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Yarın gerçekleşecek TCMB Para Politikası Kurulu öncesinde bugün
TL’de görülebilecek hareketlilik takip edilecek. TCMB’ye yönelik faiz
artışı beklentileri şekillenmeye başladı.  Küresel ölçüde düşük risk
iştahlı karışık seyir devam ediyor. Bugünün ajandasında ABD ÜFE
rakamları ön plana çıkıyor. 

Açıklanacak Önemli Ekonomik Veriler

15:30 ABD –ÜFE/Çekirdek ÜFE Önem: Yüksek
16:30 ABD – FOMC Üyesi Bullard’ın Konuşması Önem: Orta  
 

Türkiye

Hazine Müsteşarlığı, dün düzenlediği ihalede 3 milyar 341,6 milyon
lira borçlanırken, 2 yıl (700 gün) vadeli, 6 ayda bir yüzde 11,50
kupon ödemeli, sabit kuponlu devlet tahvilinin yeniden ihracını yaptı.
Hazine 12 Eylül - 12 Ekim 2018 tarihleri arasında, 5 hafta boyunca
etaplar halinde Avro cinsi Devlet tahvili ve kira sertifikası ihracı talep
toplama yöntemi ile gerçekleştirilecek.
Türkiye Varlık Fonu Yönetimi'nin yeni yönetimi belirlendi. Yönetim
Kurulu Başkanı, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan olurken
Albayrak, Türkiye Varlık Fonu Yönetimi Anonim Şirketi'nde başkan
vekili görevine atandı.

Euro Bölgesi

Euro Bölgesi’nde mevsimsellikten arındırılmış istihdam, yılın ikinci
çeyreğinde ilk çeyreğe kıyasla yüzde 0,4 yükseldi. İstihdam, geçen
yılın ikinci çeyreğine kıyasla da yüzde 1,5 artış gösterdi.
İngiltere Merkez Bankası (BOE) Başkanı Mark Carney'nin görev
süresi Brexit sürecinde İngiltere ekonomisinin yön bulmasına destek
olmak için iki kez uzadı.

ABD

Kuzey Kore lideri Kim Jong-Un, ABD Başkanı Trump ile ikinci kez
buluşmak istiyor.
Çin, ABD üzerinde yeni yaptırımlar uygulamak için Dünya Ticaret
Örgütü'nden izin talep edecek.
ABD Başkanı Donald Trump'ın Ulusal Güvenlik Danışmanı John
Bolton, Suriye hakkında yeni açıklamada bulundu. Bolton, “Suriye
rejimi üçüncü kez kimyasal silah kullanırsa, daha güçlü bir karşılık
veririz” dedi.
ABD'yi cuma günü etkilemesi beklenen ve "son yılların en büyük
felaketi" olarak nitelendirilen Florence kasırgası nedeniyle 1 milyon
kişiye tahliye emri verildi.
ABD Federal Havacılık İdaresi, İran'ın hava sahasını kullanacak
yolcu uçaklarının dikkatli olması gerektiği konusunda uyardı.
ABD'de Başkan Donald Trump yönetimi, Irak'taki elçilik ve
konsolosluklarına yönelik saldırıları gerekçe göstererek, benzer
olayların gerçekleşmesi durumunda İran'ı sorumlu tutacaklarını
bildirdi.
 

Piyasa Verileri
Pariteler Son Günlük Değ.

(%)
Haftalık Değ.

(%)
Yılbaşı Değ.

(%)
USDTRY 6.4414 0.17 -2.37 69.94
EURTRY 7.4733 0.17 -2.59 64.26
EURUSD 1.1593 -0.10 -0.33 -3.39
GBPUSD 1.3007 -0.19 0.77 -3.66
USDJPY 111.58 -0.02 0.04 -0.97

Sepetler Son Günlük Değ.
(%)

Haftalık Değ.
(%)

Yılbaşı Değ.
(%)

½ $ + ½ € 6.9663 0.07 -2.60 67.32
Dolar Endeksi 95.1460 -0.11 -0.04 3.28
REK 76.01 - - -10.74

Emtialar Son Günlük Değ.
(%)

Haftalık Değ.
(%)

Yılbaşı Değ.
(%)

Ons Altın 1,194.85 -0.34 -0.16 -8.31
Gram Altın 247.52 -0.05 -2.53 55.84
WTI 69.92 0.07 1.84 16.22
BRENT 79.39 -0.01 2.96 19.21
Bakır 2.67 0.59 0.29 -18.15

Tahviller Son Günlük Değ.
bp

Haftalık Değ.
bp

Yılbaşı Değ.
bp

Türkiye 2 Yıllık 25.5653 36.39 112.76 1,218.04
Türkiye 10 Yıllık 17.6484 21.09 -72.33 608.91
ABD 10 Yıllık 2.9759 -0.42 7.23 56.59
ABD 2 Yıllık 2.7500 0.00 9.26 86.30
Almanya 10 Yıllık 0.4260 -0.27 4.10 -0.42
Almanya 2 Yıllık -0.5490 -1.11 0.99 7.08

Gelişmekte Olan
Ülke Kurları Son Günlük Değ.

