
Forex Bülten 11 Eylül 2018

Piyasa Gündemi

Küresel piyasalardaki karışık görünüm bu sabah da devam ediyor.
Dün içeride açıklanan ve beklentiler paralelinde gelen ikinci çeyrek
büyüme verisi takip edildi. Açıklanan manşet rakam göre Türkiye
ikinci çeyrekte %5,2 büyüme sağladı. Bugünün gündeminde önemli
bir veri akışı bulunmuyor. Piyasaların yavaş yavaş 13 Eylül
Perşembe günü gerçekleşecek olan TCMB Para Politikası Kurulu
toplantısına odaklanacağını düşünüyoruz.  

Açıklanacak Önemli Ekonomik Veriler

Major bir veri akışı bulunmamaktadır. 
 

Türkiye
Türkiye ekonomisi 2018'in 2. çeyreğinde %5,2 büyürken, beklentiler
%5,3 yönündeydi. Tarım sektörü toplam katma değeri %1,5
azalırken, sanayi sektörü %4,3 ve inşaat sektörü %0,8 arttı.
Hanehalkı tüketimi %6,3, devletin nihai tüketim harcamaları %7,2
gayrisafi sabit sermaye oluşumu %3,9 arttı.

TCMB beklenti anketinden çıkan sonuçlara göre dolar/TL kurunda
yıl sonu beklentisi 5.97'den 6.59 seviyesine yükseldi. 2018 yılı
büyüme beklentisi bir önceki anket döneminde kaydedilen %3,9'dan
%3,4'e düştü. 2019 beklentisi de %3,5'ten %2,7'ye geriledi. 2018
sonu enflasyon beklentisi %19,61 oldu.

Moody's, Türkiye ekonomisine dair yeni değerlendirmede bulundu.
Moody's, yüksek döviz kredileri ve artan kaldıracın Türkiye'de şirket
borçları kaynaklı savunmasızlığı artırdığını belirtti.

Euro Bölgesi
AB Komisyonu'nun Brexit Başmüzakerecisi Michel Barnier, gelecek
sekiz hafta içinde İngiltere ile Brexit anlaşmasının mantıklı ve
mümkün olduğunu söyledi. 

Ağustosta 14,7 puan olan Euro Bölgesi Sentix Yatırımcı Güven
Endeksi, eylülde 12 puana geriledi.

OECD, Almanya, Fransa, İtalya, Birleşik Krallık ve Euro Bölgesi’nin
tamamında büyüme ivmesinde yavaşlama işaretlerinin görüldüğü
belirtildi.

ABD
Cleveland Fed Başkanı Mester, güçlü ABD ekonomisinin bu yıl faiz
artırımlarına devam edilmesini desteklediğini söyledi.

Asya
Çin'de TÜFE ağustos ayında yıllık %2,3 artarken beklentiler %2,1
düzeyindeydi. ÜFE ise %4 beklentilerin hemen üzerinde %4,1
olarak açıklandı.

Japonya ekonomisi Nisan-Haziran döneminde yıllık % 3,0 oranında
büyüdü ve ekonomistlerin % 2.6 olan medyan tahminlerinin üstüne
çıkararak yoğun sermaye harcamalarının da katkısıyla 2016'nın ilk
çeyreğinden bu yana en hızlı büyümeyi kaydetti.
 

Piyasa Verileri
Pariteler Son Günlük Değ.

(%)
Haftalık Değ.

(%)
Yılbaşı Değ.

(%)
USDTRY 6.4665 0.07 -2.94 70.60
EURTRY 7.5184 0.29 -2.77 65.25
EURUSD 1.1621 0.23 0.33 -3.15
GBPUSD 1.3062 0.28 1.61 -3.25
USDJPY 111.45 0.29 -0.02 -1.08

Sepetler Son Günlük Değ.
(%)

Haftalık Değ.
(%)

Yılbaşı Değ.
(%)

½ $ + ½ € 6.9613 0.41 -3.15 67.20
Dolar Endeksi 95.0410 -0.11 -0.42 3.17
REK 76.01 - - -10.74

Emtialar Son Günlük Değ.
(%)

Haftalık Değ.
(%)

Yılbaşı Değ.
(%)

Ons Altın 1,196.33 0.05 0.42 -8.20
Gram Altın 248.71 0.13 -2.54 56.59
WTI 67.71 0.30 -2.39 12.56
BRENT 77.73 0.52 -0.07 16.71
Bakır 2.67 0.20 1.23 -18.14

Tahviller Son Günlük Değ.
bp

Haftalık Değ.
bp

Yılbaşı Değ.
bp

Türkiye 2 Yıllık 25.2014 -232.23 -257.22 1,181.65
Türkiye 10 Yıllık 17.4375 22.32 -99.35 587.82
ABD 10 Yıllık 2.9433 0.91 4.29 53.33
ABD 2 Yıllık 2.7211 0.41 6.17 83.41
Almanya 10 Yıllık 0.4100 0.73 5.36 -2.02
Almanya 2 Yıllık -0.5400 0.69 6.07 7.98

Gelişmekte Olan
Ülke Kurları Son Günlük Değ.

