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Piyasa Gündemi

Trump’ın Çin’den ithal edilen 200 milyar dolarlık ürüne %10 gümrük
vergisi getirileceğini açıklaması ve Çin’den gelebilecek karşılılıklar
risk iştahını baskılamakta ve piyasalardaki satış baskısını
artırmaktadır. Dün TL’de değer kayıpları hız kazanırken, TL negatif
ayrıştı. Bugünün gündeminde önemli bir veri akışı bulunmuyor.
Bununla birlikte yurt içi piyasaların yavaş yavaş 20 Eylül Perşembe
günü açıklanması beklenen OVP’ye odaklanacağı düşünüyoruz.

Açıklanacak Önemli Ekonomik Veriler

Önemli bir ekonomik veri akışı bulunmamaktadır.

Türkiye

Temmuz ayında sanayi üretimi geçen yılın aynı ayına göre %5,6
yükseldi. Mevsim ve takvim etkisinden arındırılmış sanayi üretimi ise
temmuzda bir önceki aya kıyasla yüzde 3,5 yükseldi. Piyasadaki
beklentiler aylık %1 düşüş, yıllık %1,2 oranında bir artış olması
yönündeydi. Açıklanan sanayi üretimi piyasa beklentilerine kıyasla
oldukça güçlü geldi. Mayıs döneminde %9,7 olan işsizlik oranı
Haziran ayında %10,2 seviyesine çıktı ve çift haneye yükselmiş
oldu. Bütçe gelirleri ağustos ayında yıllık bazda %23,3 oranında
artarak 70,3 milyar TL olurken, harcamalar aynı dönemde %31,5
oranında genişleyerek 76,1 milyar TL seviyesine ulaştı. Ağustos
ayında bütçe 5,8 milyar TL açık verdi. ocak-ağustos döneminde ise
50,8 milyar lira açık verirken, geçen yıl aynı dönemde bütçe açığı
25,2 milyar TL seviyesindeydi.

BDDK, yüzde 25 sınırlamasına dahil edilen SWAP ve benzeri
işlemlerin hesaplanmasında 90 ile 360 gün vadeli işlemlerin yüzde
75, 360 gün ve üzeri vadeli işlemlerin ise yüzde 50 oranında dikkate
alınacağını duyurdu. TL borçlanmanın maliyetinin artış
kaydetmesine bağlı olarak BDDK’dan farklı vadeler ve enstrümanlar
için bir miktar gevşeme adımı geldi.

Euro Bölgesi

Dün Euro Bölgesi'nde ağustos ayına ait TÜFE verileri takip edildi.
TÜFE aylık bazda %0,2; yıllık bazda ise %2,0 oranında artış
kaydederek beklentilerle uyumlu geldi.  

ABD

Ticaret savaşlarına ilişkin sorunları çözmek için ABD – Çin arasında
diplomatik görüşmeler devam ederken, Çin’in ABD Hazine Bakanı
Steven Mnuchin’in sunduğu ticaret tekliflerini reddetmeye
hazırlandığı ve misilleme adımları üzerinde çalıştığına dair haber
akışları ticaret savaşlarına ilişkin endişeleri artırarak piyasalar
üzerindeki satış baskısının artış kaydetmesine neden oldu.
 
ABD Başkanı Trump'ın talimatıyla, 5 bin farklı ürünün yer aldığı ve
toplam değeri 200 milyar dolar olan Çin menşeli ürünlere 24
Eylül'den itibaren yüzde 10 gümrük vergisi uygulanmaya
başlanacak. 200 milyar dolarlık ürüne %10 olarak uygulanacak
gümrük vergilerinin 1 Ocak 2019’dan sonra %25 seviyesine
yükseleceği açıklandı. ABD Başkanı Trump ayrıca Çin'in
misillemeye gitmesi durumunda yaklaşık 267 milyar dolarlık Çin
menşeli ürünü kapsayan üçüncü tarife paketinin anında yürürlüğe
gireceğini vurguladı.
 

Piyasa Verileri
Pariteler Son Günlük Değ.

(%)
Haftalık Değ.

(%)
Yılbaşı Değ.

