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Piyasa Gündemi

3 Eylül’de açıklanan enflasyon rakamı ve TCMB tarafından verilen
parasal duruşun yeniden şekilleneceği açıklamasının ardından ön
plana çıkan TCMB Para Politikası Kurulu toplantısı bugün
gerçekleşecek. Piyasada beklentiler haftalık repo faizinde 300 ila
500 puan arasında artış yönünde yoğunlaşmış durumda. TCMB ile
birlikte bugün Avrupa ve İngiltere Merkez bankalarının da toplantıları
gerçekleşecek. 

Açıklanacak Önemli Ekonomik Veriler

14:00 – TCMB PPK Toplantısı Önem: Yüksek
14:45 – ECB Faiz Kararı Önem: yüksek

Türkiye

İhracat birim değer endeksi, Temmuz'da geçen yılın aynı ayına göre
yüzde 2,1, ithalat birim değer endeksi yüzde 5,9 arttı.

Washington Post'un Türkiye ve Rusya'da konuya yakın kaynaklara
dayandırdığı haberde S-400'lerin 2019 ortalarında teslim edileceği
ifade edildi.

Türk lirasının değerinin korunmasıyla ilgili Cumhurbaşkanı
kararnamesi Resmi Gazete'de yayımlandı. Buna göre, Döviz
üzerinden yapılan menkul, gayrimenkul alım satım ve kiralama
sözleşmeleri 30 gün içinde Türk lirasına dönüştürülecek.

Amerika

ABD'de ÜFE Ağustos'ta aylık bazda % 0.1 düştü yıllık bazda % 2.8
arttı. Beklenti aylık % 0.2, yıllık % 3.2 artış olması yönündeydi.
Böylece ÜFE 18 ayda ilk kez düşmüş oldu.

Fed'in yayımladığı Bej Kitap'a göre ülke ekonomisinin ılımlı
büyümeyi sürdürmesine karşın ticaret endişeleri ve işçi eksikliğinin
üretim faaliyetlerini olumsuz etkilediğini bildirdi.

ABD, Çin'i yeniden ticaret görüşmelerine başlamaya davet etti.
Davetin, bakan seviyesine görüşmeler üzerine olduğu ifade edildi.

ABD'nin BM Daimi Temsilcisi Nikki Haley, "İran'a para akıtıyorduk
ve tüm bu kötü tavrı sürdürmelerine izin veriyorduk. Yaptırımları
tekrar getirdik. Böylece İran petrolünü hedef alacağız ve etkilerini
gerçekten hissetmeye başlayacaklar" dedi.

Kanada Dışişleri Bakanı Chrystia Freeland, yetkililerin ABD ile
NAFTA'yı yenilemeye yönelik yeni görüşmelerden önce daha fazla
çalışma yapmaları gerektiğini söyledi.

Birleşik Krallık
İngiltere Merkez Bankası (BOE) Başkanı Mark Carney, 2008'den
sonra yeni bir finansal kriz yaşanma olasılığının devam ettiği
uyarısında bulundu. Carney, "Hiç kimse bir başka finansal kriz
olasılığını göz ardı edemez." dedi.

Piyasa Verileri
Pariteler Son Günlük Değ.

(%)
Haftalık Değ.

(%)
Yılbaşı Değ.

(%)
USDTRY 6.3507 0.13 -3.46 67.55
EURTRY 7.3960 0.23 -3.46 62.56
EURUSD 1.1627 0.00 0.02 -3.09
GBPUSD 1.3033 -0.13 0.80 -3.47
USDJPY 111.44 0.17 0.64 -1.10

Sepetler Son Günlük Değ.
(%)

Haftalık Değ.
(%)

Yılbaşı Değ.
(%)

½ $ + ½ € 6.8663 -1.44 -3.19 64.92
Dolar Endeksi 94.8970 0.10 -0.13 3.01
REK 76.01 - - -10.74

Emtialar Son Günlük Değ.
(%)

Haftalık Değ.
(%)

Yılbaşı Değ.
(%)

Ons Altın 1,205.11 -0.09 0.41 -7.52
Gram Altın 246.06 0.03 -3.06 54.96
WTI 69.89 -0.60 2.93 16.19
BRENT 79.31 -0.49 3.60 19.09
Bakır 2.71 0.27 0.41 -16.94

Tahviller Son Günlük Değ.
bp

Haftalık Değ.
bp

Yılbaşı Değ.
bp

Türkiye 2 Yıllık 25.2077 -35.76 73.88 1,182.28
Türkiye 10 Yıllık 17.9673 31.89 11.08 640.80
ABD 10 Yıllık 2.9686 0.32 9.42 55.86
ABD 2 Yıllık 2.7625 1.03 12.54 87.55
Almanya 10 Yıllık 0.4100 -0.29 5.65 -2.02
Almanya 2 Yıllık -0.5500 -0.21 2.43 6.98

Gelişmekte Olan
Ülke Kurları Son Günlük Değ.

(%)
Haftalık Değ.

(%)
Yılbaşı Değ.

