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Piyasa Gündemi

Bugün Hazine ve Maliye Bakanı Albayrak’ın yabancı yatırımcılarla
gerçekleştireceği ve 16:00’da başlaması beklenen telekonferans
takip edilecek. Dün Rahip Brunson’un cezasına avukatının itiraz
talebi ikinci kez reddedildi. Bu kararı, itiraz yönünden bir üst
mahkeme olarak İzmir 3. Ağır Ceza Mahkemesi inceleyecek.
Mahkemenin kararı ve ABD – Türkiye ilişkileri fiyatlamalar üzerinde
etkili olacaktır. 

Açıklanacak Önemli Ekonomik Veriler

10:00 Türkiye – Sanayi Üretimi Önem: Orta
15:30 ABD – Konut Başlangıçları Önem: Orta

Türkiye

BDDK'nın yeni düzenlemesine göre, swap işlemleri bankaların en
son hesapladıkları yasal özkaynaklarının yüzde 25’ini
geçemeyeceği açıklandı. Dün Cumhurbaşkanı Erdoğan ile Katar
Emiri Şeyh Temim, 3,5 saatlik bir görüşme gerçekleştirdi. Katar
Emiri ülkesinin Türkiye'ye doğrudan 15 milyar dolar yatırım
yapacağını bildirdi. Aynı zamanda dün ABD'li Rahip Andrew
Brunson'un sağlık sorunları nedeniyle ev hapsine dönüştürülen
cezasına avukatının itiraz talebi 2. Ağır Ceza Mahkemesi tarafından
ikinci kez reddedildi. Bu kararı, itiraz yönünden bir üst mahkeme
olarak İzmir 3. Ağır Ceza Mahkemesi inceleyecek. Mahkemenin
kararı önem taşımaktadır. ABD Başkan Yardımcısı Pence, "Pastör
Brunson masum bir adam ve adalet onun serbest bırakılmasını
istiyor. Türkiye Trump'ın kararlılığını test etmemeli." dedi. SPK forex
piyasası için düzenlemeye giderken, TL'nin oluşturduğu paritelerde
yeni açılacak pozisyonlara ilişkin işlemlerde kaldıraç oranlarının 3
Eylül'e kadar 1:1 olarak belirlenmesine karar  verdi. Bugün Hazine
ve Maliye Bakanı Albayrak’ın yabancı yatırımcılarla
gerçekleştireceği telekonferans önem taşımakta. Yoğun bir katılımın
beklendiği telekonferans yurt içi piyasaların da takibinde olacak.
Telekonferansın 16:00’da başlaması bekleniyor. Bugün yurt içinde
sanayi üretim verisi açıklanacak. ABD – Türkiye ilişkilerinin seyrine
dair olası gelişmeler piyasaların gündemini belirlemeye devam
edecektir. 

Euro Bölgesi

Dün Euro Bölgesi’nde önemli bir ekonomik veri akışı bulunmazken,
bugün haziran ayı ticaret rakamları açıklanacak. Haziran ayında
ticaret dengesinin 18,0 milyar euro olarak gerçekleşmesi bekleniyor.
Önceki ay gerçekleşen rakam 16,5 milyar euro seviyesindeydi. Dün
Avrupa borsalarında satışların etkili olduğu izlenirken, euroda
küresel piyasalardaki değer kaybını sürdürdü.

ABD

Dün ABD’de perakende satış rakamları ve sanayi üretimi açıklandı.
Perakende satışlar temmuz ayında bir önceki aya göre %0,5
oranında artış kaydetti. Beklenti aylık bazda %0,2 artış olması
yönündeydi. Sanayi üretimi ise temmuz ayında aylık bazda %0,1
oranında bir artış kaydederken, %0,3 olan beklentisinin altında
kaldı. Kapasite kullanım oranı ise %78,1 olarak gerçekleşti. Bugün
ABD’de haftalık işsizlik başvuruları, Philadelphia Fed imalat
endeksi, konut başlangıçları ve inşaat izinleri takip edilecek.
 

Piyasa Verileri
Pariteler Son Günlük Değ.

(%)
Haftalık Değ.

(%)
Yılbaşı Değ.

(%)
USDTRY 5.7485 -2.63 3.61 51.66
EURTRY 6.5667 -2.00 2.59 44.34
EURUSD 1.1394 0.42 -1.17 -5.04
GBPUSD 1.2727 0.23 -0.76 -5.74
USDJPY 110.82 0.07 -0.23 -1.64

Sepetler Son Günlük Değ.
(%)

Haftalık Değ.
(%)

Yılbaşı Değ.
(%)

½ $ + ½ € 6.3650 -7.01 8.02 52.88
Dolar Endeksi 96.4680 -0.24 1.01 4.72
REK 76.01 - - -10.74

Emtialar Son Günlük Değ.
(%)

Haftalık Değ.
(%)

Yılbaşı Değ.
(%)

