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Piyasa Gündemi

TCMB’nin dün beklentileri aşarak gerçekleştirdiği 625 puanlık faiz
artışı ve Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın kamuya personel alımının
sınırlanacağı ve ihalesi yapılmış ama henüz başlamamış projelerin
durdurulacağı mesajının etkileri izlenmeye devam edilecek. Parasal
sıkılaşma ve kamudaki tasarruf adımlarının TL varlıkları
desteklediğini görüyoruz. 

Açıklanacak Önemli Ekonomik Veriler

10:00 Türkiye – Cari İşlemler Dengesi Önem: Yüksek
16:15 ABD – Kapasite Kullanımı & Sanayi Üretimi Önem: Yüksek  

Türkiye

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan "şu yüksek faizi bir
düşürelim." dedi. "TCMB bağımsızdır, kendi kararını alır." diyen
Erdoğan, "Enflasyon sebeptir, faiz neticedir diyorsan bu işi
bilmiyorsun. Merkez bankasının açıklamış olduğu enflasyon
tahminlerinin bugüne kadar tuttuğunu görmedim. Faizi sen
belirliyorsun ama enflasyon senin attığın bu yanlış adımlar
nedeniyle ortaya çıkıyor. Bunun bedelini millet ödüyor."
açıklamasında bulundu.

Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak'tan açıklama geldi.
Albayrak, "Ekonomide ana gündem faiz ve enflasyonla mücadeledir.
Orta vadeli program 20 Eylül'de açıklanacak" dedi.

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası politika faizini 625 baz puan
artışla %24'e yükseltti. TCMB'den likidite yönetimi açıklaması geldi.
Merkez Bankasınca halihazırda gecelik vadede gerçekleştirilen
fonlamanın 14 Eylül 2018 tarihinden itibaren haftalık vadede
yapılmasına başlanacak.

Yurt dışında yerleşik kişiler, 7 Eylül haftasında 4,5 milyon dolarlık
hisse senedi aldı, 133,9 milyon dolarlık Devlet İç Borçlanma Senedi
(DİBS) sattı.

Merkez Bankası'nın brüt döviz rezervleri geçen hafta 70.4 milyar
dolardan 70.2 milyar dolara düştü

Avrupa

İngiltere Merkez Bankası politika faizinde değişikliğe gitmeyerek
yüzde 0.750 seviyesinde sabit bıraktı.

Avrupa Merkez Bankası faiz oranlarında bir değişikliğe gitmedi ve
politika faizini sıfırda, mevduat faizini yüzde eksi 0.40'ta ve marjinal
fonlama faizini de yüzde 0.25'te tuttu. Draghi büyümenin geniş
tabanlı olduğunu ve enflasyonun arttığını, ekonomideki güçlenmenin
güveni desteklemeye devam ettiğini bildirdi. Banka 2018 yılı
büyüme tahminini yüzde 2.1'den yüzde 2.0'ye, 2019 tahminini yüzde
1.9'dan yüzde 1.8'e düşürürken, 2020 yılı için tahminini
değiştirmeyerek yüzde 1.7'de bıraktı.

ABD

ABD'de TÜFE Ağustos'ta %0.2 ile %0.3 beklentinin altında arttı.
Geçen sene aynı dönem % 2.9 olan TÜFE,  ağustos ayında yıllık
bazda  %2.7 arttı. Çekirdek TÜFE ise yıllık bazda %2.4'den %2.2'ye
geriledi.

Piyasa Verileri
Pariteler Son Günlük Değ.

(%)
Haftalık Değ.

(%)
Yılbaşı Değ.

(%)
USDTRY 6.1030 0.41 -4.79 61.02
EURTRY 7.1434 0.38 -3.59 57.01
EURUSD 1.1694 0.04 1.22 -2.53
GBPUSD 1.3110 0.04 1.47 -2.90
USDJPY 111.90 -0.03 0.76 -0.68

Sepetler Son Günlük Değ.
(%)

Haftalık Değ.
(%)

Yılbaşı Değ.
(%)

½ $ + ½ € 6.7000 -2.42 -3.35 60.92
Dolar Endeksi 94.4990 -0.02 -0.91 2.58
REK 76.01 - - -10.74

Emtialar Son Günlük Değ.
(%)

Haftalık Değ.
(%)

Yılbaşı Değ.
(%)

Ons Altın 1,205.35 0.33 0.79 -7.50
Gram Altın 236.44 0.61 -4.06 48.90
WTI 68.72 -0.12 1.35 14.26
BRENT 78.10 -0.35 1.44 17.27
Bakır 2.71 -0.15 1.26 -16.97

Tahviller Son Günlük Değ.
bp

Haftalık Değ.
bp

Yılbaşı Değ.
bp

Türkiye 2 Yıllık 29.2573 404.96 173.36 1,587.24
Türkiye 10 Yıllık 17.3746 -59.27 16.03 581.53
ABD 10 Yıllık 2.9709 -0.19 2.94 56.09
ABD 2 Yıllık 2.7606 -0.21 6.21 87.36
Almanya 10 Yıllık 0.4200 -0.20 3.32 -1.02
Almanya 2 Yıllık -0.5500 -0.48 0.59 6.98

Gelişmekte Olan
Ülke Kurları Son Günlük Değ.

