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Piyasa Gündemi

Türk Lirası üzerindeki satış baskısı devam ederken yarın
gerçekleşecek Orta Vadeli Program (OVP) sunumu öncesinde TL
varlıkların seyri yakından takip edilecek. OVP’ye yönelik
beklentilerin TL varlıkların seyri üzerinde etkili olduğu izlenebilir.
Son dönemde baskı altın kalan küresel risk iştahının bir miktar
toparlanma kaydettiği görülse de buradaki toparlanma ticaret
savaşlarının gelişimine bağlı olacak.

Açıklanacak Önemli Ekonomik Veriler

11:00 Euro Bölgesi – Cari İşlemler Dengesi Önem: Orta
15:30 ABD – İnşaat İzinleri Önem: Yüksek

Türkiye

TCMB bankalara gönderdiği bir yazı ile 21 Eylül'den itibaren
bankaların TCMB'de tutmakla yükümlü oldukları zorunlu karşılıkların
TL olan kısmına ödediği faizi yüzde 13 olarak uygulanacağını
duyurdu. Daha önce bu oran yüzde 7 olarak uygulanmaktaydı. Yarın
açıklanması beklenen OVP ile bu taraftaki piyasa beklentileri TL
varlıklar üzerindeki fiyatlamalarda belirleyici olacaktır. 

Euro Bölgesi

Dün ECB Başkanı Mario Draghi’nin Paris'teki konuşması takip
edildi. Draghi, bankalarının kredilerini daha da artırmak ve
kendilerini daha cazip hale getirmek için kârlılığı arttırmak amacıyla
sorunlu kredi stoklarını azaltması gerektiğini ifade etti. Bununla
birlikte ECB Başkanı Draghi para politikasına değinmedi. Bugün
Euro Bölgesi’nde temmuz ayına ait cari denge rakamları
açıklanacak. Gün içerisinde ise ECB Başkanı Draghi’nin
açıklamaları takip edilecek.

ABD

ABD’nin hamlesi sonrasında Çin Ticaret Bakanlığı, ABD'nin 200
milyar dolarlık ek vergi kararı ile ilgili olarak, “Çin, meşru hak ve
çıkarları ile küresel serbest ticaret düzenini korumak için eş zamanlı
karşı tedbirler almaya mecbur kalacaktır” açıklamasını yaptı. 

Çin, ABD’nin yeni gümrük vergilerine karşılık olarak ABD ürünlerine
60 milyar dolarlık ek tarife uygulayacak. ABD mallarına yeni gümrük
tarifeleri % 5 ile 10 aralığında olacak, 60 milyar dolarlık ABD
ürününe 24 Eylül'den itibaren tarife uygulanmaya başlayacak.
Çin’den ABD’ye karşılık verilse de misillemenin şiddetinin
düşürüldüğü dikkat çekten bir gelişme oldu. Bu oranın daha önceki
yapılan açıklamalara bağlı yüzde 20 ve 25 arasında olması
bekleniyordu.

Japonya

Japonya Merkez Bankası'nın (BoJ) Eylül ayı toplantısı bu sabah
gerçekleşti. BoJ faiz oranlarında beklentilerle uyumlu olarak
değişikliğe gitmedi. Japonya'da kısa vadeli politika faizi Ocak
2016'dan bu yana olduğu gibi bu ay da eksi yüzde 0,1'de bırakıldı.
 Öte yandan BoJ'un para politikasını belirleyen üyelerden Goushi
Kataoka ve Yutama Harada karara şerh koydu. Katoka, enflasyonun
%2 hedefine doğru hızlanacağı görüşünü savundu. Harada ise fiyat
istikrarı hedefi ile ilişkili daha da netleştirecek sözlü yönlendirmeleri
savundu.  
 

Piyasa Verileri
Pariteler Son Günlük Değ.

(%)
Haftalık Değ.

(%)
Yılbaşı Değ.

(%)
USDTRY 6.3384 -0.74 -0.08 67.22
EURTRY 7.4101 -0.63 0.44 62.87
EURUSD 1.1682 0.11 0.48 -2.64
GBPUSD 1.3161 0.10 0.87 -2.52
USDJPY 112.37 0.01 1.00 -0.27

Sepetler Son Günlük Değ.
(%)

Haftalık Değ.
(%)

Yılbaşı Değ.
(%)

½ $ + ½ € 6.8700 0.94 0.05 65.01
Dolar Endeksi 94.5540 -0.09 -0.26 2.64
REK 76.01 - - -10.74

Emtialar Son Günlük Değ.
(%)

Haftalık Değ.
(%)

Yılbaşı Değ.
(%)

Ons Altın 1,203.20 0.41 -0.25 -7.67
Gram Altın 245.19 -0.34 -0.32 54.37
WTI 70.00 0.35 -0.45 16.37
BRENT 79.07 0.30 -0.79 18.73
Bakır 2.76 0.53 2.31 -15.25

Tahviller Son Günlük Değ.
bp

Haftalık Değ.
bp

Yılbaşı Değ.
bp

Türkiye 2 Yıllık 25.3296 -5.11 12.19 1,194.47
Türkiye 10 Yıllık 16.7051 -14.83 -126.22 514.58
ABD 10 Yıllık 3.0537 -0.42 8.83 64.37
ABD 2 Yıllık 2.8072 0.21 5.50 92.02
Almanya 10 Yıllık 0.4880 0.80 7.51 5.78
Almanya 2 Yıllık -0.5200 0.01 2.79 9.98

Gelişmekte Olan
Ülke Kurları Son Günlük Değ.