Ons Altın 1,176.29 0.13 -2.97 -9.74
Gram Altın 217.40 -2.50 0.54 36.88
WTI 65.15 0.37 -2.31 8.30
BRENT 71.12 0.53 -1.12 6.79
Bakır 2.65 0.69 -6.07 -18.84

Tahviller Son Günlük Değ.
bp

Haftalık Değ.
bp

Yılbaşı Değ.
bp

Türkiye 2 Yıllık 25.0388 -194.28 182.50 1,165.39
Türkiye 10 Yıllık 19.1487 -46.56 150.24 758.94
ABD 10 Yıllık 2.8764 1.23 -5.21 46.64
ABD 2 Yıllık 2.6246 1.03 -2.68 73.76
Almanya 10 Yıllık 0.3200 1.69 -5.52 -11.02
Almanya 2 Yıllık -0.6500 -0.16 -3.60 -3.02

Gelişmekte Olan
Ülke Kurları Son Günlük Değ.

(%)
Haftalık Değ.

(%)
Yılbaşı Değ.

(%)
USDZAR 14.3459 -1.47 4.66 16.08
USDIDR 14,600.50 0.00 1.32 7.59
USDTRY 5.7485 -2.63 3.61 51.66
USDRUB 66.8686 -0.58 0.30 15.83
USDBRL 3.9032 0.02 2.72 17.82
USDCNY 6.8960 -0.56 1.08 5.98
USDMXN 19.0114 -0.72 1.76 -3.30
USDCZK 22.5840 -0.58 1.74 6.06
USDHUF 283.9500 -0.69 2.02 9.68
USDPLN 3.7797 -0.78 1.88 8.58
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EURO/DOLAR

Çin Ticaret Bakan Yardımcısı'nın ticaret görüşmeleri için ABD'yi
ziyaret edeceğini açıklaması sonrasında dolar kazançlarını geri
verdi. Dün günü 1,1346 seviyesinden tamamlayan Euro/Dolar 08:55
itibariyle 1,1390’lı seviyelerden işlem görmekte. Paritede 1,1375;
1,1355 ve 1,1330 seviyeleri destek olarak takip edilebilir. Yukarı
yönlü hareketlerde ise 1,1400; 1,1430 ve 1,1455 seviyeleri direnç
olarak izlenebilir. Yükselişlerin güç kazanabilmesi için 500 günlük
hareketli ortalamanın geçtiği 1,1460 seviyesinin üzerinde kapanışlar
görülmesi önem taşımaktadır. Bugün Euro Bölgesi’nde dış ticaret
dengesi ile ABD’de ise haftalık işsizlik başvuruları, konut
başlangıçları ve inşaat izinleri takip edilecek.

Günlük Pivot Seviyeleri

   1.1477

  1.1438  

 1.1416   

1.1394    

 1.1354   

  1.1314  

   1.1292

GBP/USD

GBPUSD paritesi bu sabah yeni 1,2725 düzeyinden işlem görüyor.
 Son bir yılın en düşük seviyelerinde gördüğü işlemlerde sterlin
üzerindeki Brexit riskine ilişkin anlaşma olmayacağı ihtimali dün
İngiltere Dışişleri Bakanlığınca dile getirildi. Bu sabah son 1 yılın en
düşük seviyelerine gerileyen sterlinde tepki alımları yaşansa da
görünüm itibariyle halen daha aşağı yönde. Dolar endeksi bu sabah
96,4 seviyesinden işlem görürken 14 ayın en yüksek seviyeleri
yakınlarında. 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

   1.2792

  1.2762  

 1.2744   

1.2727    

 1.2697   

  1.2668  

   1.2650

(0216) 453 0053 www.gedik.com

https://www.gedik.com/


Gedik Forex Bülten 16 Ağustos 2018

USDTRY

Dolar/TL gün içinde 5.8580 ve 6.5800 arasında dalgalanarak günü
5.9039 seviyesinden kapattı. Dün kurda volatil aşağı yönlü
hareketler görüldü. Bu sabah günlük grafikte 5 periyotluk üssel
hareketli ortalaması altında hareket eden kur 5.8730 seviyelerinden
işlem görüyor. Teknik olarak kısa vadede en kuvvetli destek 5.8580
ve en kuvvetli direnç 6.0240 seviyelerinde bulunmaktadır. Gün
içinde aşağı yönlü hareketlerde destek olarak 5.8580 - 5.8260 -
5.8050 seviyeleri takip edilebilir. Yukarı yönlü hareketlerde ise
5.8990 - 5.9650 - 6.0240 seviyeleri direnç olarak izlenebilir. Saatlik
grafikte kısa vadeli hareketli ortalamaların aşağı yönlü hareket
ettikleri görülmektedir. 

Günlük Pivot Seviyeleri

   6.2268

  6.1297  

 5.9391   

5.7485    

 5.6513   

  5.5542  

   5.3636

EUR/TRY

Türk Lirası’nın son günlerde kayıplarını geri aldığı görülmekte.
Bugün Hazine ve Maliye Bakanı Albayrak’ın yabancı yatırımcılarla
gerçekleştireceği telekonferans izlenecek. 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 6,5097 ile
6,3860 seviyeleri, direnç olarak ise 6,7421 ve 7,0000 seviyeleri takip
edilebilir. Bugün yurt içinde sanayi üretimi, Euro Bölgesi’nde dış
ticaret dengesi rakamları açıklanacak.

