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Piyasa Gündemi

İç piyasanın Bayram tatili nedeni ile kapalı olması kurdaki
hareketlere odaklanmamıza neden olacak. Likiditenin oldukça
düşük olması beklenirken ABD tarafından gelecek haberler sert
hareketlenmelere neden olabilir. Küresel piyasalarda ise gün içinde
piyasaları etkileyebilecek makro bir veri bulunmazken gözler OPEC
toplantısına çevrilmiş durumda. Gün içinde yapılacak toplantıda
petrol arzını etkileyebilecek bir karar alınması petrol fiyatlarında
hareketlenmelere neden olabilir.

Türkiye

Haftanın ilk işlem gününde piyasalarda liranın zayıf seyri sürerken
BİST 100 hafi değer kazandı. S&P ve Moody's'in not indirimleri  ve
ABD büyük elçiliğine silahlı saldırı haberleri lira üzerinde baskıya
neden olurken İş Bankasının hisse geri alımı haberleri endeksin
pozitif kapanmasına neden oldu.

Kredi derecelendirme kuruluşları not indirimi sonrasında gelen
açıklamalarda;

Moody's Türkiye'nin kredi notunu kamu kurumlarındaki zayıflama ve
politika oluşturma öngörülebilirliğindeki azalmayı gerekçe
göstererek "Ba2"den "Ba3"e düşürdü ve not görünümünü
"durağan"dan "negatif"e çevirdi

Fitch, Türkiye'nin TL’nin değer kaybına yönelik verdiği yetersiz
politika tepkisinin, TL ve ekonomiyi sürdürülebilir bir şekilde istikrara
kavuşturmak için tek başına yetersiz kaldığını belirtti.

Türkiye piyasalarının kapalı olacağı haftanın kalanında ise, küresel
piyasalardaki gelişmeler nedeniyle kurda hareketlenmelere neden
olabilir. Öte yandan Türkiye-ABD arasındaki ilişkilerin seyri
piyasaların gündemindeki ilk konu olmayı biraz daha sürdürecek
gibi duruyor.

Euro Bölgesi

Yeni günde Avrupa tarafında gündem Yunanistan kurtarma
programından başarı ile çıkıyor olması. Euro bölgesinin kurtarma
fonu olan Avrupa İstikrar Mekanizması (ESM), Yunanistan'ın,   borç
krizinin sürekli etkileriyle mücadelesine yardımcı olmak için 2015’te
kabul edilen üç yıllık kurtarma programından başarıyla
tamamladığını açıkladı. Geçtiğimiz 3 yıl boyunca fon Yunan
bankalarının sermaye yapısını desteklemek için 62 milyar dolara
yakın destek sağladı.

ABD

ABD tarafında gündem ABD ve Çin arasında bu hafta düzenlenmesi
beklenen ticaret müzakereleri olacak. İki ülke arasında yapılacak
görüşmelerde ticaret geriliminin bir miktar zayıflaması bekleniyor.
Haftanın ilk gününde bu çözüm çabaları ABD endeksleri pozitif seyir
izlemesine katkıda bulunuyor. Öte yandan veri yoğunluğunun az
olması piyasaların gözünü Çarşamba günü açıklanacak toplantı
tutanakları ve  Jackson Hole toplantısına çevirmesine neden oluyor.

Piyasa Verileri
Pariteler Son Günlük Değ.

(%)
Haftalık Değ.

(%)
Yılbaşı Değ.

(%)
USDTRY 6.1187 0.67 -3.78 61.42
EURTRY 7.0501 0.90 -2.40 54.96
EURUSD 1.1518 0.30 1.54 -4.01
GBPUSD 1.2834 0.30 0.91 -4.94
USDJPY 110.07 0.00 -0.97 -2.31

Sepetler Son Günlük Değ.
(%)

Haftalık Değ.
(%)

Yılbaşı Değ.
(%)

½ $ + ½ € 6.4400 -1.68 -5.92 54.68
Dolar Endeksi 95.5990 -0.31 -1.17 3.77
REK 76.01 - - -10.74

Emtialar Son Günlük Değ.
(%)

Haftalık Değ.
(%)

Yılbaşı Değ.
(%)

Ons Altın 1,194.13 0.31 0.01 -8.37
Gram Altın 234.91 0.98 -3.79 47.90
WTI 65.55 -1.64 -1.70 8.96
BRENT 72.28 0.11 0.12 8.52
Bakır 2.72 0.79 -0.24 -16.67

Tahviller Son Günlük Değ.
bp

Haftalık Değ.
bp

Yılbaşı Değ.
bp

Türkiye 2 Yıllık 24.3158 -3.65 -266.58 1,093.09
Türkiye 10 Yıllık 19.4308 -0.75 -18.35 787.15
ABD 10 Yıllık 2.8262 0.68 -7.55 41.62
ABD 2 Yıllık 2.5976 0.83 -4.56 71.06
Almanya 10 Yıllık 0.3090 0.68 -1.92 -12.12
Almanya 2 Yıllık -0.6460 0.32 -0.83 -2.62

Gelişmekte Olan
Ülke Kurları Son Günlük Değ.

