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Piyasa Gündemi

Yurt içi piyasaların gündemini bugün açıklanacak olan Orta Vadeli
Program (OVP) oluşturacak. OVP’de açıklanacak olan ileriye
yönelik ekonomi politikaları ile planda yer alacak somut adımlar TL
varlıklardaki fiyatlamalar üzerinde belirleyici olacaktır. Piyasadaki
beklentilerin karşılanıp karşılanmamasına bağlı olarak TL varlıklarda
her iki yönde de sert fiyatlamaların yaşanabileceği göz önünde
bulundurulmalıdır.

Açıklanacak Önemli Ekonomik Veriler

Türkiye  – Orta Vadeli Program Önem: Yüksek
17:00 ABD – Mevcut Konut Satışları Önem: Yüksek

Türkiye

Dün TL varlıklardaki fiyatlamalarda OVP öncesindeki beklentiler
etkili olurken TL varlıklar değer kazanımı kaydetti. Orta Vadeli
Program (OVP) bugün Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak
tarafından açıklanacak. Yakın dönemde uygulanacak ekonomi
politikalarına ışık tutacak bu planda somut adımların yer alması
beklentisi piyasalarda güç kazanmış durumda. Bununla birlikte
enflasyonla mücadele konusu ve maliye politikalarının sıkı para
politikasına vereceği katkıya dair açıklamalar da piyasaların yakın
takibinde yer alacak. Açıklanacak plan ve ileriye yönelik ekonomi
politikaları ile planda yer alacak somut adımlar TL varlıklardaki
fiyatlamalar üzerinde belirleyici olacaktır. Açıklanacak programın
piyasadaki beklentileri karşılaması ya da karşılayamaması her iki
yönde de sert fiyat hareketlerine neden olabilir. 

Euro Bölgesi

Temmuz ayında cari işlemler dengesi Euro Bölgesi’nde 21,3 milyar
euro fazla verirken haziran ayında cari denge 23,8 milyar dolara
revize edildi. Bugün Euro Bölgesi’nde veri akışı genel olarak sakin
seyrederken eylül ayı tüketici güven endeksi açıklanacak.

ABD

Dün ABD’de açıklanan ekonomik veriler takip edildi. İnşaat izinleri
ağustos ayında %5,7’lik bir daralma kaydederken piyasa beklentisi
%0,1’lik bir daralma yönündeydi. Buna karşılık inşaat başlangıçları
ağustos ayında %9,2’lik artışla %5,8 olan piyasa beklentisinden
güçlü geldi. Konut başlangıçları ise beklentisini aşarak %9,2 artışla
1,28 milyon adet oldu. Bugün ABD’de     Philadelphia Fed imalat
endeksi , haftalık işsizlik başvuruları ve mevcut konut satış
rakamları açıklanacak.

ABD Başkanı Trump dün yaptığı açıklamada, Avrupa Birliği'nin (AB)
otomobillere yönelik gümrük vergisini önlemek için ticaret
müzakerelerine ikna olduğunu ifade etti. Meksika ile ticaret
anlaşmasının son safhaya geldiğini söyleyen Trump, "Her iki taraf
için de mükemmel bir anlaşma sağladık. Daha önce tek taraflı bir
anlaşma vardı. Şimdiki her iki taraf için iyi bir anlaşma oldu ve
bundan mutluyuz." diye konuştu.

Çin

Çin Başbakanı Li Keqiang, Çin'in ABD ile ticaret savaşı bağlamında
ihracatını daha rekabetçi hale getirmek için yuanı devalüe
etmeyeceğini belirtti.

Piyasa Verileri
Pariteler Son Günlük Değ.

(%)
Haftalık Değ.

(%)
Yılbaşı Değ.

(%)
USDTRY 6.2541 0.06 2.89 65.00
EURTRY 7.3251 0.40 2.93 61.01
EURUSD 1.1690 0.15 0.00 -2.57
GBPUSD 1.3157 0.09 0.40 -2.55
USDJPY 112.18 -0.11 0.22 -0.44

Sepetler Son Günlük Değ.
(%)

Haftalık Değ.
(%)

Yılbaşı Değ.
(%)

½ $ + ½ € 6.7625 -1.56 0.93 62.42
Dolar Endeksi 94.4380 -0.10 -0.08 2.51
REK 76.01 - - -10.74

Emtialar Son Günlük Değ.
(%)

Haftalık Değ.
(%)

Yılbaşı Değ.
(%)