(%)
Haftalık Değ.

(%)
Yılbaşı Değ.

(%)
USDZAR 15.1005 0.30 -2.10 22.19
USDIDR 14,887.50 0.21 -0.32 9.70
USDTRY 6.4437 0.21 -2.34 70.00
USDRUB 69.5679 0.29 2.01 20.51
USDBRL 4.1574 0.15 0.28 25.49
USDCNY 6.8685 -0.03 0.60 5.56
USDMXN 19.1970 0.01 -0.74 -2.36
USDCZK 22.1145 0.08 -0.06 3.86
USDHUF 280.3300 0.26 -0.48 8.28
USDPLN 3.7149 0.16 -0.11 6.72
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EURO/DOLAR

Eur/Usd paritesi dün en düşük 1,1566 ve en yükse 1,1644 seviyeleri
arasında dalgalanarak 1,1605 seviyesinden kapandı. Volatil
hareketlerin görüldüğü parite son dönemde oluşan kısa vadeli
konsolide bölgesi içerisinde hareket etmektedir. Günlük grafikte 5
ve 21 periyotluk üssel hareketli ortalamaları altında bulunan parite
bu sabah 1,1588 seviyelerinden işlem görmektedir. Saatlik grafikte
teknik indikatörlerin dar marjda yatay seyir izlediklerini görüyoruz.
 Son dönemde oluşan alçalan kanalın direnci konumunda olan
1,1630 seviyesi direnç olarak izlenebilir. Destek konumunda olan
1,1560 seviyesi altına sarkmalarda ise teknik olarak yeni destekler
gündeme gelebilir. Saatlik grafikte kısa vadeli hareketli ortalamalar
aşağı yönlü hareket etmektedir. 

Günlük Pivot Seviyeleri

   1.1633

  1.1620  

 1.1606   
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  1.1566  

   1.1553

GBP/USD

GBPUSD paritesi 1,30 seviyesinin üzerine çıkarak bu sabah 1,3010
civarında fiyatlanıyor. Önceki gün 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. Dün ise Avrupa
Komisyonu Başkanı Jean-Claude Juncker, İngiltere'nin AB
müzakerecilerinin taleplerini yumuşatmasını beklememesi
gerektiğini bildirdi. Söylemin etkisiyle siyasi gelişmelere hassas olan
pound 1,3050 seviyelerinden geriledi. Teknik olarak 1,3030 ana
hattının gerisinde fiyatlanması zayıf görünüm sunsa da diplerdeki
toparlanma oluşumu gözden kaçmıyor. 1,3030 üzeri tutunmalarda
pound tarafında toparlanma görebiliriz.

Günlük Pivot Seviyeleri

   1.3063

  1.3048  

 1.3028   

1.3007    

 1.2993   

  1.2978  

   1.2958

(0216) 453 0053 www.gedik.com

https://www.gedik.com/


Gedik Forex Bülten 12 Eylül 2018

USDTRY

Dolar/TL dün gün içerisinde 6,4210 ve 6,4914 seviyeleri arasında
dalgalanarak günü 6,4253 seviyesinden kapattı. Dün kurda aşağı
yönlü hareketler görüldü. Bu sabah günlük grafikte 5 periyotluk
üssel hareketli ortalaması altında hareket eden kur 6,4550
seviyelerinden işlem görüyor. Teknik olarak kısa vadede en kuvvetli
destek 6,4200 ve en kuvvetli direnç 6,4980 seviyelerinde
bulunmaktadır. Gün içinde aşağı yönlü hareketlerde destek olarak
6,4200 – 6,3930 – 6,3770 seviyeleri takip edilebilir. Yukarı yönlü
hareketlerde ise 6,4780-6,4980 – 6,5370 seviyeleri direnç olarak
izlenebilir. Saatlik grafikte kısa vadeli hareketli ortalamaların düşüş
ivmesinde yavaşlama olduğu görülmektedir.