(%)
Haftalık Değ.

(%)
Yılbaşı Değ.

(%)
USDZAR 14.3969 -0.89 1.07 16.50
USDIDR 14,588.00 -0.01 0.05 7.50
USDTRY 6.1187 0.67 -3.78 61.42
USDRUB 66.9706 -0.02 0.99 16.01
USDBRL 3.9605 -0.19 2.39 19.55
USDCNY 6.8417 -0.24 -0.58 5.15
USDMXN 18.9755 -0.09 0.46 -3.48
USDCZK 22.3443 -0.31 -1.34 4.94
USDHUF 280.4700 -0.52 -1.49 8.34
USDPLN 3.7354 -0.42 -1.50 7.31

Gedik Forex

(0216) 453 0053 www.gedik.com

https://www.gedik.com/


Gedik Forex Bülten 21 Ağustos 2018

EURO/DOLAR

Parite haftanın ilk işlem gününde Yunanistan tarafından gelen pozitif
haberlerin etkisiyle alıcılı başladı. Avrupa İstikrar Mekanizması
(ESM), Yunanistan'ın 2015 yılında başlayan kurtarma planından
başarı ile çıktığını açıkladı. Parite gelen açıklamaların desteği ile
1,1450 direnç seviyesini aştı. Yeni günde Asya seansında pozitif
seyir devam ederek 1,15 fiyatlama üzerine çıktı. Teknik olarak
1,1550 aşılabilirse yukarı yönlü hareket biraz daha ivme kazanabilir.
Bu seviye üstünde 1,1610 ve 1,1740 seviyeleri test edilebilir.1,1550
civarında gelebilecek satış baskılarının ilk destek noktası da 1,1450
olacaktır. 1,1450 seviyesinin aşağı kırılması satışların
desteklenmesine neden olabilir.

Günlük Pivot Seviyeleri

   1.1605

  1.1572  

 1.1545   

1.1518    

 1.1486   

  1.1454  

   1.1427

GBP/USD

Paritede 1,2660 civarında başlayan düzeltme hareketi Yunanistan’ın
kurtarma planından başarı ile çıkmasının piyasalarda olumlu
karşılanmasının verdiği destekle ivme kazanmış gibi duruyor.
Yükseliş hareketi yeni günde de devam ediyor.  Teknik olarak
1,2830 direnç seviyesi üzerinde 1,30 seviyesi test edilebilir. 1,30
aşılırsa yeni bir yükseliş hareketi ile karşılaşabiliriz. Yükseliş
hareketinde kritik direnç seviyesi 1,3250 civarı. Bu seviye üstünde
yenir bir trend başlama olasılığı yükselebilir. Aksi bir durumda 1,30
seviyesinin aşılamaması durumunda ise satışların ana hedefi tekrar
1,2660 civarı olacaktır.

Günlük Pivot Seviyeleri

   1.2908

  1.2877  

 1.2855   

1.2834    

 1.2803   

  1.2772  

   1.2750
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USDTRY

Haftanın ilk gününe 6,01 civarında başlayan parite S&P ve
Moody's'in not indirimleri ve ABD elçiliğine yapılan saldırı haberleri
ile 6,20 civarına kadar yükseldi. Yeni günde piyasalarının kapalı
olacağı için likiditenin düşük olması beklenebilir. Kur
fiyatlanmasında küresel piyasalardaki gelişmelere nazaran Türkiye-
ABD arasındaki gerilim nedeni ile gelebilecek haber akışı daha etkili
olabilir. Yukarı yönlü bir fiyatlamada 6,20 ve 6,35 direnç seviyeleri
test edilebilir. Haber akışının daha sakin ve olumu olması halinde
ise 6,02 civarına doğru geri çekilmeler görebiliriz. Bu seviye altında
ise 5,97 ve 5,85 destek seviyelerine doğru bir hareket görme
olasılığımız artacaktır.

Günlük Pivot Seviyeleri

   6.2818

  6.2203  

 6.1695   

6.1187    

 6.0572   

  5.9957  

   5.9449

EUR/TRY

Parite dün Kredi derecelendirme kuruluşlarının hafta sonu yaptığı
açıklamalarda not indirimine gitmeleri sonrasında 7,00 seviyesini
aşarak 7,10 civarına kadar yükseldi. Küresel piyasalarda Euro’nun
değer kazanması bir miktar yukarı hareketi desteklerken liradaki
zayıflama yükselişte temel etken oldu. Yeni günde 7,00 civarında
fiyatlama devam ediyor. Gün içindeki haber akışına göre yükselişin
devamı halinde ilk direnç seviyesi 7,10 civarı olacaktır. Bu seviyenin
aşılması halinde 7,22 civarına doğru bir yükseliş görebiliriz. Geri
çekilmelerde ise güçlü destek seviyesi 6,82 civarında bu seviye
altında ise 6,65 civarına kadar geri çekilme beklenebilir.

