşı Değ.
(%)

½ $ + ½ € 6.8650 0.00 23.14 64.89
Dolar Endeksi 96.3120 -0.05 1.00 4.55
REK 76.01 - - -10.74

Emtialar Son Günlük Değ.
(%)

Haftalık Değ.
(%)

Yılbaşı Değ.
(%)

Ons Altın 1,208.38 -0.24 0.08 -7.27
Gram Altın 266.56 6.72 28.68 67.86
WTI 67.56 -0.32 -1.94 12.32
BRENT 72.58 -0.46 -1.40 8.98
Bakır 2.79 0.30 1.36 -14.42

Tahviller Son Günlük Değ.
bp

Haftalık Değ.
bp

Yılbaşı Değ.
bp

Türkiye 2 Yıllık 25.7438 0.00 326.54 1,235.89
Türkiye 10 Yıllık 19.5853 0.00 71.48 802.60
ABD 10 Yıllık 2.8660 -0.63 -7.63 45.60
ABD 2 Yıllık 2.6041 0.00 -4.72 71.71
Almanya 10 Yıllık 0.3170 -0.11 -7.17 -11.32
Almanya 2 Yıllık -0.6400 -0.37 -5.07 -2.02

Gelişmekte Olan
Ülke Kurları Son Günlük Değ.

(%)
Haftalık Değ.

(%)
Yılbaşı Değ.

(%)
USDZAR 14.4822 2.89 7.72 17.17
USDIDR 14,612.50 0.95 0.98 7.68
USDTRY 6.8612 6.98 28.61 81.02
USDRUB 68.5117 1.17 7.42 18.64
USDBRL 3.8589 -0.14 3.32 16.48
USDCNY 6.8729 0.39 0.28 5.63
USDMXN 19.1892 1.51 3.63 -2.40
USDCZK 22.5531 0.27 1.64 5.91
USDHUF 284.5600 0.51 2.78 9.85
USDPLN 3.7821 0.48 2.61 8.65
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EURO/DOLAR

Dolar güçlü seyreden ekonomik görünüm ve Fed’e yönelik
beklentiler ile güçlü seyrini devam ettiriyor. Dolardaki değer
kazanımına bağlı olarak Euro/Dolar paritesinde aşağı yönlü bir seyir
etkili olurken, paritedeki fiyatlamaların dolar lehine gerçekleşiyor.
Paritede 1,15 desteğinin kırılmasına bağlı olarak aşağı yönlü
hareketlerin hız kazandığı görülmekte. Cuma gününü 1,1409
seviyesinden tamamlayan Euro/Dolar 09:10 itibariyle 1,1400’lı
seviyelerden işlem görmekte. Paritede 1,1380; 1,1365 ve 1,1335
seviyeleri destek olarak takip edilebilir. Yukarı yönlü hareketlerde
ise 1,1430; 1,1450 ve 1,1475 seviyeleri direnç olarak izlenebilir.
Bugün ABD ve Euro Bölgesi’nde veri akışı sakin.

Günlük Pivot Seviyeleri

   1.1464

  1.1438  

 1.1418   

1.1397    

 1.1371   

  1.1345  

   1.1324

GBP/USD

GBPUSD paritesi bu sabah yeni haftaya 1,2750 düzeyinden
başlıyor. Son bir yılın en düşük seviyelerinde gördüğü işlemlerde
sterlin üzerindeki Brexit riski, ABD tarafında ise ekonomik verilerin
yarattığı güçlü dolar talebi pariteyi fiyatlıyor. Buna ek olarak Türk
Lirasındaki sert düşüşlerin FT’nin haberinde yer alan Avrupa
Bankacılık Sistemini etkileyebileceği haberleri ile euro da dolar
karşısında son bir yılın en düşük seviyesine geriledi. Geçen hafta
2,94% düzeyinde fiyatlanan ABD 10 yıllık tahvil faizi oluşan güvenli
liman talebiyle bu sabah 2,87%’ye gerilemiş durumda. Dolara
yönelik artan talebi ABD 10 yıllık tahvil faizindeki geri çekilme ile
beraberinde izliyoruz. Paritede1,2770 ana destekti. Bu nokta kırıldı.
Şayet toparlanma söz konusu olmazsa 1,26 ana destek.

Günlük Pivot Seviyeleri

   1.2810
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USDTRY

Dolar/TL cuma günü  5.5352 ve 6.8000 seviyeleri arasında
dalgalanarak günü 6.4138 seviyesinden kapattı. Bugün 7.1173
seviyesinden açılan Dolar/TL 7.2084 seviyesine kadar yükseliş
kaydettikten sonra  BDDK’nın yurt iç bankaların TL verip döviz
aldıkları swap ve benzeri işlemler toplamının öz kaynaklarının yüzde
50'sini geçemeyeceğini yönündeki açıklaması, Hazine ve Maliye
Bakanı Berat Albayrak’ın  kurdaki dalgalanmayla ilgili olarak, "Bu
geceden itibaren aksiyon planımızı uygulamaya başladık."
Açıklamalarıyla 6.4461 seviyesine gerileme gösterdi. Bu sabah ise
6.5800 seviyelerinden işlem görmektedir. Gün içerisinde haber
akışına bağlı olarak kurda volatilite görülebileceği için alınan
pozisyonların volatiliteye göre yakın stop ile takip edilmesi önemlidir.