(%)
USDZAR 14.8952 -0.29 -2.84 20.51
USDIDR 14,830.00 0.03 -0.40 9.28
USDTRY 6.3507 0.13 -3.46 67.55
USDRUB 68.8865 -0.09 -0.49 19.29
USDBRL 4.1614 0.05 2.64 25.61
USDCNY 6.8465 -0.16 0.20 5.22
USDMXN 19.0287 0.04 -0.82 -3.22
USDCZK 21.9956 -0.05 -0.60 3.30
USDHUF 279.6500 0.10 -0.28 7.95
USDPLN 3.7069 0.08 -0.33 6.48
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EURO/DOLAR

Eur/Usd paritesi dün en düşük 1,1570 ve en yüksek 1,1643
seviyeleri arasında dalgalanarak 1,1621 seviyesinden kapandı.
Yukarı yönlü hareketlerin görüldüğü paritede son bir haftalık süreçte
oluşan sıkışma alanının devam ettiği görülmektedir.  Günlük grafikte
21 periyotluk üssel hareketli ortalaması üzerinde bulunan parite bu
sabah 1,1621 seviyelerinden işlem görmektedir. Bugün Euro
bölgesinde ECB faiz oranı kararı ve yurt içinde TCMB faiz oranı
kararı açıklanacağı için paritede sert volatil hareketler görülebilir. Bu
nedenle aşağı yönlü hareketlerde ana destekler 1,1510-1,1430
seviyeleri olarak öne çıkarken yukarı yönlü hareketlerde ana
dirençler 1,1660-1,1790 seviyeleri önemli görülmektedir. 

Günlük Pivot Seviyeleri

   1.1667

  1.1655  

 1.1641   

1.1627    

 1.1615   

  1.1603  

   1.1589

GBP/USD

GBPUSD bu sabah 1,3030 seviyesinden işlem görüyor. ABD, Çin'i
yeniden ticaret görüşmelerine başlamaya davet etti. Görüşmelerin
bakanlık düzeyinde olacağı belirtilirken bu durum dolarda iyimserlik
yarattı ve Dolar endeksi 94,8’e geriledi. Önceki gün de Brexit
konusunda gelecek sekiz hafta içinde AB ile Brexit anlaşmasının
mantıklı ve mümkün olduğunu söylemesiyle pound tarafındaki siyasi
risklerin bir miktar azaldığını ve yükselişe geçtiğini gördük. Bugün
saat 14:00’da BoE toplantısı saat 14:45’te ise ECB toplantısı
ekonomik takvimde yer alıyor. Her iki Merkez Bankasından da
faizlerde veya para politikasında değişikliğe gitmesi beklenmiyor.
Teknik olarak kısa vadeli alçalan trendin dışına çıkan parite minör
bir yükseliş kanalı oluşturma çabasında.

Günlük Pivot Seviyeleri

   1.3076

  1.3065  

 1.3049   

1.3033    

 1.3022   

  1.3011  

   1.2995
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USDTRY

Dolar/TL dün gün içerisinde 6,3310 ve 6,4702 seviyeleri arasında
dalgalanarak günü 6,3423 seviyesinden kapattı. Dün kurda aşağı
yönlü hareketler görüldü. Bu sabah günlük grafikte 5 periyotluk
üssel hareketli ortalaması altında hareket eden kur 6,3484
seviyelerinden işlem görüyor. Teknik olarak kısa vadede en kuvvetli
destek 6,2000 ve en kuvvetli direnç 6,5800 seviyelerinde
bulunmaktadır. Gün içerisinde TCMB faiz oranı kararının
açıklanacak olması kur üzerinde volatil hareketlere neden olabilir.
Volatil hareket beklentisi nedeniyle aşağı yönlü hareketlerde ana
destekler olarak 6,3000 – 6,2400 – 6,2000 seviyeleri takip edilebilir.
Yukarı yönlü hareketlerde ise ana dirençler olarak 6,4100-6,5000 –
6,5800 seviyeleri izlenebilir.

Günlük Pivot Seviyeleri

   6.4198

  6.3973  

 6.3740   

6.3507    

 6.3281   

  6.3056  

   6.2823

EUR/TRY

Eur/Try dün en düşük 7,3444 ve en yükse 7,5015 seviyeleri
arasında dalgalanarak 7,3789 seviyesinden kapandı. Kurda aşağı
yönlü hareketler görüldü. Günlük grafikte 5 periyotluk üssel hareketli
ortalaması altında bulunan kur bu sabah 7,4154 seviyelerinden
işlem görmektedir.  Son dönemde oluşan konsolide bölgesinin
desteğinden tepki niteliğinde alımlar ile kısa vadeli yükselişler
görülse de kurda henüz net bir kısa vadeli trend oluşumu
görülmemektedir. Bugün TCMB faiz oranı kararı ile kurda
volatilitenin artış kaydettiği görülebilir. Kısa vadede ana destekler
7,2500 ve 7,1100 olarak öne çıkarken ana dirençler olarak 7,5300
ve 7,6300 seviyeleri öne çıkmaktadır. 

