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Piyasa Gündemi

Dün TL varlıklarda toparlanma yaşanırken, ABD – Türkiye ilişkilerine
dair verilen mesajlar ve olası gelişmeler yakından takip ediliyor. Kur
tarafındaki oynaklığa ve son dönemdeki gelişmelere bağlı olarak
yurt içinde alınan önlemler ile verilen mesajlar piyasalar üzerinde
etkili olmakta. Perşembe günü Hazine ve Maliye Bakanı Albayrak’ın
yabancı yatırımcılarla gerçekleştireceği telekonferans önem
taşımaktadır.

Açıklanacak Önemli Ekonomik Veriler

10:00 Türkiye – İşsizlik Oranı Önem: Orta
15:30 ABD – Perakende Satışlar Önem: Yüksek

Türkiye

Son günlerde yaşanan sert değer kayıplarının ardından dün TL
varlıkların toparlanma kaydettiği takip edildi. Son dönemdeki
gelişmeler ve Türk Lirası’nda artan değer kayıplarına bağlı olarak
yurt içinde alınan önlemler takip ediliyor. Dün Hazine ve Maliye
Bakanı Berat Albayrak, yaptığı açıklamalarda serbest piyasa
kurallarında kalarak gereken tüm araçları devreye sokarak adım
atmaya devam edileceğini belirtti. Albayrak, reel sektör ve bankalara
yönelik tedbirlerin süreceğini ve kur artışından etkilenen firmaların
rahatlatılacağını söyledi. Yurt içinde yapılan açıklamalar yakından
takip edilirken, ABD – Türkiye ilişkilerinin seyrine dair olası
gelişmeler piyasaların gündemini belirlemeye devam edecektir.
Hazine ve Maliye Bakanı Albayrak’ın yabancı yatırımcılarla
perşembe günü gerçekleştireceği telekonferans önem taşımakta.
Ayrıca dün Türkiye'de ev hapsinde bulunan ABD'li rahip Andrew
Brunson'ın avukatı, ev hapsi uygulamasının ve yurtdışı çıkış
yasağının kaldırılması için tekrar mahkemeye başvuruda bulundu.
ABD menşeli bazı ürünlerin ithalatında ek mali yükümlülük
uygulanmasına dair kararda değişiklik yapılmasına ilişkin
Cumhurbaşkanı kararı Resmi Gazete'de yayımlandı. ABD menşeli
bazı ürünlerin ithalatında ek mali yükümlülük uygulanan oranlar
yüzde 100 artırıldı. Bugün yurt içinde işsizlik rakamları, konut
satışları ve bütçe dengesi rakamları açıklanacak. 

Euro Bölgesi

Dün Euro Bölgesi’nde gayrisafi yurtiçi hâsıla rakamları (GSYH) ve
sanayi üretim verisi açıklandı. Gayrisafi yurtiçi hâsıla (GSYH)
çeyreklik bazda %0,4 artış kaydederken, yıllık değişim %2,2 oldu.
Piyasadaki beklentiler ise çeyreklik olarak %0,3; yıllık olarak ise
%2,1 oranında bir artış olması yönündeydi. Sanayi üretimi ise
haziran ayında bir önceki aya göre %0,7 oranında bir daralma
kaydetti. Piyasadaki beklentiler aylık bazdaki daralmanın %0,3
düzeyinde gerçekleşmesi yönündeydi. Bugün Euro Bölgesi’nde
önemli bir ekonomik veri akışı bulunmuyor. 

ABD

Dün ABD’de ithalat ve ihracat fiyat endeks açıklandı. İthalat fiyat
endeksi temmuz ayında bir önceki aya göre değişim göstermezken,
piyasadaki beklenti %0,1’lik artış olması yönündeydi. İhracat fiyat
endeksi ise aylık bazda %0,5’lik bir daralma kaydederken, beklenti
%0,2’lik bir artış olması yönündeydi. Bugün ABD’de perakende satış
rakamları ve sanayi üretimi takip edilecek.
 

