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Geçen hafta TCMB’nin beklentilerin üzerinde gerçekleştirdiği 625
baz puanlık faiz artırımı ve kamudaki tasarruf adımları TL varlıkları
destekleyen temel gelişmeler oldu. Yeni haftada TL varlıklardaki
toparlanma eğiliminin korunup korunamayacağı yakından takip
edilecek. Küresel piyasalarda ise risk iştahının zayıf seyrini
sürdürdüğü görülmekte. Bugün yurt içinde sanayi üretim verisi
izlenecek.

Açıklanacak Önemli Ekonomik Veriler

10:00 Türkiye –Sanayi Üretimi Önem: Orta
12:00 Euro Bölgesi – TÜFE Önem: Yüksek  

Türkiye

Türkiye cari işlemler açığı, temmuzda 1 milyar 751 milyon dolar
düzeyinde gerçekleşti, bu son son 9 yılın en düşük seviyesi olarak
kayda geçti, 12 aylık açık ise 54 milyar 560 milyon dolar oldu.
Beklenti 1.80 milyar dolardı. Bu dönemde ödemeler dengesi
tablosundaki dış ticaret açığı 2017'nin yılın aynı ayına göre 2 milyar
533 milyon dolar azalarak 4 milyar 799 milyon dolara, birincil gelir
dengesi açığı 25 milyon dolar azalarak 592 milyon dolara indi.
Resmi rezervlerde temmuzda 2 milyar 424 milyon dolar rezerv artışı
gözlendi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan ekonomiye dair açıklamalarda bulundu.
Merkez Bankasının bağımsızlığına değinen Cumhurbaşkanı
Erdoğan, Dövizin 7'ye yükselmesi ekonomik suikast girişimidir dedi.

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Pazartesi günü
Cumhurbaşkanımız Erdoğan Rusya Devlet Başkanı Putin ile bir
görüşme

ABD

ABD'de perakende satışlar Ağustos'ta %0,1 artarak %0,4 olan
beklentinin altında kaldı. Otomobil hariç satışlar %0.3 arttı. Beklenti
%0.5 artıştı.

ABD'nin tetikte beklediği Florence kasırgasının yol açtığı şiddetli
rüzgar ve yağmurlar bölgede etkili olmaya başladı.

Fed verilerine göre ABD'de sanayi üretimi Ağustos'ta %0.4 arttı.
Beklenti %0.3 artıştı. Böylece sanayi üretimi 3. ayda da artış
kaydetti. İmalat sanayi üretimi de %0.2 artarak %0.3'lük beklentinin
altında kaldı.

ABD'de Michigan Üniversitesi Güven Endeksi Eylül'de 100.8'e
yükselerek, Eylül'de 6 ayın zirvesine çıktı.

ABD yönetiminin İran'ın petrol ticaretini hedef alan ikinci aşama
yaptırımlarının devreye girmesine iki aydan az zaman kalırken
Tahran'ın petrol ihracatı nisandan bu yana yüzde 28 azaldı.

Euro Bölgesi

Fransa Merkez Bankası, daha önce yüzde 1,8 olarak açıkladığı
2018 büyüme tahminini yüzde 1,6'ya düşürdü.

Piyasa Verileri
Pariteler Son Günlük Değ.

(%)
Haftalık Değ.

(%)
Yılbaşı Değ.

(%)
USDTRY 6.2740 1.82 -2.91 65.52
EURTRY 7.3037 1.77 -2.57 60.53
EURUSD 1.1632 0.08 0.32 -3.06
GBPUSD 1.3083 0.10 0.44 -3.09
USDJPY 111.99 -0.06 0.78 -0.60

Sepetler Son Günlük Değ.
(%)

Haftalık Değ.
(%)

Yılbaşı Değ.
(%)

½ $ + ½ € 6.6550 0.00 -4.40 59.84
Dolar Endeksi 94.9270 0.00 -0.23 3.04
REK 76.01 - - -10.74

Emtialar Son Günlük Değ.
(%)

Haftalık Değ.
(%)

Yılbaşı Değ.
(%)

Ons Altın 1,196.12 0.20 0.03 -8.22
Gram Altın 241.30 2.03 -2.85 51.93
WTI 69.11 0.17 2.38 14.89
BRENT 78.21 0.18 1.13 17.43
Bakır 2.65 -1.57 -0.58 -18.78

Tahviller Son Günlük Değ.
bp

Haftalık Değ.
bp

Yılbaşı Değ.
bp

Türkiye 2 Yıllık 25.0097 0.00 -19.17 1,162.48
Türkiye 10 Yıllık 16.4360 0.00 -100.15 487.67
ABD 10 Yıllık 2.9936 -0.41 5.94 58.36
ABD 2 Yıllık 2.7841 0.21 6.71 89.71
Almanya 10 Yıllık 0.4470 -0.16 4.43 1.68
Almanya 2 Yıllık -0.5400 0.06 0.69 7.98

Gelişmekte Olan
Ülke Kurları Son Günlük Değ.

(%)
Haftalık Değ.

(%)
Yılbaşı Değ.