Günlük Pivot Seviyeleri

   7.1030

  6.9926  

 6.7797   

6.5667    

 6.4563   

  6.3459  

   6.1330
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Altın

Bu yıl içerisindeki kaybı %10’a ulaşan ons altın bu sabah 1178$
seviyesinden işlem görüyor. Bugün Asya seansında gelen blok
satışlarla kırılan stop losslar yüzünden 1160$ seviyesini gören ons
altın böylelikle 19 ayın en düşük seviyesini test etmiş oldu. Buna ek
olarak yükselirken etkisini hissetmediğimiz ancak fiyat seviyesi
bakımından göz önünde tuttuğumuz Çin-ABD ticaret gerilimine
ilişkin olarak; Çin'in tam kapsamlı bir ticaret savaşından kaçınmak
istediği ve Ağustos sonuna doğru ticaret görüşmeleri için ABD'ye
delege göndermeyi planladığı sinyalleri geliyor. Dolar endeksi bu
sabah 96,4 seviyesinden işlem görürken 14 ayın en yüksek
seviyeleri yakınlarındayız. Teknik olarak sert satışlar 1160$
seviyesinde durulsa da direnç dönüşleri değerlendirilebilir.

Günlük Pivot Seviyeleri

   1,201.67

  1,190.20  

 1,183.25   

1,176.29    

 1,164.82   

  1,153.34  

   1,146.39

XAG/USD

Gümüş bu sabah son günlerde yaşadığı sert satışları devam
ettirerek 14,55$ seviyesinden işlem görüyor. Bu ayrıca 7 Temmuz
2017’den bu yana en düşük seviye olarak karşımıza çıkmakta. Çin-
ABD ticaret gerilimine ilişkin olarak; Çin'in tam kapsamlı bir ticaret
savaşından kaçınmak istediği ve Ağustos sonuna doğru ticaret
görüşmeleri için ABD'ye delege göndermeyi planladığı haberlerine
yönelik güvenli liman talebinin azalması emtiaları baskılıyor. Dolar
endeksi bu sabah 96,4 seviyesinden işlem görürken 14 ayın en
yüksek seviyeleri yakınlarında. Bu nedenle emtia grubu
baskılanıyor. Teknik olarak 2015 ‘ten bu yana var olan uzun vadeli
yükseliş trendinin geçtiği 14,80$ seviyesini kırdık. Bu oldukça
önemliydi. Majör destek ise 14,30$ ki bu noktadan tepki geldi ancak
görünüm zayıf.

Günlük Pivot Seviyeleri

   14.99

  14.81  

 14.70   

14.59    

 14.41   

  14.23  

   14.12
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Brent Petrol

Brent Petrol bu sabah 71,15$ seviyesinden işlem görüyor. ABD'de
ham petrol stokları, hem Salı günü API raporuna göre hem de
Çarşamba günü resmi stoklara göre artış kaydetmesiyle sert düşüşe
geçen Brent Petrol haftalık kaybı %1,5’e ulaştı. Çin'in tam kapsamlı
bir ticaret savaşından kaçınmak istediği ve Ağustos sonuna doğru
ticaret görüşmeleri için ABD'ye delege göndermeyi planladığına
ilişkin sinyal vermesi sonrası brent petrolde satışlar bir miktar
durulurken, 70$ seviyelerinde destek buldu. Teknik olarak ele
aldığımızda alçalan kanal eşliğinde aşağı yönlü hareketler devam
ediyor. 70,15-70,20$ aralığı ana destek olan aynı zamanda kanal alt
bandına denk gelen önemli bir bölge. Geçen haftalarda yükseliş
trendinden çıkan petrolde aşağı baskı devam ediyor.
Toparlanmalarda direnç dönüşleri takip edilebilir.

Günlük Pivot Seviyeleri
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 71.47   

71.12    
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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 110,90 seviyesinden işlem gören paritede Japonya’dan gelen
ticaret verileri hareketliliğe neden oldu. Japonya'da ihracat
Temmuz'da bir önceki yılın aynı dönemine göre yüzde 3,9 artarak
yüzde 6.3'lük beklentiyi yakalayamadı. İthalat, yüzde 14,6 artış
kaydederek yüzde 14.2'lik beklentiyi aştı. Çin-ABD ticaret gerilimine
ilişkin olarak; Çin'in tam kapsamlı bir ticaret savaşından kaçınmak
istediği ve Ağustos sonuna doğru ticaret görüşmeleri için ABD'ye
delege göndermeyi planladığı haberleri asya borsaları açısından
olumlu ancak yende güvenli liman talebini azaltır. Dolar endeksi bu
sabah 96,4 seviyesinden işlem görürken 14 ayın en yüksek
seviyeleri yakınlarında. Teknik olarak yatay seyirler devam ediyor.

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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