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Piyasa Gündemi

Trump’ın “Türkiye ile ilişkilerimizi azaltıyoruz” açıklaması TL
varlıklardaki satış baskısını bir miktar artırdı. ABD – Türkiye
ilişkilerine dair gelişmeler piyasaların gündemini oluşturmakta.
Bugün bayram tatili öncesinde tatil boyunca risk taşımak istemeyen
yatırımcıların TL varlıklarda satış tarafında yer aldığı görülebilir.
Ayrıca bugün piyasa kapanışının ardından S&P’nin Türkiye not
değerlendirmesi takip edilecek. 

Açıklanacak Önemli Ekonomik Veriler

12:00 Euro Bölgesi – TÜFE Önem: Orta
Türkiye - S&P Not Değerlendirmesi Önem: Yüksek 

Türkiye

Dün Hazine ve Maliye Bakanı Albayrak’ın yabancı yatırımcılarla
gerçekleştirdiği telekonferans yakından takip edildi. Görüşmeye 6
binin üzerinde uluslararası yatırımcı katılım gösterdi. Berat Albayrak
toplantıda yaptığı konuşmada, "Yurt içindeki tüm zorlukları tam
olarak anladık ve farkına vardık” ifadesine yer verirken, sermaye
kontrollerinin ve piyasa dışı tedbirlerin gündemde olmadığını
vurguladı.  Albayrak, piyasa güvenini artırmak için her adımın
atılacağını ifade etti. Hazine ve Maliye Bakanı Albayrak’ın
uluslararası yatırımcılarla yaptığı görüşmede verdiği mesajlar,
TL’nin değer kazanmasında etkili oldu. Sanayi üretimi haziran
ayında aylık bazda % 2,0 düşüş, yıllık bazda ise % 3,2 artış
gösterdi. Konsensüs beklentiler aylık bazda %0,9 daralma ve yıllık
bazda % 5,4 oranında artış yönündeydi. ABD Başkanı Donald
Trump Twitter'dan Türkiye için yeni açıklamada bulundu. Trump, ev
hapsine alınan ABD'li Rahip Brunson'a ilişkin, "Masum bir adamın
serbest bırakılması için hiçbir şey ödemeyeceğiz, Türkiye ile
ilişkilerimizi azaltıyoruz" ifadelerini kullandı. Bugün yurt içinde
tüketici güven endeksi ile TCMB beklenti anketi takip edilecek.
Ayrıca piyasa kapanışının ardından S&P’nin Türkiye kredi not ve
görünüm değerlendirmesi izleniyor olacak. 

Euro Bölgesi

Dün Euro Bölgesi’nde haziran ayı ticaret rakamları açıklandı.
Haziran ayında dış ticaret dengesi 22,5 milyar euro olarak
gerçekleşti. Beklenti 18,0 milyar euro şeklindeydi. Bugün Euro
Bölgesi’nde cari denge ve TÜFE rakamları açıklanacak. Cari
dengenin 23,2 milyar euro fazla vermesi bekleniyor. TÜFE’nin ise
temmuz ayında aylık bazda %0,3 daralması, yıllık bazda ise
%2,1’lik bir artış kaydetmesi bekleniyor. 

ABD

Dün ABD’de inşaat izinleri ve konut başlangıç verileri takip edildi.
İnşaat izinleri beklentinin bir miktar üzerinde geldi. Konut
başlangıçları ise beklentinin altında kaldı. Doların küresel
piyasalarda Çin Ticaret Bakan Yardımcısı'nın ticaret görüşmeleri
için ağustos ayı sonlarında ABD'yi ziyaret edeceğini açıklaması
sonrasında ticaret savaşlarına ilişkin endişeler bir miktar hafiflerken,
dolar küresel piyasalarda değer kaybetti. Bugün ABD’de genel
olarak sakin bir veri akışı bulunuyor. Michigan tüketici güven
endeksi açıklanacak. 

Piyasa Verileri
Pariteler Son Günlük Değ.

(%)
Haftalık Değ.

(%)
Yılbaşı Değ.