(%)
USDTRY 6.3597 0.73 -1.10 67.78
EURTRY 7.4456 0.88 -0.20 63.65
EURUSD 1.1700 0.14 0.82 -2.49
GBPUSD 1.3154 -0.04 0.93 -2.57
USDJPY 112.27 0.37 0.60 -0.36

Sepetler Son Günlük Değ.
(%)

Haftalık Değ.
(%)

Yılbaşı Değ.
(%)

½ $ + ½ € 6.8063 2.27 -2.30 63.47
Dolar Endeksi 94.4470 -0.05 -0.84 2.52
REK 76.01 - - -10.74

Emtialar Son Günlük Değ.
(%)

Haftalık Değ.
(%)

Yılbaşı Değ.
(%)

Ons Altın 1,199.46 -0.18 0.04 -7.96
Gram Altın 245.25 0.56 -0.97 54.41
WTI 68.82 0.04 -1.50 14.40
BRENT 77.79 -0.15 -2.03 16.80
Bakır 2.70 1.41 1.60 -17.33

Tahviller Son Günlük Değ.
bp

Haftalık Değ.
bp

Yılbaşı Değ.
bp

Türkiye 2 Yıllık 25.3807 37.10 -18.46 1,199.58
Türkiye 10 Yıllık 16.8534 41.74 -79.50 529.41
ABD 10 Yıllık 3.0065 1.80 2.64 59.65
ABD 2 Yıllık 2.7882 0.62 3.82 90.12
Almanya 10 Yıllık 0.4590 0.14 3.03 2.88
Almanya 2 Yıllık -0.5300 -0.07 0.79 8.98

Gelişmekte Olan
Ülke Kurları Son Günlük Değ.

(%)
Haftalık Değ.

(%)
Yılbaşı Değ.

(%)
USDZAR 14.8869 -0.25 -1.12 20.46
USDIDR 14,915.00 0.27 0.39 9.91
USDTRY 6.3597 0.73 -1.10 67.78
USDRUB 67.9070 -0.26 -2.10 17.63
USDBRL 4.1369 0.20 -0.35 24.87
USDCNY 6.8581 0.05 -0.18 5.40
USDMXN 18.8064 -0.17 -2.02 -4.34
USDCZK 21.7492 -0.13 -1.57 2.14
USDHUF 277.8000 -0.10 -0.64 7.30
USDPLN 3.6738 -0.15 -0.95 5.54
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EURO/DOLAR

Dün Euro Bölgesi’nde TÜFE verileri açıklandı. Açıklanan TÜFE
verileri beklentiler ile uyumlu geldi. Bununla birlikte dün ABD – Çin
arasındaki ticaret savaşlarına yönelik endişlerin artış kaydetmesi ve
karşılıklı yeni hamlelerin gelebileceğine yönelik haber akışları doları
küresel piyasalarda baskılarken, Euro/Dolar paritesindeki
fiyatlamalar euro lehine gerçekleşti. Dün günü 1,1684 seviyesinden
tamamlayan Euro/Dolar 08:45 itibariyle 1,1694’lü seviyelerden işlem
görmekte. Paritede 1,1680; 1,1664 ve 1,1652 seviyeleri destek
olarak takip edilebilir. Yukarı yönlü hareketlerde ise 1,1705; 1,1720
ve 1,1733 seviyeleri direnç olarak izlenebilir. Bugün Euro Bölgesi ve
ABD’de ekonomik veri akışı sakin.