(%)
Haftalık Değ.

(%)
Yılbaşı Değ.

(%)
USDZAR 15.1289 -0.44 -1.46 22.42
USDIDR 14,857.00 0.00 -0.52 9.48
USDTRY 6.4665 0.07 -2.94 70.60
USDRUB 70.2440 -0.43 3.02 21.68
USDBRL 4.0864 0.10 -1.76 23.35
USDCNY 6.8587 0.06 0.23 5.41
USDMXN 19.2171 -0.30 -0.95 -2.26
USDCZK 22.0482 -0.32 -0.77 3.55
USDHUF 279.1800 -0.33 -1.33 7.84
USDPLN 3.7067 -0.33 -0.38 6.49
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EURO/DOLAR

Eur/Usd paritesi dün en düşük 1,1526 ve en yükse 1,1615 seviyeleri
arasında dalgalanarak 1,1595 seviyesinden kapandı. Parite son
dönemde oluşan kısa vadeli konsolide bölgesinin desteğinden gelen
alımlarla yukarı yönlü hareket etmektedir. Günlük grafikte 5 ve 21
periyotluk üssel hareketli ortalamaları üzerinde bulunan parite bu
sabah 1,1611 seviyelerinden işlem görmektedir. Saatlik grafikte
teknik indikatörlerin pozitif yönde toparlandığı görülmektedir.  Son
dönemde oluşan alçalan kanalın direnci konumunda olan 1,1630
seviyesinin yukarı kırılması yukarı yönlü hareketi tetikleyebilir.
Destek konumunda olan 1,1530 seviyesi altına sarkmalarda ise
teknik olarak yeni destekler gündeme gelebilir. Saatlik grafikte kısa
vadeli hareketli ortalamalar yukarı yönlü hareket etmektedir. 

Günlük Pivot Seviyeleri

   1.1680

  1.1651  

 1.1636   

1.1621    

 1.1592   

  1.1563  

   1.1548

GBP/USD

GBPUSD paritesi 1,30 seviyesinin üzerine çıkarak bu sabah 1,3050
civarında fiyatlanıyor. Dün AB Komisyonu'nun Brexit Baş
müzakerecisi Michel Barnier’den gelen açıklamaya göre;  gelecek
sekiz hafta içinde İngiltere ile Brexit anlaşmasının mantıklı ve
mümkün olduğunu söylemesiyle pound tarafındaki siyasi risklerin bir
miktar azaldığını ve yükselişe geçtiğini gördük. Bu söylemin etkisiyle
dolar endeksi dünden bugüne 95,4’den 95,1’e geriledi. Diğer
yandan önümüzdeki hafta yapılacak Fed toplantısı öncesinde cuma
günü gelen istihdam ve ücret verileri eylül ayında 3.faiz artışını
desteklerken, perşembe günü açıklanacak TÜFE verisi de hem eylül
hem de aralık toplantısı için önemli olacak. 1,3030 hattı paritedeki
işlem stratejisi için oldukça önemli bir nokta. Tutunması halinde
tepkiler 1,31 seviyesine doğru devam edebilir.

Günlük Pivot Seviyeleri

   1.3119
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USDTRY

Dolar/TL dün gün içerisinde 6,3853 ve 6,4978 seviyeleri arasında
dalgalanarak günü 6,4607 seviyesinden kapattı. Dün kurda yukarı
yönlü hareketler görüldü. Bu sabah günlük grafikte 5 periyotluk
üssel hareketli ortalaması altında hareket eden kur 6,4755
seviyelerinden işlem görüyor. Teknik olarak kısa vadede en kuvvetli
destek 6,3770 ve en kuvvetli direnç 6,5400 seviyelerinde
bulunmaktadır. Gün içinde aşağı yönlü hareketlerde destek olarak
6,4460 – 6,4100 – 6,3770 seviyeleri takip edilebilir. Yukarı yönlü
hareketlerde ise 6,5000 – 6,5200 – 6,5400 seviyeleri direnç olarak
izlenebilir. Saatlik grafikte kısa vadeli hareketli ortalamaların yukarı
yönlü bir seyir izledikleri görülmektedir.

Günlük Pivot Seviyeleri

   6.5331

  6.5122  

 6.4894   

6.4665    
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   6.4019

EUR/TRY

Eur/Try dün en düşük 7,3682 ve en yükse 7,5226 seviyeleri
arasında dalgalanarak 7,4945 seviyesinden kapandı. Kur destek
bölgesinden gelen alımlarla yukarı yönlü hareket etti.  Günlük
grafikte 5 periyotluk üssel hareketli ortalaması üzerinde bulunan kur
bu sabah 7,5215 seviyelerinden işlem görmektedir. Saatlik grafikte
teknik indikatörlerde görülen pozitif toparlanma gün içerisinde direnç
seviyelerinin önemini artırmaktadır.  Destek olarak 7,4390 seviyesi
takip edilebilir. Bu seviye altına sarkmalar yeni destekleri gündeme
getirebilir.  Direnç olarak kısa vadeli alçalan trendin geçtiği 7,5690
seviyesini önemli buluyoruz. Bu direncin yukarı kırılması yukarı
yönlü harekete ivme kazandırabilir. Saatlik grafikte kısa vadeli
hareketli ortalamaların yukarı yönlü hareket ettikleri görülmektedir.  