Günlük Pivot Seviyeleri
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EUR/TRY

Eur/Try dün en düşük 7,4419 ve en yükse 7,5342 seviyeleri
arasında dalgalanarak 7,4607 seviyesinden kapandı. Kurda aşağı
yönlü hareketler görüldü. Günlük grafikte 5 periyotluk üssel hareketli
ortalaması altında bulunan kur bu sabah 7,4627 seviyelerinden
işlem görmektedir. Son dört günlük süreçte konsolide bölgesi
oluşturan kurda konsolide bölgesinin alt sınırı olan 7,3720 ve üst
sınırı olan 7,6850 seviyeleri kuvvetli destek ve direnç olarak
izlenebilecek önemli seviyelerdir. Günlük grafikte negatif seyir
izleyen teknik indikatörlerin saatlik grafikte de negatif görünümünü
sürdürmesi gün içerisinde destek seviyelerini önemli hale getirebilir.
7,4320 seviye altına sarkmalar yeni destekleri gündeme getirebilir.
 Direnç olarak kısa vadede 7,5340 seviyesini önemli buluyoruz.

Günlük Pivot Seviyeleri
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Altın

Bu sabah 1195$ dolaylarında seyreden ons altın dün yine1187$
seviyesine kadar gerileyerek desteğini test etti. Özellikle ABD-Çin
arasındaki ticaret savaşlarından endişe duyan piyasalar, ABD’nin bu
işten kazançlı çıkacağına inanarak dolar yönünde alım tercihlerini
kullanıyor. Dolar endeksi 95,2 seviyesinde yatay seyir izlerken, yarın
ABD TÜFE verisinin açıklanması bekleniyor. Altın son iki haftadır
20$’lık bir bant arasında sıkışmış olup, gidip gelmekte. Önümüzdeki
hafta gerçekleştirilecek Fed toplantısında faizlerin artırılacağına
kesin göz ile bakılırken, bu toplantıda projeksiyon yayımlanacak ve
Powell da konuşma yapacak. Dolayısıyla yarınki TÜFE verisi de
hem eylül hem de aralık toplantıları açısından önemli olacak. Altın
zayıf görünümünü koruyor. Direnç dönüşleri değerlendirilebilir.

Günlük Pivot Seviyeleri
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 1,192.10   

  1,189.35  

   1,185.93

XAG/USD

Gümüş bu sabah 14,12$ seviyesinde bulunuyor. Dünkü sert geri
çekilmede 14,07$ seviyesini test eden gümüş son 2,5 yılın en düşük
seviyesinin test etti. Dolar endeksi 95,2 seviyesinde yatay seyir
izlerken, yarın ABD TÜFE verisinin açıklanması bekleniyor. Bugün
ise ÜFE’nin açıklanması bekleniyor. Önümüzdeki hafta yapılacak
Fed toplantısında piyasalar faiz artışına kesin gözüyle bakıyor.
.Önümüzdeki hafta gerçekleştirilecek Fed toplantısında faizlerin
artırılacağına kesin göz ile bakılırken, bu toplantıda projeksiyon
yayımlanacak ve Powell da konuşma yapacak. Dolayısıyla yarınki
TÜFE verisi de hem eylül hem de aralık toplantıları açısından
önemli olacak. Teknik olarak zayıf görünümün devam ettiği gümüşte
yükselişler satım yönlü değerlendiriliyor.

Günlük Pivot Seviyeleri
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Brent Petrol

Brent petrol haftanın orta işlem gününde 79,40$ seviyesinden işlem
görüyor. Teknik olarak daha önce defalarca test ettiği ancak yukarı
yönlü kırmakta başarısız olduğu nokta üzerindeyiz. ABD Enerji
Enformasyon İdaresi, bu yıl için Brent petrolde varil fiyatı tahminini
72 dolardan 73 dolara, Batı Teksas petrolde ise 66 dolardan 67
dolara yükseltti. Dün Amerikan Petrol Enstitüsü’nün açıkladığı stok
verilerine göre ham petrol stokları 8,6 milyon varil azalma
gösterirken bu durum petrol fiyatlarına olumlu yansıdı. ABD
hükümeti, boru hatlarının yetersizliğinden dolayı petrol üretim
görünümünü düşürdü. Öte yandan, Florence Kasırgası, Kuzey
Carolina'ya doğru yönelmesi ile birlikte ABD'de akaryakıt arzı
kesintisi tehlikesini artırıyor. Bu nedenle var olan haber akışı ve
mevcut durum petrol açısından pozitif seyrediyor.

Günlük Pivot Seviyeleri
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USD/JPY

USDJPY paritesi bu sabah 111,50 seviyesinden işlem görerek kısa
vadeli alçalan trendinin üzerine çıkmış durumda.  Henüz daha kalıcı
bir tutunmadan bahsedebilmemiz için bir günlük daha bu seviyenin
üzerinde kapanış yapmasını beklememiz gerekli. Ancak
önümüzdeki hafta yapılacak Fed toplantısından da faiz artışı
beklendiği için dolar şimdilik güçlü duruşunu koruyor. Önceki gün
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.

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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