Ons Altın 1,204.91 0.08 0.29 -7.53
Gram Altın 242.29 0.14 3.10 52.58
WTI 71.25 -0.27 3.55 18.46
BRENT 79.79 0.56 1.80 19.81
Bakır 2.75 -0.32 1.28 -15.79

Tahviller Son Günlük Değ.
bp

Haftalık Değ.
bp

Yılbaşı Değ.
bp

Türkiye 2 Yıllık 25.3239 -0.57 -393.34 1,193.90
Türkiye 10 Yıllık 16.3115 -39.36 -106.31 475.22
ABD 10 Yıllık 3.0673 0.24 9.45 65.73
ABD 2 Yıllık 2.7970 -0.21 3.43 91.00
Almanya 10 Yıllık 0.4800 -0.65 5.80 4.98
Almanya 2 Yıllık -0.5200 0.60 2.52 9.98

Gelişmekte Olan
Ülke Kurları Son Günlük Değ.

(%)
Haftalık Değ.

(%)
Yılbaşı Değ.

(%)
USDZAR 14.5351 -0.70 -1.58 17.60
USDIDR 14,850.00 -0.17 0.06 9.43
USDTRY 6.2541 0.06 2.89 65.00
USDRUB 66.6673 -0.06 -2.42 15.45
USDBRL 4.1313 -0.01 -1.83 24.70
USDCNY 6.8501 0.05 0.13 5.28
USDMXN 18.7596 -0.06 -0.39 -4.59
USDCZK 21.8274 -0.12 -0.01 2.51
USDHUF 276.5900 -0.09 -0.17 6.77
USDPLN 3.6676 -0.11 -0.37 5.36
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EURO/DOLAR

Dün Euro/Dolar paritesinde yukarı yönlü bir izlenmesine karşın,
euronun gün içerisindeki kazançlarını korumakta zorlandığı görüldü.
Risk iştahının toparlanma kaydetmesine bağlı olarak dolar küresel
piyasalarda bir miktar satış baskısı altında kaldı.  Dün günü 1,1673
seviyesinden tamamlayan Euro/Dolar 08:50 itibariyle 1,1685’li
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’nde tüketici güveni rakamları ile ABD’de
Philadelphia Fed imalat endeksi, haftalık işsizlik başvuruları ve
mevcut konut satış rakamları açıklanacak.

Günlük Pivot Seviyeleri
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  1.1709  
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  1.1660  

   1.1650

GBP/USD

İngiltere'de enflasyon Ağustos ayında beklentinin üzerinde
gerçekleşti. Tüketici fiyatlarındaki artış temmuz ayındaki yıllık yüzde
2,5’ten Ağustos'ta yüzde 2,7’ye yükselirken beklenti %2,4
civarındaydı. Almanya Başbakanı Angela Merkel, Brexit hakkında
"İyi bir atmosferde, birbirimize karşı büyük saygının olduğu ve belirli
alanlarda çok yakın işbirliğinin mümkün olabileceği bir çıkışın
olmasını diliyorum" dedi. Piyasalar 2019 Mart’ta İngiltere’nin Avrupa
Birliğinden ayrılması öncesinde ekim-kasım döneminde Brexit
anlaşmasının yapılabileceğini düşünüyor. Bu açıdan pound tarafı
şimdilik pozitif besleniyor. Teknik olarak kısa vadeli yükseliş kanalı
içerisindeyiz. 1,31seviyesinden destek bulan parite yukarıda
1,32’leri test ediyor.

Günlük Pivot Seviyeleri
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USDTRY

Dolar/TL dün gün içerisinde 6,2333 ve 6,4185 seviyeleri arasında
dalgalanarak günü 6,2503 seviyesinden kapattı.  Kurda aşağı yönlü
hareketler görüldü. Bu sabah günlük grafikte 5 periyotluk üssel
hareketli ortalaması altında hareket eden kur 6,2373 seviyelerinden
işlem görüyor. Teknik olarak kısa vadede en kuvvetli destek 6,2330
ve en kuvvetli direnç 6,3310 seviyelerinde bulunmaktadır. Bugün
açıklanacak olan Orta Vadeli Program sonrasında volatil hareketler
görülebilir. Gün içinde aşağı yönlü hareketlerde destek olarak
6,2040 – 6,1470 – 6,0700 seviyeleri takip edilebilir. Yukarı yönlü
hareketlerde ise 6,2975 – 6,3310 – 6,3760 seviyeleri direnç olarak
izlenebilir. Saatlik grafikte MACD üzerinde yukarı yönlü hareket
etmektedir. 