(%)
USDZAR 14.9929 0.40 -1.34 21.32
USDIDR 14,892.50 0.46 0.24 9.74
USDTRY 6.2741 1.82 -2.91 65.52
USDRUB 68.0870 -0.07 -3.49 17.94
USDBRL 4.1644 0.00 2.00 25.70
USDCNY 6.8686 0.01 0.20 5.56
USDMXN 18.9066 0.10 -1.91 -3.83
USDCZK 21.8820 -0.12 -1.07 2.77
USDHUF 279.5200 0.05 -0.21 7.97
USDPLN 3.7016 -0.05 -0.47 6.34
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EURO/DOLAR

Geçen hafta ABD’de açıklanan enflasyon verilerinin beklentilerin
altında kalmasına bağlı olarak doların küresel piyasalarda değer
kaybettiği izlenirken Euro/Dolar paritesi geçen haftayı yükselişle
tamamladı. Bununla birlikte cuma günü 1,1722 seviyesini test eden
parite kazançlarını korumakta zorlandı. Cuma gününü 1,1631
seviyesinden tamamlayan Euro/Dolar 08:50 itibariyle 1,1630’lu
seviyelerden işlem görmekte. Paritede 1,1617; 1,1608 ve 1,1590
seviyeleri destek olarak takip edilebilir. Yukarı yönlü hareketlerde
ise 1,1640; 1,1661 ve 1,1675 seviyeleri direnç olarak izlenebilir.
Bugün Euro Bölgesi’nde TÜFE verileri açıklanacak. Açıklanacak
TÜFE rakamı paritedeki fiyatlamalar üzerinde etkili olacaktır.

Günlük Pivot Seviyeleri

   1.1665

  1.1653  

 1.1642   

1.1632    

 1.1620   

  1.1608  

   1.1597

GBP/USD

GBPUSD 1,30 seviyesi üzerinden yeni haftaya başlıyor. Geçen
hafta hem ABD tarafından gelen ve beklenti altında kalan ÜFE ve
TÜFE verisi hem de Brexit’e ilişkin 8 hafta içerisinde anlaşma
sağlanacağı yönündeki beklentiler dolarda zayıflık, pound da ise
kuvvetlenmeye yol açarak pariteyi 1,31 seviyesi üzerine taşıdı.
Londra Belediye Başkanı Sadık Han, İngiltere'nin Avrupa
Birliği'nden ayrılmasını öngören Brexit referandumunun yenilenmesi
çağrısı yaptı. Han, halka yeniden oy hakkı verilmesi gerektiğini
söyledi. Bu hafta İngiltere’de TÜFE ve perakende satış verileri takip
edilecek. ABD’de gündem ise sakin. Teknik olarak alım gücünde bir
miktar zayıflama görüyoruz. 1,30 gerisine inilmediği sürece parite
bulunduğu yükseliş kanalında kalabilir.

Günlük Pivot Seviyeleri

   1.3115

  1.3103  

 1.3093   

1.3083    

 1.3071   

  1.3059  

   1.3049
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USDTRY

Dolar/TL cuma günü 6,0218 ve 6,1920 seviyeleri arasında
dalgalanarak günü 6,1620 seviyesinden kapattı.  Kurda yukarı yönlü
hareketler görüldü. Bu sabah günlük grafikte 5 periyotluk üssel
hareketli ortalaması altında hareket eden kur 6,1738 seviyelerinden
işlem görüyor. Teknik olarak kısa vadede en kuvvetli destek 6,1450
ve en kuvvetli direnç 6,1920 seviyelerinde bulunmaktadır. Gün
içinde aşağı yönlü hareketlerde destek olarak 6,1450 – 6,1230 –
6,1050 seviyeleri takip edilebilir. Yukarı yönlü hareketlerde ise
6,1920 – 6,2040 – 6,2310 seviyeleri direnç olarak izlenebilir. Saatlik
grafikte MACD triggeri üzerinde yukarı yönlü hareket etmektedir.
 Kısa vadeli hareketli ortalamaların yukarı yönde toparlandığı
görülmektedir. 

Günlük Pivot Seviyeleri

   6.4820

  6.3886  

 6.3313   

6.2740    

 6.1807   

  6.0873  

   6.0300

EUR/TRY

Geçen hafta TCMB’nin beklentilerin üzerinde gerçekleştirdiği 625
baz puanlık faiz artırımı ve kamudaki tasarruf adımları Türk Lirası’nı
destekleyen temel gelişmeler oldu. Özellikle merkez bankasından
gelen sert faiz hamlesi sonrasında TL’nin pozitif ayrıştığı görüldü.
Cuma gününü 7,1832 seviyesinden tamamlayan Euro/TL paritesi bu
sabah 09:00 itibariyle 7,20’li seviyelerden işlem görüyor. Aşağı
yönlü hareketlerde 7,1602; 7,1190 ve 7,0077 seviyeleri destek
olarak takip edilebilir. Yukarı yönlü hareketlerde ise 7,2474; 7,2736
ve 7,3653 seviyeleri direnç olarak izlenebilir. Bugün yurt içinde
sanayi üretim verisi, işsizlik oranı ve bütçe dengesi rakamları ile
Euro Bölgesi’de TÜFE rakamları takip edilecek.

