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Piyasa Gündemi

Haftanın ilk günü bayram sebebiyle yarım gün açık olacak
piyasalarda nispeten sakin bir gün geçmesi bekleniyor. Cuma günü
S&P ve Moody's Türkiye'nin kredi notunu düşürdü. Böylece
Moody's'te yatırım yapılabilir seviyenin 3, S&P'de ise 4 kademe
altına gerilemiş olduk. TCMB  ve Katar Merkez Bankası arasında
 ilişkilerin geliştirilmesi amacı ile yapılan para takası anlaşması ile
15 milyar dolarlık yatırım paketinin  hayat geçirilmesinde de ilk adım
atılmış oldu. Antlaşma ile ilk aşamada 3 milyar dolarlık bir takas
öngörülüyor. 

Açıklanacak Önemli Ekonomik Veriler

09:00 Almanya– ÜFE Önem: Düşük
18:00 ABD - Fed Üyesi Bostic Konuşması: Orta

Türkiye

Geçtiğimiz hafta piyasalarda borsa altın değer kaybederken Lira
dolar ve Euro karşında değer kazandı.

Borsa İstanbul'da BIST 100  endeksi, haftayı yüzde 6,54'lük kayıpla
kapatırken Altın 1150 civarını  biraz üstüne kadar geri çekildi. Yeni
günde Kurban Bayramı tatili nedeni ile sakin bir seyir beklenirken,
Katar ile yapılan Swap antlaşması fiyatlamalar üzerinde etkili
olacaktır. Bugün piyasaları etkileyebilecek makro bir veri
bulunmazken  ABD – Türkiye ilişkileri fiyatlamalar üzerinde etkili
olacaktır.

Euro Bölgesi

Euro Bölgesinde geçtiğimiz haftanın son günü enflasyon verileri
açıklandı. Enflasyon beklentiler dahilinde 2,1 artış kaydederken veri
Avrupa para birimi Euro’nunda bir miktar değer kazanmasına neden
oldu. Avrupa İstatistik Ofisi'nin (Eurostat) yayımladığı verilere göre,
Euro Bölgesi'nde yıllık enflasyon, bu yılın haziran ayında yüzde 2'ye
ve Temmuz ayında ise 2,1 yükseldi. Avrupa Merkez Bankası (ECB),
bölgede fiyat istikrarını sağlamak için orta vadede yüzde 2'nin
hemen altında ancak yüzde 2'ye yakın seviyede enflasyon
hedefliyor. Artan rakamlar bankanın bu doğrultuda varlık alım
programı ve düşük faiz politikasını gözden geçirmesine neden
olabilir.

ABD

Yeni haftada ABD tarafında gözler 3-25 Ağustos'ta gerçekleşecek
jackson Hole toplantısında. ABD Merkez Bankası Başkanı Jerome
Powell'ın bu hafta Wyoming Jackson Hole'daki yıllık global Merkez
Bankası konferansında yapacağı konuşmada Fed’in gelecek
projeksiyonu hakkında vereceği mesajlar fiyatlamalar üzerinde etkili
olabilir. Aynı zamanda Çarşamba günü açıklanacak Fed’in son
toplantısının tutanakları piyasaları hareketlendirebilir. Fed son
toplantıda faizleri sabit bırakmış olmasına rağmen yıl içinde daha
fazla atış olabileceğine dair sinyaller vermişti.

Piyasa Verileri
Pariteler Son Günlük Değ.

(%)
Haftalık Değ.

(%)
Yılbaşı Değ.

(%)
USDTRY 6.1018 1.23 -11.20 60.98
EURTRY 6.9736 0.97 -11.12 53.28
EURUSD 1.1415 -0.20 0.05 -4.86
GBPUSD 1.2738 -0.10 -0.21 -5.65
USDJPY 110.66 0.13 -0.06 -1.79

Sepetler Son Günlük Değ.
(%)

Haftalık Değ.
(%)

Yılbaşı Değ.
(%)

½ $ + ½ € 6.4850 -0.99 -9.08 55.76
Dolar Endeksi 96.2250 0.13 -0.17 4.45
REK 76.01 - - -10.74

Emtialar Son Günlük Değ.
(%)

Haftalık Değ.
(%)

Yılbaşı Değ.
(%)

Ons Altın 1,188.68 0.31 -0.42 -8.79
Gram Altın 233.20 1.56 -11.57 46.82
WTI 65.93 -0.01 -2.20 9.60
BRENT 72.08 0.42 -0.96 8.23
Bakır 2.70 1.79 -2.12 -17.10

Tahviller Son Günlük Değ.
bp

Haftalık Değ.
bp

Yılbaşı Değ.
bp

Türkiye 2 Yıllık 24.3479 -90.83 -172.92 1,096.30
Türkiye 10 Yıllık 19.4374 -34.31 -162.53 787.81
ABD 10 Yıllık 2.8668 0.72 -1.41 45.68
ABD 2 Yıllık 2.6183 0.62 -0.02 73.13
Almanya 10 Yıllık 0.3120 0.97 -0.52 -11.82
Almanya 2 Yıllık -0.6500 0.26 -0.41 -3.02

Gelişmekte Olan
Ülke Kurları Son Günlük Değ.