Günlük Pivot Seviyeleri

   7.4703

  7.4466  

 7.4213   

7.3960    
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   7.3233
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Altın

Ons altın bir haftanın en yüksek seviyelerinden işlem görerek bu
sabah 1204$ civarında fiyatlanıyor. Dolar Endeksi de 94,9
seviyesine geriledi. Dolardaki bu iyimserlin ABD – Çin arasındaki
ticaret gerginliğine ilişkin iyimser beklentilerin etkisiyle oluştu. ABD,
Çin'i yeniden ticaret görüşmelerine başlamaya davet etti. Davetin,
bakan seviyesine görüşmeler üzerine olduğu ifade edildi. Altın için
bugün hareketli olabilir. Bugün hem ECB hem BoE’nin toplantıları
hem de ABD TÜFE verisi ekonomik takvimde yer alıyor. O nedenle
bugün sert fiyatlamalar görebiliriz. Altın 1207$ seviyesini kırabilirse
çift dip formasyonu yapmış olacak. Geniş bir marjda
tamamlayabileceği bu olası formasyon yukarı yönde potansiyel
barındırıyor. Şayet mevcut direnç kırılamazsa tekrar 1190$
seviyelerine doğru geri çekilme söz konusu olabilir.

Günlük Pivot Seviyeleri

   1,210.44

  1,208.89  

 1,207.00   

1,205.11    

 1,203.57   

  1,202.02  

   1,200.13

XAG/USD

Gümüş bu sabah 14,24$ seviyesinde bulunuyor. Önceki gün sert
geri çekilmede 14,07$ test eden gümüş son 2,5 yılın en düşük
seviyesinin test etti. Dolar endeksi ABD’nin Çin’i bakanlık düzeyinde
tekrar görüşmelere davet ettiği haberi ile dün 95,2 seviyesinde yatay
seyir izleyen Dolar endeksi 94,8’e geriledi. Bugün ABD TÜFE verisi
ile BoE ve ECB faiz kararları bekleniyor. Önümüzdeki hafta
yapılacak Fed toplantısında piyasalar faiz artışına kesin gözüyle
bakıyor. Gelecek hafta gerçekleştirilecek Fed toplantısında faizlerin
artırılacağına kesin göz ile bakılırken, bu toplantıda projeksiyon
yayımlanacak ve Powell da konuşma yapacak. Dolayısıyla TÜFE
verisi de hem eylül hem de aralık toplantıları açısından önemli
olacak. Teknik olarak zayıf görünümün devam ederken yükselişler
satım yönlü değerlendiriliyor.

Günlük Pivot Seviyeleri

   14.33

  14.31  

 14.27   

14.24    

 14.21   

  14.19  

   14.15
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Brent Petrol

Brent petrol bu sabah 79,40$ düzeyinde seyrediyor. Bu seviye
petrolde uzun süredir test edilip ama geçilemeyen seviyeydi. Dün bu
nokta yıları yönde test edildi ancak kırmada başarılı olunamadı.
ABD Enerji Enformasyon İdaresi (EIA), ülkedeki ticari ham petrol
stoklarının geçen hafta 5,3 milyon varil (yüzde 1,3) azalışla 396,2
milyon varile gerilediğini açıkladı. Piyasa beklentisi stokların 1,3
milyon varil azalacağı yönündeydi. Bir önceki hafta ham petrol
stokları 4,3 milyon varil düşüş göstermişti. ABD'nin ham petrol
ithalatı geçen hafta bir önceki haftaya kıyasla günlük ortalama 123
bin varil azalışla 7,59 milyon varile gerilerken, son 35 haftada 6'ncı
kez düştü. ABD, Çin'i yeniden ticaret görüşmelerine başlamaya
davet etti. Dolar endeksi 94,8’e gerilerken bu durum petrolü
destekliyor. 

Günlük Pivot Seviyeleri

   80.05

  79.87  

 79.59   

79.31    

 79.12   

  78.94  

   78.66

USD/JPY

USD/JPY dün gün içerisinde 111,12 ve 111,66 seviyeleri arasında
dalgalanarak günü 111,24 seviyesinden kapattı. Dün paritede aşağı
yönlü hareketler görüldü. Bu sabah günlük grafikte 5 periyotluk
üssel hareketli ortalaması üzerinde hareket eden parite 111,42
seviyelerinden işlem görüyor. Teknik olarak son dönemde 111,80
direnci ve 111,10 desteğinin önemli görüldüğü paritede bu
seviyelerin ne tarafa kırılacağı kısa vadeli yön konusunda belirleyici
olacaktır. Aşağı yönlü hareketlerde destek olarak izlenebilecek
seviyeler 111,10 ve 110,60 olarak öne çıkmaktadır. Direnç olarak
ise yukarı yönde ivmelenmenin artış kaydetmesi durumunda 111,80
ve 112,20 seviyeleri takip edilebilir. Saatlik grafikte hareketli
ortalamaların yukarı yönlü hareket ettiği paritede direnç seviyeleri
önemli görünmektedir. 

Günlük Pivot Seviyeleri

   111.86

  111.66  
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111.44    
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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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