(%)
Haftalık Değ.

(%)
Yılbaşı Değ.

(%)
USDZAR 14.8300 -0.42 -0.75 20.00
USDIDR 14,875.00 0.13 0.34 9.61
USDTRY 6.3384 -0.74 -0.08 67.22
USDRUB 67.0894 -0.39 -2.73 16.22
USDBRL 4.1604 0.00 -0.05 25.58
USDCNY 6.8551 -0.06 -0.04 5.35
USDMXN 18.7681 -0.20 -1.31 -4.54
USDCZK 21.7650 -0.13 -1.10 2.22
USDHUF 277.0100 -0.18 -0.88 7.00
USDPLN 3.6706 -0.13 -0.92 5.45
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EURO/DOLAR

Dün Euro/Dolar paritesinde dalgalı bir seyir etkili olurken, doların
önceki günkü kayıplarını küresel piyasalarda geri almasına bağlı
olarak euro kazançlarını bir miktar geri verdi. Bugün ECB Başkanı
Draghi’nin konuşması takip edilecek. Para politikasına ilişkin olası
mesajlar paritenin seyri üzerinde etkili olabilir. Dün günü 1,1669
seviyesinden tamamlayan Euro/Dolar 08:45 itibariyle 1,1684’lü
seviyelerden işlem görmekte. Paritede 1,1670; 1,1653 ve 1,1631
seviyeleri destek olarak takip edilebilir. Yukarı yönlü hareketlerde
ise 1,1695; 1,1705 ve 1,1724 seviyeleri direnç olarak izlenebilir.
Bugün Euro Bölgesi cari denge rakamları ile ABD’de inşaat izinleri
ve konut başlangıç verileri izlenecek.

Günlük Pivot Seviyeleri

   1.1727

  1.1708  

 1.1695   

1.1682    

 1.1663   

  1.1643  

   1.1630

GBP/USD

GBPUSD paritesi 1,3160 seviyesinden işlem görüyor. Dolar Endeksi
haftaya yapılacak Fed toplantısından faiz artırımım beklentilerine
rağmen 94,5 seviyesinde bulunarak zayıf kalmaya devam ediyor.
bugün İngiltere’den ÜFE ve TÜFE verileri gelecek. Enflasyon
görünümünde baskı oluşmaı ileride BoE’yi faiz artışına zorlayabilir.
İngiltere Başbakanı Theresa May, 2019'un Mart ayından önce AB ile
bir çıkış anlaşmasına varamamasının parçalanmaya yol açacağı
uyarısında bulundu. Ancak 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

   1.3214

  1.3195  

 1.3178   

1.3161    

 1.3142   

  1.3123  

   1.3106
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USDTRY

Dolar/TL dün gün içerisinde 6,3056 ve 6,4652 seviyeleri arasında
dalgalanarak günü 6,3875 seviyesinden kapattı.  Kurda yukarı yönlü
hareketler görüldü. Bu sabah günlük grafikte 5 periyotluk üssel
hareketli ortalaması üzerinde hareket eden kur 6,3913
seviyelerinden işlem görüyor. Teknik olarak kısa vadede en kuvvetli
destek 6,3720 ve en kuvvetli direnç 6,4070 seviyelerinde
bulunmaktadır. Gün içinde aşağı yönlü hareketlerde destek olarak
6,3720 – 6,3580 – 6,3350 seviyeleri takip edilebilir. Yukarı yönlü
hareketlerde ise 6,4070 – 6,4250 – 6,4400 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

   6.4760

  6.4472  

 6.3928   

6.3384    

 6.3096   

  6.2808  

   6.2263

EUR/TRY

Geçen hafta perşembe günü TCMB’nin beklentilerin üzerinde
gerçekleştirdiği faiz artırımı sonrasında değer kazanan Türk Lirası,
yeni haftada değer kaybını sürdürüyor. Türk Lirası üzerindeki satış
baskısı devam ederken TL diğer para birimlerine göre negatif
ayrışıyor. Yarın açıklanması beklenen OVP ile bu taraftaki piyasa
beklentileri TL varlıklar üzerindeki fiyatlamalarda belirleyici olacaktır.
Dün günü 7,4385 seviyesinden tamamlayan Euro/TL paritesi bu
sabah 08:50 itibariyle 7,48’li seviyelerden işlem görüyor. Aşağı
yönlü hareketlerde 7,4298; 7,3868 ve 7,3430 seviyeleri destek
olarak takip edilebilir. Yukarı yönlü hareketlerde ise 7,5060; 7,5564
ve 7,6235 seviyeleri direnç olarak izlenebilir. 