(%)
Haftalık Değ.

(%)
Yılbaşı Değ.

(%)
USDZAR 14.5101 -0.92 0.66 17.41
USDIDR 14,590.00 -0.14 -0.04 7.51
USDTRY 6.1018 1.23 -11.20 60.98
USDRUB 67.0850 0.09 -1.04 16.21
USDBRL 3.9130 0.08 0.65 18.11
USDCNY 6.8481 -0.38 -0.59 5.25
USDMXN 18.9146 0.11 -1.03 -3.79
USDCZK 22.5087 0.19 -0.35 5.71
USDHUF 283.0400 0.36 0.06 9.33
USDPLN 3.7637 0.27 -0.18 8.13
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EURO/DOLAR

Piyasalar bu hafta 23-25 Ağustos tarihlerinde yapılacak Jackson
Hole toplantısındaki Fed başkanı Powell konuşmasına odaklandı.
Dolar endeksi bu sabah 96,2 seviyesinde bulunuyor. Dolar endeksi
halen daha yüksek seviyelerde seyrederken, diğer yandan
Avrupa’da Brexit ve bankacılık sistemine yönelik endişeler de
devam ediyor. Paritede  güçlü doların baskısı ile başlayan satış
dalgası 1,13 civarına kadar geri çekilme görmemize neden oldu.  
1,13 civarından gelen düzelteme hareketine cuma günü açıklanan
enflasyon verisinin beklenti doğrultusunda %2 üzerinde gelmesinin
de desteği ile 1,14 seviyesi aşıldı. Teknik olarak 1,1450 üzerinde
yukarı yönlü hareket hız kazanabilir.  Geri çekilmelerde ise 1,13
önemli destek seviyesi olarak karşımıza çıkacak. Bu seviye altında
ise 1,1100 civarına geri çekilme görebiliriz.

Günlük Pivot Seviyeleri

   1.1466

  1.1454  

 1.1435   

1.1415    

 1.1404   

  1.1392  

   1.1373

GBP/USD

Küresel piyasalarda ticaret savaşı gerginliği ile başlayan doların
değer kazanma sürecinde en çok sterlin dolar paritesi değer
kaybetti. 1,30 altında satışları sertleşmesi ile 1,26550 civarına kadar
hızlı bir çekilme gözlemledik. Bu seviyeden hafif tepki  alımları gelse
de toparlanma dan bahsetmek için henüz erken . Alımlarım 1,2750
civarını geçmesi halinde ancak 1,30 civarına doğru bir yükseliş
görebiliriz. 1,30 seviyesi geçilemediği sürece de satış baskısı
devam edecektir. 1,30 üzerinde günlük kapanışlar yukarı hareketin
desteklenmesini sağlayabilir. Aksi takdir de geri çekilmelerde 1,25
desteği kırılması halinde aşağı hareket 1,20 civarına doğru devam
edebilir.  Aynı zamanda Brexıt sürecinin devam ediyor olması parite
üzerinde baskının bir miktar daha devam edebileceği algısını
güçlendiriyor.

Günlük Pivot Seviyeleri

   1.2774

  1.2764  

 1.2751   

1.2738    

 1.2728   

  1.2718  

   1.2705
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USDTRY

Dolar/TL cuma günü 5.7503 ve 6.3480 arasında dalgalanarak günü
6.0127 seviyesinden kapattı.  Kurda volatil hareketler görüldü. Bu
sabah günlük grafikte 5 periyotluk üssel hareketli ortalaması
etrafında dalgalanan kur 5.9826 seviyelerinden işlem görüyor.
Teknik olarak kısa vadede en kuvvetli destek 5.9730 ve en kuvvetli
direnç  6.0505 seviyelerinde bulunmaktadır. Gün içinde aşağı yönlü
hareketlerde destek olarak 5.9730 - 5.9590 - 5.9370 seviyeleri takip
edilebilir. Yukarı yönlü hareketlerde ise 6.0000 - 6.0210 - 6.0505
seviyeleri direnç olarak izlenebilir. Saatlik grafikte kısa vadeli
hareketli ortalamaların yatay bir seyir izledikleri görülmektedir.

Günlük Pivot Seviyeleri

   6.3804

  6.2684  

 6.1851   

6.1018    

 5.9897   

  5.8777  

   5.7944

EUR/TRY

Parite Cuma gelen Tepki alımları sonrasında 7,20 üzerine kadar
yükselse de bu seviyeden gelen satış baskısı ile tekrar 7 seviyesinin
altına geri çekildi.  Paritenin Lira bacağındaki fiyatlamanın ağır
basması Euro tarafındaki fiyatlamanın etkisini nispeten azaltıyor.
Teknik olarak 7 .00 üzerinde yukarı yönlü hareket ivme kazanabilir. 
Bu seviye üzerinde 7,20 ve 7,55 dirençleri test edilebilir. Geri
çekilmelerde ise 6,55 civarı güçlü destek olarak karşımıza çıkıyor.
6,55 altında ise 6,23 civarına kadar fiyatlar geri çekilebilir.  Yeni
günde 7 altında açılan parite yükselerek 7 seviyesinin üstüne çıktı .
bu seviye üstünde yukarı hareket serleşebilir.