Günlük Pivot Seviyeleri
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EUR/TRY

ABD ile gerilimin devam etmesi ve Trump’ın Türkiye ile ilişkilerin iyi
olmadığı şeklindeki açıklamasına bağlı olarak TL varlıklarda değer
kayıpları hız kazandı. Son günlerde Türk Lirası’ndaki satış baskısı
ve volatilitenin önemli ölçüde bozulma kaydettiği ve fiyatlama
davranışının bozulduğu görüldü. Bu sabah da TL’deki satış baskısı
devam ederken, TL tarihi düşük seviyelerinden fiyatlanmaya devam
ediyor. ABD – Türkiye ilişkilerine dair gelişmeler Türk Lirası’nın seyri
üzerinde belirleyici olmaya devam edecektir. Bunun yanında
kurlardaki dalgalanmalara karşı yurt içinde alınacak önlem ve
aksiyonlar yakından izlenecek. TL taraflı işlemlerde her iki yöndeki
hareketlere karşı temkinli yaklaşılması yararlı olacaktır. 

Günlük Pivot Seviyeleri
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Altın

Ons altın yeni haftada 1207-1208$ aralığında fiyatlanıyor. Son 17
ayın en düşük seviyesi olan ve ağustos başında test ettiği 1204$
ana desteği yakınlarında güçlü görünüm sergileyemeyen ons
altında yine de bu seviyenin çok güçlü bir destek olduğunu
vurgulamakta fayda var. Euro son bir yılın en düşük seviyelerine
geriledi. Türk Lirasındaki sert düşüşten kaynaklı FT’nin haberinde
yer alan Türk ve Avrupa bankaları ile ilgili haberle euro dolar
karşısında sert bir şekilde geriledi. Bu durum önümüzdeki süreçte
güvenli liman talebine dönüşme ihtimali bulunuyor. Öyle ki geçen
hafta 2,94% düzeyinde fiyatlanan ABD 10 yıllık tahvil faizi bu sabah
2,87%’ye gerilemiş durumda. Ons altında şimdilik destek
yakınlarında işlem görüyor oluşumuz satış pozisyonları açısından
temkinli olmaya neden olabilir.

Günlük Pivot Seviyeleri

   1,219.15

  1,216.54  

 1,212.46   

1,208.38    

 1,205.77   

  1,203.17  

   1,199.08

XAG/USD

Gümüş bu sabah 15,29$ seviyelerinden işlem görüyor. ABD ile Çin
arasındaki ticaret gerginliğini Rusya’ya olası yaptırımların
gelebileceği haberi takip etti. Geçen hafta 2,94% düzeyinde
fiyatlanan ABD 10 yıllık tahvil faizi oluşan güvenli liman talebiyle bu
sabah 2,87%’ye gerilemiş durumda. Bu sabah euro ve sterlindeki
sert değer kayıpları nedeniyle dolar endeksi 1 yılın en yüksek
seviyesi olan 96,4 seviyesine yükseldi. ABD’de Cuma günü
açıklanan TÜFE verileri beklentilere paralel gelse de çekirdek
TÜFE’deki artış dolar açısından olumlu bulundu. Fed’in bu yılın
kalanında iki faiz daha artıracağı ana gündem. 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
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Brent Petrol

Brent Petrol, küresel arz endişelerinin tırmanmasının ABD'de olası
bir üretim artışına ilişkin sinyalleri dengelemesiyle, varil başına
72,67$ seviyesinden işlem görüyor. ABD'de petrol kulesi sayısı,
Cuma günkü Baker Hughes verilerine göre üç yıldan uzun sürenin
zirvesine çıktı. Diğer yandan petrol fiyatları ABD'nin İran'a yönelik
yaptırımları nedeniyle arzın sıkışacağı endişelerine rağmen artan
ticaret gerilimlerinin özellikle Asya'da talep büyümesi görünümünü
zedelemesiyle geriledi. İran Dışişleri Bakanı, İran'ın Eylül ayında
New York'ta gerçekleştirilecek Birleşmiş Milletler Genel Kurulu'nda
ABD ile bir araya gelmeyeceğini açıkladı. Brent petrolü teknik olarak
ele aldığımızda alçalan kanal hareketi devam ediyor. Yükseliş
trendini bitiren petrolde 70,90-73,10$ aralığında yatay işlemler takip
ediliyor.

Günlük Pivot Seviyeleri
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USD/JPY

USDJPY paritesi son birkaç gündür oldukça dar bir bantta yatay
seyirler izliyordu. Bu sabah 110,30 seviyesinden işlem gören
paritede 110,75 ana desteğinin kırılmasıyla aşağı yönlü sert
hareketlere tanıklık ettik. Son birkaç gündür euro ve sterlindeki sert
değer kayıpları nedeniyle dolar endeksi 1 yılın en yüksek seviyesi
olan 96,4 seviyesine yükseldi. Dolara yönelik artan talebi ABD 10
yıllık tahvil faizindeki geri çekilme ile beraberinde izliyoruz. Bugün
ABD ve Japonya tarafında açıklanacak önemli bir veri bulunmuyor.
ABD’de Cuma günü açıklanan TÜFE verileri beklentilere paralel
gelse de çekirdek TÜFE’deki artış dolar açısından olumlu bulundu.
Fed’in bu yılın kalanında iki faiz daha artıracağı ana gündem. 110,0
seviyesi ana destek olan paritede kısa vadeli alçalan trend hakim.

Günlük Pivot Seviyeleri
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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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