(%)
Haftalık Değ.

(%)
Yılbaşı Değ.

(%)
USDZAR 14.7864 0.12 -2.97 19.63
USDIDR 14,830.50 -0.07 0.07 9.28
USDTRY 6.1044 0.43 -4.77 61.05
USDRUB 68.4422 0.17 -2.29 18.52
USDBRL 4.1900 -0.44 2.92 26.47
USDCNY 6.8553 0.21 0.19 5.36
USDMXN 18.8185 -0.08 -2.65 -4.29
USDCZK 21.8134 -0.07 -1.85 2.44
USDHUF 277.1200 0.02 -1.47 6.98
USDPLN 3.6783 -0.08 -1.50 5.66
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EURO/DOLAR

Eur/Usd paritesi dün en düşük 1,1609 ve en yüksek 1,1701
seviyeleri arasında dalgalanarak 1,1690 seviyesinden kapandı.
Yukarı yönlü hareketlerin görüldüğü paritede son bir haftalık süreçte
oluşan sıkışma alanının yukarı kırıldığını görüyoruz. Günlük grafikte
21 periyotluk üssel hareketli ortalaması üzerinde bulunan parite bu
sabah 1,1693 seviyelerinden işlem görmektedir. Kısa vadede en
kuvvetli destek 1,1660 seviyesinde bulunurken en kuvvetli direnç
1,1720 seviyesinde bulunmaktadır. Aşağı yönlü hareketlerde
1,1660-1,1590 seviyeleri takip edilebilir. Yukarı yönlü hareketlerde
ise direnç olarak 1,1720 ve 1,1790 seviyeleri önemli görülmektedir.

Günlük Pivot Seviyeleri
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 1.1700   
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  1.1681  

   1.1676

GBP/USD

GBPUSD bu sabah 1,3110 seviyesinden işlem görüyor. Dün
beklentilerden zayıf gelen TÜFE verilerinin ardından dolar endeksi 6
haftanın en düşük seviyesi yakınlarında 94,5’ten işlem görüyor.
dolardaki baskının parite üzerinde azalması sonrası GBPUSD’de
yukarı hareketler izledik. ABD'de TÜFE Ağustos'ta %0.2 ile %0.3
beklentinin altında arttı. Geçen sene aynı dönem % 2.9 olan TÜFE,
 ağustos ayında yıllık bazda  %2.7 arttı. Çekirdek TÜFE ise yıllık
bazda %2.4'den %2.2'ye geriledi. Dün BoE beklenildiği gibi faizlerde
artırıma gitmedi ve politika faiz oranını %0,75’te tutma kararını 9-0
oyla aldı. Teknik olarak ele aldığımızda; alçalan trendin dışına
çıkılırken, kısa vadeli yükseliş kanalı işçinde hareketlerine devam
ediyor. şayet 1,3020 seviyesinin altına gelmezse hareket gücünü
koruyabilir.

Günlük Pivot Seviyeleri
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USDTRY

Dolar/TL dün gün içerisinde 6,0151 ve 6,5523 seviyeleri arasında
dalgalanarak günü 6,0783 seviyesinden kapattı. Dün kurda aşağı
yönlü volatil hareketler görüldü. Bu sabah günlük grafikte 21
periyotluk üssel hareketli ortalaması altında hareket eden kur
6,1166 seviyelerinden işlem görüyor. Teknik olarak kısa vadede en
kuvvetli destek 6,0710 ve en kuvvetli direnç 6,1470 seviyelerinde
bulunmaktadır. Gün içinde aşağı yönlü hareketlerde destek olarak
6,1040 – 6,0870 – 6,0710 seviyeleri takip edilebilir. Yukarı yönlü
hareketlerde ise 6,1320 – 6,1470 – 6,1650 seviyeleri direnç olarak
izlenebilir. Saatlik grafikte kısa vadeli hareketli ortalamaların aşağı
yönlü hareket ettikleri görülmektedir. 