Günlük Pivot Seviyeleri

   1.1774

  1.1746  

 1.1723   

1.1700    

 1.1672   

  1.1643  

   1.1620

GBP/USD

GBPUSD paritesi 1,3160 seviyesinden işlem görüyor. Dolar Endeksi
94,4 seviyesinde bulunuyor. Önümüzdeki hafta yapılacak Fed
toplantısı öncesinde dolar geçen haftaki enflasyon verilerinin
ardından bir miktar düşüşe geçse de faiz artırım beklentileri halen
daha masada duruyor. İngiltere Başbakanı Theresa May, 2019'un
Mart ayından önce AB ile bir çıkış anlaşmasına varamamasının
parçalanmaya yol açacağı uyarısında bulundu. Ancak geçen hafta
AB Komisyonu sözcüsünün de açıklamalarının ardından piyasalar
yakın zamanda anlaşma olacağı beklentisiyle pounda yönelmiş
durumdalar. Teknik olarak kısa vadeli yükseliş kanalı içerisinde
dalgalanmaya devam eden paritede yükselişler fazla iştahlı değil.
1,32 seviyesinde bulunan dirence yaklaştıkça hareketler yavaşlıyor.
Direnç dönüşlerine karşı temkinli olmakta fayda var.

Günlük Pivot Seviyeleri

   1.3199

  1.3185  

 1.3169   

1.3154    

 1.3139   

  1.3125  

   1.3109
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USDTRY

Dolar/TL dün gün içerisinde 6,1446 ve 6,3277 seviyeleri arasında
dalgalanarak günü 6,3143 seviyesinden kapattı.  Kurda yukarı yönlü
hareketler görüldü. Bu sabah günlük grafikte 5 periyotluk üssel
hareketli ortalaması üzerinde hareket eden kur 6,3278
seviyelerinden işlem görüyor. Teknik olarak kısa vadede en kuvvetli
destek 6,2840 ve en kuvvetli direnç 6,3350 seviyelerinde
bulunmaktadır. Gün içinde aşağı yönlü hareketlerde destek olarak
6,3030 – 6,2840 – 6,2670 seviyeleri takip edilebilir. Yukarı yönlü
hareketlerde ise 6,3350 – 6,3420 – 6,3570 seviyeleri direnç olarak
izlenebilir. Saatlik grafikte MACD triggeri altında aşağı yönlü hareket
etmektedir.  Kısa vadeli hareketli ortalamaların yukarı yönlü
seyirlerini korudukları  görülmektedir.

Günlük Pivot Seviyeleri

   6.4653

  6.4225  

 6.3911   

6.3597    

 6.3169   

  6.2741  

   6.2427

EUR/TRY

TCMB’nin beklentilerin üzerinde gerçekleştirdiği faiz artırımı
sonrasında değer kazanan Türk Lirası, yeni haftaya değer kaybı ile
başladı. Gün içerisinde TL’deki değer kayıpları hız kazanırken, TL
diğer para birimlerine göre negatif ayrışan tarafta yer aldı. Bu hafta
20 Eylül Perşembe günü açıklanması beklenen OVP ile bu taraftaki
piyasa beklentileri TL varlıklar üzerindeki fiyatlamalarda belirleyici
olacaktır. Dün günü 7,3807 seviyesinden tamamlayan Euro/TL
paritesi bu sabah 08:50 itibariyle 7,40’lı seviyelerden işlem görüyor.
Aşağı yönlü hareketlerde 7,3751; 7,3430 ve 7,2896 seviyeleri
destek olarak takip edilebilir. Yukarı yönlü hareketlerde ise 7,4428;
7,5015 ve 7,5342 seviyeleri direnç olarak izlenebilir. 

Günlük Pivot Seviyeleri

   7.6066

  7.5401  

 7.4929   

7.4456    
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Altın

Ons altın 1200$ civarında fiyatlanıyor. ABD Başkanı Donald Trump,
Çin'den ithal edilen 200 milyar dolarlık ürüne daha 24 Eylül'den
itibaren yüzde 10 gümrük vergisi uygulanacağını ve 2019'da bu
oranının iki katından fazla artırılacağını duyurdu. Dolar endeksi 94,4
seviyesine gerilese de altın tarafının ticaret savaşı endişeleri ve
küresel artan faiz ortamı nedeniyle bu duruma cevap veremediğini
görüyoruz. Aynı zamanda altın vadelilerinde rekor short
pozisyonların bulunması yükselişlerin önüne set koyuyor. Ons altını
teknik olarak ele aldığımızda 1207$ direncini aşamadığı takdirde
yükselişler kalıcı olmayabilir ve direnç dönüşleri satım yönlü
değerlendirilebilir. Aşağıda ise 1187$ seviyesinden destek buluyor. 