(%)
USDTRY 5.7744 -0.87 -10.02 52.34
EURTRY 6.6134 -0.30 -9.72 45.36
EURUSD 1.1390 0.13 -0.17 -5.08
GBPUSD 1.2746 0.27 -0.21 -5.59
USDJPY 110.74 -0.15 -0.18 -1.71

Sepetler Son Günlük Değ.
(%)

Haftalık Değ.
(%)

Yılbaşı Değ.
(%)

½ $ + ½ € 6.0575 -4.83 -11.76 45.49
Dolar Endeksi 96.4800 -0.17 0.13 4.73
REK 76.01 - - -10.74

Emtialar Son Günlük Değ.
(%)

Haftalık Değ.
(%)

Yılbaşı Değ.
(%)

Ons Altın 1,174.97 0.07 -3.00 -9.84
Gram Altın 218.18 -0.63 -12.70 37.36
WTI 65.41 -0.08 -3.50 8.73
BRENT 71.32 -0.03 -2.20 7.09
Bakır 2.66 -0.48 -4.41 -18.43

Tahviller Son Günlük Değ.
bp

Haftalık Değ.
bp

Yılbaşı Değ.
bp

Türkiye 2 Yıllık 25.2861 24.73 -45.77 1,190.12
Türkiye 10 Yıllık 19.6175 46.88 3.22 805.82
ABD 10 Yıllık 2.8705 0.27 -0.18 46.05
ABD 2 Yıllık 2.6205 -0.21 1.64 73.35
Almanya 10 Yıllık 0.3100 -0.52 -0.81 -12.02
Almanya 2 Yıllık -0.6400 -0.01 -0.37 -2.02

Gelişmekte Olan
Ülke Kurları Son Günlük Değ.

(%)
Haftalık Değ.

(%)
Yılbaşı Değ.

(%)
USDZAR 14.6958 -0.20 4.43 18.91
USDIDR 14,617.50 0.05 0.98 7.72
USDTRY 5.7744 -0.87 -10.02 52.34
USDRUB 66.7484 -0.15 -1.43 15.63
USDBRL 3.9041 -0.03 1.07 17.85
USDCNY 6.8882 0.07 0.61 5.86
USDMXN 18.9802 -0.07 0.41 -3.46
USDCZK 22.5907 -0.15 0.44 6.09
USDHUF 284.2100 -0.03 0.40 9.78
USDPLN 3.7820 -0.02 0.50 8.65
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EURO/DOLAR

Çin Ticaret Bakan Yardımcısı'nın ticaret görüşmeleri için ABD'yi
ziyaret edeceğini açıklaması ile ticaret savaşlarına ilişkin endişeler
bir miktar hafiflerken, dolar kazançlarını geri verdi. Dün günü 1,1375
seviyesinden tamamlayan Euro/Dolar 08:55 itibariyle 1,1380’lı
seviyelerden işlem görmekte. Paritede 1,1358; 1,1330 ve 1,1300
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 cari denge
ve TÜFE ile ABD’de ise Michigan güven endeksi takip edilecek.

Günlük Pivot Seviyeleri

   1.1425

  1.1409  

 1.1399   

1.1390    

 1.1373   

  1.1357  

   1.1347

GBP/USD

GBPUSD paritesi bu sabah 1,2770 seviyesinden işlem görüyor.
Kritik bir seviye olan 1,2770 eski destek yeni direnç olarak
karşımıza çıkıyor. Son bir yılın en yüksek seviyesinden bir miktar
geri çekilen dolar endeksi bu sabah 96,7 seviyesinde bulunuyor. Bu
da paritede bir miktar tepki getirdi diyebiliriz. Dün İngiltere’de
perakende satışlar beklentilerin oldukça üzerinde aylık %0,7, yıllık
bazda %3,5 oranında artış gösterdi. Önümüzdeki hafta yapılacak
Jackson Hole toplantısı öncesinde yatırımcılar eylül ayına ilişkin faiz
artırım sinyallerini arayacak. Bu nedenle dolarda güçlü beklentiler
devam ediyor. pariteyi teknik olarak ele aldığımızda kısa vadeli
alçalan trendini kırmaya yönelik hamle yapsa da 1,2770 kırılamazsa
1,26 seviyelerine doğru geri çekilme görebiliriz. 

Günlük Pivot Seviyeleri
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USDTRY

Dolar/TL gün içinde 5.6985 ve 6.0325 arasında dalgalanarak günü
5.8250 seviyesinden kapattı. Dün kurda aşağı yönlü hareketler
görüldü. Bu sabah günlük grafikte 5 periyotluk üssel hareketli
ortalaması altında hareket eden kur 5.8543 seviyelerinden işlem
görüyor. Teknik olarak kısa vadede en kuvvetli destek 5.6985 ve en
kuvvetli direnç  5.9590 seviyelerinde bulunmaktadır. Gün içinde
aşağı yönlü hareketlerde destek olarak 5.7990 - 5.7500 - 5.6985
seviyeleri takip edilebilir. Yukarı yönlü hareketlerde ise 5.8644 -
5.8960 - 5.9590 seviyeleri direnç olarak izlenebilir. Saatlik grafikte
kısa vadeli hareketli ortalamaların düşüş ivmesinde yavaşlama
olduğu görülmektedir. 