Günlük Pivot Seviyeleri
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EUR/TRY

Dün Orta Vadeli Program’a (OVP) yönelik beklentilerle TL
varlıklarda olumlu bir fiyatlama yaşanırken Türk Lirası’nın hafta
başından beri yaşadığı değer kayıplarını büyük ölçüde geri aldı.
Bugün açıklanacak olan OVP, TL varlıklardaki fiyatlamalar üzerinde
belirleyici olacaktır. OVP’nin beklentileri karşılayıp
karşılayamamasına bağlı olarak her iki yönde de sert fiyat
hareketleri yaşanabileceğini değerlediriyoruz. Dün günü 7,2961
seviyesinden tamamlayan Euro/TL paritesi bu sabah 08:55 itibariyle
7,33’lü seviyelerden işlem görüyor. Aşağı yönlü hareketlerde
7,2760; 7,1444ve 7,0985 seviyeleri destek olarak takip edilebilir.
Yukarı yönlü hareketlerde ise 7,5060; 7,5060 ve 7,5564 seviyeleri
direnç olarak izlenebilir. 

Günlük Pivot Seviyeleri
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Altın

Ons altın bu sabah 1205$ seviyesinden işlem görüyor. Dolar
Endeksi haftaya yapılacak Fed toplantısından faiz artırımım
beklentilerine rağmen 94,5 seviyesinde bulunarak 7 haftanın en
düşük seviyelerinde zayıf kalmaya devam ediyor. Ticaret
savaşlarında birbirlerine karşılıklı olarak gümrük tarifelerini
yükselten Çin ve ABD henüz masaya oturabilmiş değil. Çin ise bazı
ülkelere gümrük vergilerini düşürmeyi planlıyor. Teknik olarak halen
daha alçalan trendin satış baskısı altındayız. 1207$ ve 1212$
seviyeleri en önemli direnç olurken şayet bu seviye aşılabilirse hem
kısa vadede etkili olan alçalan trend kırılır hem de 1160-1210$
aralığında oluşan çift dip formasyonu başlayabilir. Yatay
göstergelerde aşırı satımı işaret etmese de şimdilik o kısımda
gidilecek bir miktar daha yol olduğunu gösteriyor.

Günlük Pivot Seviyeleri
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XAG/USD

Gümüş haftanın dördüncü işlem gününde 14,30$ 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 gerilerken 7
haftanın en düşük seviyelerinde bulunuyor.  Bir süredir var olduğu
alçalan kanalını kırmaya çalışan gümüş 14,30$ seviyesinde bulunan
majör direncinde bulunuyor. Şayet bu noktayı kırarsa yükselişlerin
önündeki önemli bir direnç aşılmış olacak. 13,90$ seviyesinde dip
yapan gümüşte görünüm halen daha zayıf.

Günlük Pivot Seviyeleri
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Brent Petrol

Brent petrol bu sabah 79,75$ seviyesinden işlem görüyor. Petrolde
önemli bir bölge olan 79,40-80,40 ana direnç bölgesi içine gelmiş
bulunmaktayız. ABD Enerji Enformasyon İdaresi (EIA), ülkedeki
ticari ham petrol stoklarının geçen hafta 2,1 milyon varil (%0,5)
azalışla 394,1 milyon varile gerilediğini açıkladı. Piyasa beklentisi,
stokların 2,7 milyon varil azalacağı yönündeydi. Bir önceki hafta
ham petrol stokları 5,3 milyon varil düşüş göstermişti. Ülkenin ham
petrol üretimi geçen hafta bir önceki haftaya göre günlük ortalama
118 bin varil artışla 11 milyon varil seviyesinde gerçekleşti. Ham
petrol üretimi son 36 haftada 30 kez arttı. Teknik olarak direnç
seviyeleri yakınlarında işlem görüyor oluşu dönüş riskini artırsa da
yükselişlerin güçlü olması direncin kırılması yönünde şansını
artırıyor.

Günlük Pivot Seviyeleri
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USD/JPY

USDJPY paritesi 112,20 seviyelerinden işlem görüyor. Dünkü BoJ
toplantısında 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 7 haftanın en düşük seviyelerinde zayıf kalmaya devam
ediyor. Çin ABD ürünlerine 60 milyar dolarlık ek tarife uygulayacak.
Bunun yanı sıra bazı partnerlerine de gümrük tarifelerini düşürecek.
Bu haberle birlikte yen bir miktar değer kazandı. Teknik olarak
yükseliş kanalı içerisinde hareketlerine devam eden parite bu
kanalın alt bandına dayanmış durumda. 112,10 önemli destek.

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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