Günlük Pivot Seviyeleri

   7.2508

  7.1804  

 7.1152   

7.0501    

 6.9797   

  6.9093  

   6.8441
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Altın

ABD ile Çin arasındaki Ticaret savası geriliminin emtia fiyatlarını
baskılaması ve doların güçlenmesi ile son yılların dip seviyesi 1160
civarına kadar çekilen altın fiyatlarında gelen tepki alımları ticaret
geriliminin bir miktar zayıflaması ihtimali ile ivme kazandı. Yeni
günde Asya seansına 1200 civarına doğru yükseliş devam etti.
Doların küresel piyasalarda bir miktar değer kaybetmesi yükselişe
destek olurken göstergelerin aşırı alım bölgesine yakın olması
hareketi bir miktar yavaşlatabilir. Yükselişin gün içinde devam
etmesi halinde 1206 civarı kritik direnç seviyesi olabilir. Bu seviyenin
aşılması halinde 1213 ve 1,220 dirençleri test edilebilir. Aksi
takdirde geri çekilmelerde ise 1182 ve 1173 desteklerine doğru bir
geri çekilme görebiliriz.

Günlük Pivot Seviyeleri

   1,203.03

  1,199.74  

 1,196.93   

1,194.13    

 1,190.84   

  1,187.55  

   1,184.74

XAG/USD

Gümüş fiyatları son iki yılın en düşük seviyesinden gelen tepki
alımları ile bir miktar toparlanmaya devam ediyor. . Güçlü doların ve
emtia grubuna gelen satış dalgasının fiyatları düşmesine neden
olduğu değerli metalde, ABD ile Çin arasındaki Ticaret savasının
çözümüne ilişkin çabaların artması fiyatların desteklenmesine
neden olabilir. Yeni günde Asya açılışında da yükselme çabasının
devam ettiğini gözlemledik. Teknik olarak 14,50 üzerinde
tutunabilirse yukarı hareket bir miktar daha devam edebilir. Yükseliş
hareketinde 15,60 civarı kritik destek. Bu seviye üstünde alıcıların
artması ve fiyatların yukarı yönlü hareketlenmesi beklenebilir. Geri
çekilmelerde ise 14,50 ve 14,42 civarındaki destekler test edilebilir.

Günlük Pivot Seviyeleri

   14.92

  14.87  

 14.83   

14.79    

 14.75   

  14.70  

   14.66
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Brent Petrol

Brent Petrol son yılların zirvesinden gelen satışlar ile 70 seviyesinin
biraz üstüne kadar çekilmişti. Bu seviyelerden gelen destekle 72
civarındaki fiyatlama bugünde devam ediyor. Petrol tarafında gözler
gün içinde yapılacak OPEC toplantısında olacak. OPEC ham petrol
fiyatlarında oynaklığın arzu edilen bir durum olmadığını ve fiyatların
daha stabil olmasını istiyor. Toplantıda petrol arzını etkileyebilecek
bir karar alınması petrol fiyatlarında hareketlenmelere neden olabilir.
Yukarı yönlü bir harekette 72,80 ve 73,50 direnç seviyeleri test
edilebilir. Aksi bir durumda geri çekilmelerde ise 71,50 ve 70,15
destek seviyelerine doğru geri çekilmeler görebiliriz.

Günlük Pivot Seviyeleri

   72.77

  72.58  

 72.43   

72.28    

 72.08   

  71.88  

   71.73

USD/JPY

Küresel piyasalar doların önemli para birimleri karşında değer
kaybetmesi ile dolar endeksindeki gevşeme devam ediyor. Haftanın
ilk günü Yen dolar kaşında değer kazanırken bugünde Asya
seansında Yen güçlenmeye devam etti. Parite güçlü destek seviyesi
110 civarının altını test etse de buradan gelen tepki alımları ile
tekrar 110 üstüne yükseldi.  ABD ile Çin arasındaki Ticaret
savasının çözülmesi ihtimalinin artması piyasalarda risk algısının
değişmesine ve Yen’e olan güvenli liman talebinin azalması
olasılığını da fiyatlamalarda görebiliriz. Satış baskısının devamı
halinde 109,40 ve 108,70 destekleri test edilebilir. 110 üzerinde
tutunması halinde ise yükseliş 110,40 ve 110,90 direnç seviyelerine
doğru devam edebilir.

Günlük Pivot Seviyeleri

   110.60

  110.37  

 110.22   

110.07    

 109.85   

  109.63  

   109.48
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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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