Günlük Pivot Seviyeleri
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EUR/TRY

Hazine ve Maliye Bakanı Albayrak’ın dün gerçekleştirdiği
telekonferansta verdiği mesajların etkisiyle Türk Lirası’ndaki değer
kazanımlarını hız kazandı. Bununla birlikte Trump’ın “Türkiye ile
ilişkilerimizi azaltıyoruz” açıklaması TL üzerindeki satış baskısını bir
miktar artırdı. ABD – Türkiye ilişkilerine dair gelişmeler TL
varlıklardaki fiyatlamalar üzerinde belirleyici olacaktır. Volatilitenin
artış kaydetmesi ve haber akışlarına duyarlılık nedeniyle TL taraflı
işlemlerde her iki yöndeki hareketlere karşı temkinli yaklaşılması
yararlı olacaktır. Euro/TL paritesinde destek olarak 6,5024 ile
6,3860 seviyeleri, direnç olarak ise 6,8248 ve 7,0000 seviyeleri takip
edilebilir. 

Günlük Pivot Seviyeleri
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Altın

Son bir yılın en yüksek seviyesinden bir miktar geri çekilen dolar
endeksi bu sabah 96,7 seviyesinde bulunuyor. Altın dolar
endeksindeki bu geri çekilmeden olumlu etkilendi ve hafif
yükselerek 1160$ seviyesi olan 19 ayın en düşük seviyesinden
toparlanarak bir miktar yükseldi. ETF'lerdeki altın miktarı, 2013
yılından beri kaydedilen en uzun haftalık düşüş sürecinde geriledi.
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. Bu durum risk iştahını artırırken, altın açısından
olumsuz yansımaları da görülüyor. Teknik olarak sert satışlar 1160$
seviyesinde durulsa da direnç dönüşleri değerlendirilebilir.

Günlük Pivot Seviyeleri
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  1,182.84  

 1,178.94   

1,175.04    

 1,171.56   

  1,168.08  

   1,164.18

XAG/USD

Gümüşte bu sabah son günlerde yaşadığı sert satışların ardından
kısmi de olsa gelen tepki ile 14,61$ seviyelerinden işlem görüyor.
Son bir yılın en yüksek seviyesinden bir miktar geri çekilen dolar
endeksi bu sabah 96,7 seviyesinde bulunuyor. Gümüşte yaşanan
bu tepkinin dolar endeksindeki kısmi geri çekilmeden
kaynaklandığını düşünüyoruz. Önümüzdeki hafta yapılacak Jackson
Hole toplantısı öncesinde yatırımcılar eylül ayına ilişkin faiz artırım
sinyallerini arayacak. Bu nedenle dolarda güçlü beklentiler devam
ediyor. Çin’in ağustos sonuna doğru ticaret görüşmeleri için ABD'ye
delege göndermeyi planladığı haberlerine yönelik güvenli liman
talebinin azalması emtiaları baskılıyor. Teknik olarak satıcılı
görünüm devam ediyor. Yükselişlerde direnç dönüşleri
değerlendirilebilir.

Günlük Pivot Seviyeleri

   14.87

  14.80  

 14.72   

14.65    

 14.58   

  14.51  

   14.44

(0216) 453 0053 www.gedik.com

https://www.gedik.com/


Gedik Forex Bülten 17 Ağustos 2018

Brent Petrol

Brent Petrol bu sabah 71,37$ 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 Ağustos 2015'ten bu yana görüşen en uzun
haftalık düşüş serisine yöneldi ve haftalık kaybı %1,0’a ulaştı.
ABD'de bu hafta açıklanan verilere göre ham petrol stokları
2017'den beri kaydedilen en fazla artışını gerçekleştirdi. 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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USD/JPY

USDJPY paritesi yatay işlemlerini devam ettirerek bu sabah 110,75
seviyesinden işlem görüyor. ABD ve Çin arasında gelecek hafta
düzenlenecek görüşmenin ticaret savaşında ilerleme
kaydedileceğine dair sinyaller vermesiyle dolar endeksi bir miktar
geriledi. Son bir yılın en yüksek seviyesinden bir miktar geri çekilen
dolar endeksi bu sabah 96,7 seviyesinde bulunuyor. Bu nedenle
USDJPY paritesinde de bir miktar geri çekilme görmekteyiz. Teknik
olarak kısa vadeli yükseliş trendi oluşsa da paritede yatay hareketler
takip ediyoruz. 110,50-111,10 aralığında işlemler yoğunlaşıyor. Her
ne kadar dolar endeksinde geri çekilme olsa da önümüzdeki hafta
gerçekleşecek Jackson Hole toplantısında Powell’ın konuşmaları
önemli olacak. Piyasalar eylülde Fed’den faiz artışı beklerken bu
durum dolarda yeteri kadar gevşemenin önüne geçiyor.

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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