Piyasa Verileri
Pariteler Son Günlük Değ.

(%)
Haftalık Değ.

(%)
Yılbaşı Değ.

(%)
USDTRY 6.2714 -1.37 18.77 65.45
EURTRY 7.1171 -1.48 16.09 56.43
EURUSD 1.1337 -0.06 -2.36 -5.52
GBPUSD 1.2717 -0.01 -1.29 -5.80
USDJPY 111.23 0.07 0.25 -1.28

Sepetler Son Günlük Değ.
(%)

Haftalık Değ.
(%)

Yılbaşı Değ.
(%)

½ $ + ½ € 6.8450 -4.03 20.31 64.40
Dolar Endeksi 96.7700 0.04 1.81 5.04
REK 76.01 - - -10.74

Emtialar Son Günlük Değ.
(%)

Haftalık Değ.
(%)

Yılbaşı Değ.
(%)

Ons Altın 1,188.00 -0.51 -2.13 -8.84
Gram Altın 239.54 -1.89 16.25 50.81
WTI 66.85 0.25 0.10 11.12
BRENT 72.34 0.20 0.21 8.61
Bakır 2.70 -1.06 -2.84 -17.36

Tahviller Son Günlük Değ.
bp

Haftalık Değ.
bp

Yılbaşı Değ.
bp

Türkiye 2 Yıllık 26.9816 90.45 393.26 1,359.67
Türkiye 10 Yıllık 19.6143 -144.84 159.10 805.50
ABD 10 Yıllık 2.8931 -0.86 -6.87 48.31
ABD 2 Yıllık 2.6288 -1.44 -4.71 74.18
Almanya 10 Yıllık 0.3300 0.18 -6.94 -10.02
Almanya 2 Yıllık -0.6400 -0.23 -4.72 -2.02

Gelişmekte Olan
Ülke Kurları Son Günlük Değ.

(%)
Haftalık Değ.

(%)
Yılbaşı Değ.

(%)
USDZAR 14.2964 0.36 6.62 15.68
USDIDR 14,625.50 0.31 1.34 7.77
USDTRY 6.2714 -1.37 18.77 65.45
USDRUB 66.6250 0.47 1.56 15.41
USDBRL 3.8670 -0.02 2.49 16.73
USDCNY 6.9020 0.30 0.95 6.08
USDMXN 18.9207 0.17 2.43 -3.76
USDCZK 22.6679 0.09 2.82 6.46
USDHUF 284.6300 -0.03 3.44 9.94
USDPLN 3.7940 0.04 3.29 8.99
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EURO/DOLAR

Euro/Dolar paritesinde aşağı yönlü hareketler etkili olurken, euro
önceki günkü değer kazanımlarını koruyamadı. Eurodaki zayıf seyir
ve dolardaki güç kazanımları devam etmekte. Dün günü 1,1344
seviyesinden tamamlayan Euro/Dolar 08:50 itibariyle 1,1328’li
seviyelerden işlem görmekte. Paritede 1,1315; 1,1300 ve 1,1280
seviyeleri destek olarak takip edilebilir. Yukarı yönlü hareketlerde
ise 1,1350; 1,1380 ve 1,1430 seviyeleri direnç olarak izlenebilir.
Paritedeki yükselişlerin anlam kazanabilmesi için 500 günlük
hareketli ortalamanın geçtiği 1,1460 seviyesinin üzerinde kapanışlar
görülmesi önem taşımaktadır. Bugün ABD’de perakende satışlar,
sanayi üretimi ve kapasite kullanım oranı takip edilecek.