Günlük Pivot Seviyeleri

   7.2800

  7.1567  

 7.0651   

6.9736    

 6.8502   

  6.7269  

   6.6353
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Altın

Ons altın cuma günü 1171.99 ve 1185.10 arasında dalgalanarak
günü 1184.43 seviyesinden kapattı.  Cuma günü saatlik grafikte
teknik olarak önemli olan konsolide bölgesinin yukarı kırıldığını
gördük.  Altın bu sabah bu sabah günlük grafikte 5 periyotluk üssel
hareketli ortalaması etrafında dalgalanma göstererek 1185.51
seviyelerinden işlem görüyor. Saatlik grafikte kısa vadeli hareketli
ortalamalar yukarı yönlü ivmelerini korurken osilatör tipi aşırı alım
satım göstergelerinin aşırı alım bölgesine yakın hareket ettikleri
görülmektedir. Orta vadeli trend göstergelerinde görülen yukarı
yönlü ivmelenme direnç seviyelerinin önemini artırmaktadır. 1190
direnci üzerine çıkılması yukarıda 1190 ve 1202 dirençlerini
gündeme getirebilir. Düşüşlerde ise 1180 ve  1172 destekleri önemli
görülmektedir. 

Günlük Pivot Seviyeleri

   1,198.25

  1,194.02  

 1,191.34   

1,188.66    

 1,184.42   

  1,180.19  

   1,177.51

XAG/USD

Gümüş fiyatları son iki yılın en düşük seviyesinde Cuma günü gelen
tepki alımları ile bir miktar toparlandı. Güçlü doların ve emtia
grubuna gelen sayış dalgasının fiyatların baskılanmasına neden
olduğu değerli metalde 14,50 üzerinde toparlanmanın devamı
beklenebilir. 15,30 üzerine çıkabilir ise yeni bir yükseliş hareketi
görebiliriz. Geri çekilmelerde ise 14,50 altında 14,20 ve 14,00 altı
test edilebilir. Piyasalarda ABD ara seçimlerinin Demokratların
kazanması halinde  değerli metallerin  görünümünü
şekillendirebileceğini  hem altın hem de gümüş için talebi
canlandıracağı beklentisi mevcut. Aksi takdir de Donald Trump'ın
kazanması halinde ise piyasalardaki cansızlığın 12 ile 18 ay
sürebileceği endişesi hakim.

Günlük Pivot Seviyeleri

   14.96

  14.90  

 14.86   

14.81    

 14.76   

  14.70  

   14.66
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Brent Petrol

Brent Petrol bu sabah 71,75$ seviyesinden işlem görüyor. ABD ile
Çin'in ticaret savaşı görüşmelerinin sonuçlanması beklenirken,
görünüm itibariyle masadan anlaşma sağlanarak kalkılması zor
gözüküyor. Anlaşmazlık devam ettiği sürece bu büyüme rakamlarını
negatif etkileyeceği ve petrol talebinin azalacağı anlamına geliyor.
ABD'de çalışan sondaj kulesi sayısının üç yıldan uzun bir sürenin en
yükseğinde seyretmesine karşın sayıları Mayıs sonundan beri 10'un
altında artış kaydetti. Petrol, yatırımcıların ABD üretiminin
yavaşladığına ilişkin beklentileri ile 70$ üzerinde tutunmayı
sürdürüyor.  Brent petrolü teknik olarak ele aldığımızda alçalan
kanal içerisinde ve desteğe yakın hareketleriyle zayıf görünümünü
koruyor. Olası tepkiler zayıf kalabileceği gerekçesiyle tepkilerdeki
direnç dönüşleri değerlendirilebilir.

Günlük Pivot Seviyeleri

   73.12

  72.64  

 72.36   

72.08    

 71.60   

  71.12  

   70.84

USD/JPY

Küresel piyasalarda doların güç kazanmasına rağmen paritede
yatay hareket sürüyor. . Küresel piyasalardaki ticaret savaşı gerilimi
dolara önemli para birimleri karşısında dolara değer kazandırırken
Yen karşısında bu değerlenme süreci sınırlı kaldı. Yeni günde 110
kritik desteğinin hemen üstünde fiyatlama devam ediyor. 110 90
direnç seviyesi geçilebilirse 111,35 ve 111,65 direnç seviyelerine
doğru bir hareket görebiliriz. 110 seviyesi altında ise satış baskısı
artarak sertleşebilir. 110 seviyesi altında 109,40 ve 108,70 destek
seviyelerini görebiliriz.  Fiyatlama açısında Çin ile Amerika
arasındaki ticaret savaşı ile alakalı gelişmeler önemli olacak. Bu
gerilimin artması Yen’e güvenli liman talebi artırır ise fiyatlama aşağı
yönlü ivme kazanabilir.

Günlük Pivot Seviyeleri

   111.03

  110.86  

 110.76   

110.66    

 110.48   

  110.31  

   110.21
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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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