Günlük Pivot Seviyeleri

   1,207.04

  1,204.59  

 1,202.03   

1,199.46    

 1,197.02   

  1,194.57  

   1,192.00

XAG/USD

Gümüş haftanın ikinci işlem günüde 14,15$ seviyesinde fiyatlanıyor.
Cuma günü yaşadığı sert düşüş sonrası toparlanma çabası olsa da
zayıf seyir etkili. Gümüş teknik olarak düşüş kanalı içinde bulunuyor.
Şayet 14,25$ seviyesini kıramayacak olursa olası aşağı
yönelmesinde 13,85$ seviyesi ana destek olarak bulunuyor. Geçen
hafta ABD’den açıklanan ve beklentilerin altında kalan enflasyon
verilerinin ardından DXY 94,4 seviyesine gerilese de altın tarafının
ticaret savaşı endişeleri ve küresel artan faiz ortamı nedeniyle bu
duruma cevap veremediğini görüyoruz.  Fakat 25-26 Eylül
tarihlerinde yapılacak Fed toplantısına yönelik faiz artış
beklentilerinin oluşu dolardaki bu değer kaybını geçici kılıyor.
Görünümün zayıf olması nedeniyle yükselişlerdeki direnç dönüşleri
satış olarak değerlendiriliyor.

Günlük Pivot Seviyeleri
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Brent Petrol

Brent petrol bu sabah 77,65$ seviyesinden işlem görüyor. son 4
gündür düşüş gösteren petrol ticaret savaşlarının devam etmesi ve
yeni bir boyut kazanmasından olumsuz etkilenerek düşüşe geçti.
ABD Başkanı Donald Trump, Çin'den ithal edilen 200 milyar dolarlık
ürüne daha 24 Eylül'den itibaren yüzde 10 gümrük vergisi
uygulanacağını ve 2019'da bu oranının iki katından fazla
artırılacağını duyurdu. Petrol fiyatları, kasım ayında başlayacak olan
ABD yaptırımları öncesi İran’ın ihracatının düşmesi sonrası
yükselmişti. ABD ile Çin arasındaki ticaret anlaşmazlığı petrol talep
görünümünü olumsuz etkiliyor. OPEC ve ortaklarının 23 Eylül'de
Cezayir'de gerçekleştirecekleri toplantı önemli olacak. Teknik olarak
yatay fakat geniş bir bant içerisinde seyreden fiyatlarda 76,50-
76,55$ seviyeleri destek konumunda. 

Günlük Pivot Seviyeleri
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  78.01  
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77.79    
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   77.25

USD/JPY

USDJPY paritesi bu sabah yükselişle 112,0 seviyesinin üzerine
çıkarak yükseliş kanalı içerisindeki hareketlerine devam etti. ABD
Başkanı Donald Trump, Çin'den ithal edilen 200 milyar dolarlık
ürüne daha 24 Eylül'den itibaren yüzde 10 gümrük vergisi
uygulanacağını ve 2019'da bu oranının iki katından fazla
artırılacağını duyurdu. Çin’in de bu kararı değerlendirmek üzere
hükümetin Pekin’de bir toplantı yapacağı duyuruldu. Asya kıtasının
başı ticaret savaşları ile dertte olurken, durumun Japonya’ya
sıçrama riskinin bulunması yen talebini kısıyor. Yarınki BoJ
toplantısı öncesinde bankadan değişiklik beklenmese de ultra
gevşek para politikaların devam etmesi bekleniyor. USDJPY
yükseliş kanalının alt bandı olan 111,75 seviyesinden destek bulan
paritede üst bant 112,50 seviyesinden geçiyor.

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."

(0216) 453 0053 www.gedik.com

https://www.gedik.com/

	Piyasa Verileri
	Piyasa Gündemi
	EURO/DOLAR
	GBP/USD
	USDTRY
	EUR/TRY
	Altın
	XAG/USD
	Brent Petrol
	USD/JPY
	Gedik Yatırım Menkul Değerler A.Ş. - Yatırım Danışmanlığı Birimi
	YASAL UYARI