Günlük Pivot Seviyeleri

   1.1387

  1.1369  

 1.1353   

1.1337    

 1.1319   

  1.1301  

   1.1285

GBP/USD

GBPUSD paritesi bu sabah yeni 1,2715 düzeyinden işlem görüyor.
 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
finansal stres sterlin ve euro üzerinde baskı kurmaya devam
ederken, endişe asya piyasalarına da sıçradı. Geçen hafta 2,94%
düzeyinde fiyatlanan ABD 10 yıllık tahvil faizi oluşan güvenli liman
talebiyle bu sabah 2,89%’a gerilemiş durumda. Dolar talebi ABD 10
yıllık tahvil faizlerini aşağı çekiyor. Dolar endeksi ise yükselişe
devam ederek 96,8 seviyesine geldi. Paritede1,2770 ana destekti.
Bu nokta dün kırılmıştı lakin bu sabah bu desteğin üzerinde
tutunmayı başarırsa bir miktar yukarı yönde geçici düzeltmeler
görebiliriz.

Günlük Pivot Seviyeleri

   1.2777

  1.2755  

 1.2736   

1.2717    

 1.2695   

  1.2673  

   1.2654
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USDTRY

Dolar/TL gün içinde 6.2998 ve 6.9634 arasında dalgalanarak günü
6.3589 seviyesinden kapattı. Dün kurda volatil aşağı yönlü
hareketler görüldü. Bu sabah günlük grafikte 5 periyotluk üssel
hareketli ortalaması üzerinde hareket eden kur 6.4210
seviyelerinden işlem görüyor. Teknik olarak kısa vadede en kuvvetli
destek 6.3000 ve en kuvvetli direnç 6.5800 seviyelerinde
bulunmaktadır. Gün içinde aşağı yönlü hareketlerde destek olarak
6.3800 - 6.3380 - 6.3000 seviyeleri takip edilebilir. Yukarı yönlü
hareketlerde ise 6.4550 - 6.5050 - 6.5800 seviyeleri direnç olarak
izlenebilir. Saatlik grafikte kısa vadeli hareketli ortalamaların aşağı
yönlü hareket ettikleri görülmektedir.  Gün içerisinde haber akışına
bağlı olarak volatilite görülebilir.

Günlük Pivot Seviyeleri

   6.7857

  6.6828  

 6.4771   

6.2714    

 6.1686   

  6.0657  

   5.8600

EUR/TRY

Son günlerde hızlı bir değer kaybı yaşayan Türk Lirası’nın dün
kayıplarını bir miktar geri aldı. TL’deki değer kayıplarına bağlı olarak
yurt içinde çeşitli önlemler alınırken, ilerleyen günlerde bu taraftaki
tedbirlerin devam edeceği mesajları dikkat çekiyor. ABD – Türkiye
ilişkileri yakından takip edilirken, bu taraftaki gelişmeler fiyatlamalar
üzerinde belirleyici olacaktır. TL taraflı işlemlerde her iki yöndeki
hareketlere karşı temkinli yaklaşılması ve volatilitenin önemli ölçüde
arttığı bu dönende kaldıraçlı işlemlerde kaldıracın düşük tutulması
yararlı olacaktır. Euro/TL paritesinde destek olarak 7,0696 ile
6,8512 seviyeleri, direnç olarak ise 7,3975 ve 7,6632 seviyeleri takip
edilebilir. 

Günlük Pivot Seviyeleri

   7.6906

  7.5755  

 7.3463   
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   6.6576
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Altın

Ons altın 1,5 yıl aradan sonra ilk kez 1200$’ın gerisine indi. Ancak
sert düşüş bu noktada sonlanmazken, baskı 1187$ seviyesine
kadar devam etti. Bu sabah 1187$ seviyesinden işlem gören ons
altın güçlü dolar karşısında değer kaybediyor.  Dolar endeksi
yükselişini 96,8 seviyesine taşıdı. salı günü SPDR varlıkları %1,0
geriledi. Uzun bir süredir altın fon çıkışlarının yaşandığını görmekle
birlikte CFTC raporlarında da spekülatörlerin altında net satıcılı
olduğunu izliyoruz. Altında ve diğer metallerde ana hikâye ABD
ekonomisinden gelen güçlü rakamlar Fed’in yılın devamında 2 faiz
artışı daha yapacağı beklentilerini canlı tutuyor. Aynı zamanda Türk
bankacılık sistemine yönelik endişelerle düşen euro altını da
olumsuz etkiledi. Teknik olarak 1180$ ana destek.