Günlük Pivot Seviyeleri

   7.5788

  7.5424  

 7.4762   

7.4101    

 7.3737   

  7.3373  

   7.2711
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Altın

Ons altın hafta ortasına 1200$ üzerinde başlıyor. Çin ABD'nin 200
milyar dolarlık ürüne tarife kararını Dünya Ticaret Örgütü'ne şikâyet
etti. Öte yandan Çin ABD ürünlerine 60 milyar dolarlık ek tarife
uygulayacak. ABD mallarına yeni gümrük tarifeleri % 5 ile 10
aralığında olacak, 60 milyar dolarlık ABD ürününe 24 Eylül'den
itibaren tarife uygulanmaya başlayacak. Dolar Endeksi haftaya
yapılacak Fed toplantısından faiz artırımım beklentilerine rağmen
94,5 seviyesinde bulunarak zayıf kalmaya devam ediyor. SPDR
altın varlıkları salı günü 0,3 ton geriledi. COMEX ‘te altın net short
pozisyonları rekor seviyelerde bulunmaya devam ediyor. Teknik
olarak halen daha alçalan trendin satış baskısı altındayız. 1207$
seviyesi en önemli direnç olurken şayet bu seviye aşılabilirse altında
çift dip formasyonu başlayabilir. 

Günlük Pivot Seviyeleri

   1,212.72

  1,208.63  

 1,205.92   

1,203.20    

 1,199.12   

  1,195.03  

   1,192.32

XAG/USD

Gümüş hafta ortası işlem günüde 14,20$ 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 emtia tarafının
ticaret savaşı endişeleri ve küresel artan faiz ortamı nedeniyle bu
duruma cevap veremediğini görüyoruz.  Görünümün zayıf olması
nedeniyle yükselişlerdeki direnç dönüşleri satış olarak
değerlendiriliyor.

Günlük Pivot Seviyeleri

   14.35

  14.29  

 14.25   

14.21    

 14.16   

  14.10  

   14.07

(0216) 453 0053 www.gedik.com

https://www.gedik.com/


Gedik Forex Bülten 19 Eylül 2018

Brent Petrol

Brent petrol bu sabah dünkü yükselişini devam ettirerek 79,10$
seviyesinden işlem görüyor.  dün API tarafından açıklanan ham
petrol stokları önceki hafta 8,6 milyon varil azalırken, geçen hafta
1,25 milyon varil artış yaşandı. Çin ABD'nin 200 milyar dolarlık
ürüne tarife kararını Dünya Ticaret Örgütü'ne şikâyet etti. Öte
yandan Çin ABD ürünlerine 60 milyar dolarlık ek tarife uygulayacak.
ABD mallarına yeni gümrük tarifeleri % 5 ile 10 aralığında olacak,
60 milyar dolarlık ABD ürününe 24 Eylül'den itibaren tarife
uygulanmaya başlayacak. Teknik olarak yatay fakat geniş bir bant
içerisinde seyreden fiyatlarda 76,50-76,55$ seviyeleri destek
konumunda olurken 79,40-80,40$ aralığı uzun bir süredir
geçemediği majör direnç seviyesi olarak karşımıza çıkıyor. Direnç
yakınlarında işlem görüyor.

Günlük Pivot Seviyeleri
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  79.31  

 79.19   

79.07    

 78.85   

  78.63  

   78.51

USD/JPY

USDJPY paritesi 112,30 seviyelerinden işlem görüyor. Bu sabah
Japonya Merkez Bankası'nın (BoJ) Eylül ayı toplantısı sonuçlandı,
Banka faizleri değiştirmedi. Japonya'da kısa vadeli politika faizi
Ocak 2016'dan bu yana olduğu gibi bu ay da eksi yüzde 0,1'de
bırakıldı. BoJ'un bir sonraki toplantısı 31 Ekim'de gerçekleştirilecek.
Dolar Endeksi haftaya yapılacak Fed toplantısından faiz artırımım
beklentilerine rağmen 94,5 seviyesinde bulunarak zayıf kalmaya
devam ediyor. Çin ABD ürünlerine 60 milyar dolarlık ek tarife
uygulayacak.  Ticaret savaşlarına ilişkin endişeler yeni baskılamayı
sürdürüyor. Teknik olarak yükseliş kanalı içerisinde hareketlerine
devam eden paritede yükselişin devamını temsil eden bayrak
formasyonu oluşmuş durumda. 112,10 seviyesinin altına
gerilemediği sürece bayrak formasyonu devam edebilir. 

Günlük Pivot Seviyeleri
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 112.46   

112.37    

 112.26   

  112.15  

   112.06
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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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