Günlük Pivot Seviyeleri

   7.5884

  7.4677  

 7.3857   

7.3037    

 7.1830   

  7.0623  

   6.9803
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Altın

Ons altın yeni haftaya 1200$ seviyesinin gerisinde başlıyor. Geçen
hafta ABD’den açıklanan ve beklentilerin altında kalan ÜFE-TÜFE
verilerinin ardından dolar endeksi 95,0 seviyesinin altına gerilemiş
ve bu durumdan değerli metaller kazançlı çıkmıştı. Fakat gelecek
hafta 25-26 Eylül tarihlerinde yapılacak Fed toplantısına yönelik faiz
artış beklentilerinin oluşu dolardaki bu değer kaybını geçici kılıyor.
Bloomberg’in 4 kaynağa dayandırarak verdiği haberde Trump, Çin'e
200 milyar dolarlık verginin daha uygulanması talimatını verdi ancak
henüz resmi bir açıklama yapılmadı. Geçen hafta ABD Çin’i
bakanlık düzeyinde masaya çağırmış ve ticaret savaşlarının
çözülebileceği varsayımıyla yatırımcılar dolar satmışlardı. Ons altın
teknik olarak 1187$seviyesinden destek bulsa da 1207$ aralığında
satıcılı seyir izliyor.

Günlük Pivot Seviyeleri

   1,201.26

  1,198.92  

 1,197.53   

1,196.14    

 1,193.80   

  1,191.46  

   1,190.07

XAG/USD

Gümüş yeni haftanın ilk işlem gününe 14,10$ seviyesinden başlıyor.
Cuma günü yaşadığı sert düşüş sonrası toparlanma çabası olsa da
zayıf seyir etkili. Gümüş teknik olarak düşüş kanalı içinde bulunuyor.
Şayet yukarıda 14,25$ seviyesini kıramayacak olursa olası aşağı
yönelmesinde 13,85$ seviyesi ana destek olarak bulunuyor. Geçen
hafta ABD’den açıklanan ve beklentilerin altında kalan ÜFE-TÜFE
verilerinin ardından dolar endeksi 95,0 seviyesinin altına gerilemiş
ve bu durumdan değerli metaller kazançlı çıkmıştı. Fakat gelecek
hafta 25-26 Eylül tarihlerinde yapılacak Fed toplantısına yönelik faiz
artış beklentilerinin oluşu dolardaki bu değer kaybını geçici kılıyor.
Gümüşteki görünümün zayıf olması nedeniyle yükselişlerdeki direnç
dönüşleri satış olarak değerlendiriliyor.

Günlük Pivot Seviyeleri

   14.19

  14.15  

 14.12   

14.10    

 14.05   

  14.01  

   13.98
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Brent Petrol

Brent petrol fiyatı yeni haftaya 78,0$ civarından başlıyor. Cuma
günü açıklanan ABD'nin petrol endüstrisinin görünümü ve kısa
dönem ham petrol üretimi hakkında gösterge kabul edilen petrol
sondaj kulesi sayısında 7 adet artış görüldü. Böylelikle geçen hafta
860 olan ABD'nin petrol sondaj kulesi sayısı bu hafta 867'ye
yükselmiş oldu. Bloomberg’in 4 kaynağa dayandırarak verdiği
haberde Trump, Çin'e 200 milyar dolarlık verginin daha
uygulanması talimatını verdi ancak henüz resmi bir açıklama
yapılmadı. Geçen hafta ABD Çin’i bakanlık düzeyinde masaya
çağırmış ve ticaret savaşlarının çözülebileceği varsayımıyla petrol
olumlu etkilenmişti. Şimdi ise bu haberle birlikte kazancını bir miktar
geri vermiş oldu. Teknik olarak 79,40-80,40$ bandını aşamayan
petrol 76,50$ ana desteğine yöneldi.

Günlük Pivot Seviyeleri

   78.74

  78.47  

 78.34   

78.21    

 77.95   

  77.68  

   77.55

USD/JPY

USDJPY paritesi 112,0$ seviyesinin hemen altında fiyatlanıyor.
Bugün Japonya’da yaşlılar günü sebebiyle piyasalar tatil ancak yen
işlem görmeye devam ediyor. parite teknik olarak yükseliş kanalı
içerisinde. Geçen hafta ABD’den açıklanan ve beklentilerin altında
kalan ÜFE-TÜFE verilerinin ardından dolar endeksi 95,0 seviyesinin
altına gerilemiş olmasına karşılık USDJPY paritesinde önemli bir
düşüş görmemiştik. 19 Eylül Çarşamba günü BoJ’un faiz oranı
kararı bulunuyor. BoJ’dan faiz değişikliği beklenmese de geçen
hafta Başbakan Abe’nin ultra gevşek para politikaları revize edilmeli
sonsuza dek sürdürülemez demişti. Geri çekilmelerde 111,70
seviyesinin altına inilmediği sürece yükseliş kanalı devam edecek. 

Günlük Pivot Seviyeleri

   112.28

  112.20  

 112.10   

111.99    

 111.92   

  111.84  

   111.73
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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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