Günlük Pivot Seviyeleri
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EUR/TRY

Eur/Try dün en düşük 7,0077 ve en yükse 7,6289 seviyeleri
arasında dalgalanarak 7,1164 seviyesinden kapandı. Kurda aşağı
yönlü volatil hareketler görüldü. Günlük grafikte 21 periyotluk üssel
hareketli ortalaması altında bulunan kur bu sabah 7,1515
seviyelerinden işlem görmektedir.  Kısa vadede en kuvvetli destek
7,0980 seviyesinde bulunurken en kuvvetli direnç 7,1950
seviyesinde bulunmaktadır.  Saatlik grafikte teknik indikatörlerde
görülen yukarı yönde toparlanmanın anlam kazanabilmesi için
7,1950 direncinin yukarı kırılması gerektiğini düşünüyoruz. 7,1950
direnci üzerinde 7,2740 seviyesi önemli görülmektedir. Kurun
7,0980 desteği altına gerilemesi ise destek olarak 7,0470 desteğini
gündeme getirebilir.

Günlük Pivot Seviyeleri
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Altın

Ons altın bu sabah 1205$ seviyesinden işlem görerek dünkü zayıf
performansının üzerine çıktı. Dün açıklanan ABD verilerinin
beklentileri karşılayamaması sonrası dolar endeksi yaklaşık 6
haftanın en düşük seviyeleri olan 94,5 seviyesine geriledi. ABD'de
TÜFE Ağustos'ta %0.2 ile %0.3 beklentinin altında arttı. Geçen sene
aynı dönem % 2.9 olan TÜFE,  ağustos ayında yıllık bazda  %2.7
arttı. Çekirdek TÜFE ise yıllık bazda %2.4'den %2.2'ye geriledi. Aynı
zamanda dün de ABD, Çin'i yeniden ticaret görüşmelerine
başlamaya davet etmesiyle dolar talebi de yavaşlamış oldu. Teknik
olarak çift dip formasyonu oluştu. Şayet 1207$ seviyesi üzerine
çıkarsa formasyon başlayabilir. Var olan alçalan trend 1230$
seviyesinden geçiyor. Ons altın şimdilik baskı altında olsa da
diplerdeki toparlanma dikkatlerden kaçmıyor.

Günlük Pivot Seviyeleri

   1,211.92

  1,209.03  

 1,207.02   

1,205.00    

 1,202.12   

  1,199.23  

   1,197.22

XAG/USD

Gümüş bu sabah 14,24$ seviyesinden işlem görüyor. önceki gün
13,93$ seviyesine inen emtia son 2,5 yılın en düşük seviyesini test
etmişti. Dolar Endeksinin dün beklentilerden zayıf gelen TÜFE
verilerinin ardından 6 haftanın en düşük seviyesi yakınlarında
94,5’ten işlem görüyor. ABD'de TÜFE Ağustos'ta %0.2 ile %0.3
beklentinin altında arttı. Geçen sene aynı dönem % 2.9 olan TÜFE,
 ağustos ayında yıllık bazda  %2.7 arttı. Çekirdek TÜFE ise yıllık
bazda %2.4'den %2.2'ye geriledi. Aynı zamanda önceki gün de
ABD, Çin'i yeniden ticaret görüşmelerine başlamaya davet
etmesiyle dolar talebi de yavaşlamış oldu. Teknik olarak halen daha
alçalan kanal içinde olan gümüş 14,35$ direncine yönelmiş oldu.
Burayı kırması halinde hem önemli bir direnci aşmış olacak hem de
kısa vadeli alçalan kanalından çıkmış olacak.

Günlük Pivot Seviyeleri
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Brent Petrol

Brent petrol bu sabah 78,25$ düzeyinde seyrediyor. Dün 79,40$
seviyesinin üzerine çıkan brent petrol tekrar bu direnci kıramadı.
Mevcut direnç bandı 79,40-80,40$ aralığı petrolde en zorlu aralık.
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. yatırımcıların
gelecek hafta gerçekleştirilecek olan OPEC toplantısı öncesi İran ve
Venezuela'daki üretim kayıplarını değerlendirmeleri ile birlikte
haftalık bazda yüzde 8 arttı. Direnç dönüşü yaşayan bent petrolde
76,65$ seviyesi destek konumunda.

Günlük Pivot Seviyeleri
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USD/JPY

Haftanın son işlem gününde USDJPY paritesi 111,87 seviyesinden
işlem görüyor. dün 112,0 seviyesinin üzerini test eden paritede dolar
tarafında yaşanan yumuşama sonrası bir miktar geri çekilme
yaşadı. Ayrıca Japonya Başbakanı Abe’nin BoJ son derece gevşek
para politikasının sonsuza kadar devam etmemesi gerektiğini
söyledi ve önümüzdeki yıllarda radikal bir teşvik programından çıkış
yoluna gitme umudunu işaret etmesi de yen tarafında etkili olduğu
söylenebilir. USDJPY paritesini teknik olarak ele aldığımızda eylül
başından bu yanan var olan yükseliş kanalı etkisini sürdürüyor. Dün
test ettiği 112,08 tepe seviyesi kanal üst bandına tekabül ediyor.
geri çekilmelerde 111,65 seviyesi destek konumunda. şayet bu
seviyeyi aşağı yönde kırarsa yükseliş kanalından da çıkmış olur.

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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