Günlük Pivot Seviyeleri
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Altın

Haftanın ikinci işlem gününde ons altın 1200$ seviyesinin altında
işlem görüyor. Cuma günü açıklanan tarım dışı istihdam ve
ortalama saatlik ücretler verisinin ardından yarın ÜFE ve perşembe
günü ise ABD TÜFE verisi takip edilecek. 25-26 Eylül tarihlerinde
yapılacak Fed toplantısından şimdilik yüksek olasılıkla faiz artışı
bekleniyor. Bu nedenle ons altın ve diğer değerli emtialar satış
baskısı ile karşılaşıyor. Dolar endeksi düne göre bir miktar
gerileyerek 95,1 seviyesinde fiyatlanıyor.  Son iki haftalık hareketleri
de incelediğimizde altın 1210$’ıı test etmesinden sonra ivme
kaybederek tepelerin bir öncekine göre aşağı seviyelerde oluştuğu,
dip seviyelerin de 1187$ seviyelerinde destek bulduğunu görüyoruz.
Şimdilik yatay işlemlerin devam ettiği altında 1187-1204$ bandı
çoğunlukla çalışıyor. 

Günlük Pivot Seviyeleri

   1,201.40

  1,199.08  

 1,197.70   

1,196.33    

 1,194.00   

  1,191.68  

   1,190.30

XAG/USD

Gümüş son birkaç gündür 14,10-14,20$ arasında stabil seyir
izlerken hareketlerde önemli bir değişim görmedik. Cuma günü
açıklanan tarım dışı istihdam ve ortalama saatlik ücretler verisinin
ardından yarın ÜFE ve perşembe günü ise ABD TÜFE verisi takip
edilecek. Dolar endeksi euro ve pound etkisiyle düne göre bir miktar
gerileyerek 95,1 seviyesinde fiyatlanıyor.  Buna karşılık gümüş ve
diğer değerli emtialarda bir yükseliş göremedik. En önemli nedeni
ise önümüzdeki hafta yapılacak Fed toplantısı öncesinde cuma
günü gelen istihdam ve ücret verileri eylül ayında 3.faiz artışını
desteklerken, perşembe günü açıklanacak TÜFE verisi de hem eylül
hem de aralık toplantısı için önemli olacak. Alçalan trendin
devamlılığı açısından sinyal olan ters bayrak oluşmuş. Bu nedenle
14,0$ ‘ın altına geçilmesi halinde satışların devamı gelebilir.

Günlük Pivot Seviyeleri
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Brent Petrol

Petrol fiyatları bu sabah %0,25 civarı pozitif seyirle 77,60$
seviyesinden işlem görüyor. Petrol fiyatlarındaki bu yükselişin
önemli sebebi ise ABD'nin doğu sahillerini yaklaşan büyük bir
kasırganın arzı olumsuz etkileyeceği ve fiyatları yukarı çekeceği
yönündeki spekülasyonlar. Başkan Trump, önceki gün yaptığı bir
başka açıklamada da Çin'den ithal edilen 200 milyar dolarlık ürüne
getirilecek tarifelere ilaveten 267 milyar dolarlık yeni gümrük
vergisinin daha kısa sürede uygulamaya hazır olduğunu kaydetti.
Trump'ın ticaret konusunda Çin'e karşı kesin duruşu, küresel
ekonomik büyümenin ve enerji talebinin olumsuz etkileneceği
endişelerini artırıyor. Teknik olarak yükseliş trendindeyiz ancak
79,50$ seviyesi önemli bir direnç olurken daha önce burayı
defalarca test etmiş fakat kıramamıştı.

Günlük Pivot Seviyeleri
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  78.00  

 77.87   

77.73    

 77.47   
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USD/JPY

USDJPY paritesi bu sabah 111,40 seviyesinden işlem görerek uzun
vadeli alçalan trendini kırmaya test ediyor. o nedenle paritenin tam
olarak direnç seviyesinde bulunması daolaıs br dönüşriskini de
artırdı. Ancak önümüzdeki hafta yapılacak Fed toplantısından da
faiz artışı beklendiği için dolar şimdilik güçlü duruşunu koruyor. Dün
gelen veriye göre Japonya ekonomisi Nisan-Haziran döneminde
yıllık % 3,0 oranında büyüdü ve ekonomistlerin % 2,6 olan medyan
tahminlerinin üstüne çıkararak yoğun sermaye harcamalarının da
katkısıyla 2016'nın ilk çeyreğinden bu yana en hızlı büyümeyi
kaydetti. Teknik olarak yatay 111,80-110,40 bölgesinde yatay
hareketler seyreden paritede 110,75 seviyesi ara destek seviyesi
olarak bulunuyor. Genel görünümde alçalan trend baskın olsa da
şimdilik yatay işlem stratejisi ön plana çıkıyor. 

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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