Günlük Pivot Seviyeleri

   1,201.64

  1,198.35  

 1,193.18   

1,188.01    

 1,184.71   

  1,181.42  

   1,176.25

XAG/USD

Gümüş bu sabah son günlerde yaşadığı sert satışları devam
ettirerek 14,90$ seviyesinden işlem görüyor. Bu ayrıca 7 Temmuz
2017’den bu yana en düşük seviye olarak karşımıza çıkmakta.
Piyasalar güçlü Fed algısını terk etmiş değil. ABD ekonomisinden
gelen güçlü rakamlar Fed’in yılın devamında 2 faiz artışı daha
yapacağı beklentilerini canlı tutuyor. Bu nedenle emtia grubu
baskılanıyor. Teknik olarak 2015 ‘ten bu yana var olan uzun vadeli
yükseliş trendinin geçtiği 14,80$ seviyesine yaklaştık. Şayet bu
destek de kırılırsa ciddi bir düşüşün devamında baskı daha da
artabilir. Geçen hafta 2,94% düzeyinde fiyatlanan ABD 10 yıllık
tahvil faizi güvenli liman talebiyle 2,89%’a gerilemiş durumda. Dolar
endeksi yükselişine devam etti 96,8 seviyesinden işlem görüyor.

Günlük Pivot Seviyeleri

   15.22

  15.15  

 15.03   
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 14.85   
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   14.67
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Brent Petrol

Brent Petrol bu sabah 72,30$ seviyesinden işlem görüyor. ABD'de
ham petrol stokları, Amerikan Petrol Enstitüsü raporuna göre
geçtiğimiz hafta 3.66 milyon varil artış kaydetti.  Petrol fiyatları, ABD
stoklarında artışı işaret eden veri ve OPEC üyesi Libya'nın
üretimindeki artışın etkisiyle kayıplarını üçüncü güne taşıdı. Libya,
artık günlük 1 milyon varilden fazlasını üreteceğini açıkladı.
Libya’daki arz sıkıntıları petrol fiyatlarında destekleyici oluyordu.
Brent petrolü teknik olarak ele aldığımızda; mayıs ayından bu yana
var olan alçalan kanal içerisinde alt kanal desteğine yakın yerlerde
işlemler devam ediyor. Yukarıda 73,90$ seviyesi ara direnç olurken,
75,40$ seviyesi hem direnç hem de kanal orta bandı haline geldi.
Yükselişler bir türlü yukarıda kendisini tamamlayamıyor. Bu nedenle
direnç dönüşleri değerlendirilebilir.

Günlük Pivot Seviyeleri
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USD/JPY

USDJPY paritesi yükselişini sürdürse de ana direnç bölgesi olan
111,40 seviyesine takıldı ve bir miktar kar realizasyonu yaşadı. Bu
sabah 111,25 seviyesinden işlem gören paritede bir miktar güvenli
liman alımları gördük. Japonya Maliye Bakanı TL’deki finansal krizi
yakından takip ediyoruz dedi. Asya seansındaki düşüşleri de göz
önüne alırsak bugün yen üzerinde Türkiye etkisini seyrediyoruz.
Ayrıca sterlin ve eurodaki sert aşağı yönlü hareketler sebebiyle
dolar endeksi 1 yılın en yüksek seviyesi olan 96,8 seviyesine
yükseldi. Dolara yönelik artan talebi ABD 10 yıllık tahvil faizindeki
geri çekilme ile beraberinde izliyoruz. Fed’in bu yılın kalanında iki
faiz daha artıracağı ana gündem. 110,75 seviyesi ana destek olan
paritede kısa vadeli alçalan trend kırılmış olsa da direnç dönüşü
yaşıyoruz. 

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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