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Piyasa Gündemi

Dün yurt içinde “Yeni Ekonomi Programı (YEP)” açıklandı.
Programın sunumunun ardından TL varlıklarda volatilite artış
kaydederken önceki günlerde programa yönelik beklentilerle değer
kazanan TL varlıklarda kâr satışları etkili oldu. Küresel risk iştahı
toparlanmasını sürdürürken yurt dışı hisse piyasalarında yukarı
yönlü bir seyir etkili oldu. Bugün Avrupa ve ABD’deki PMI rakamları
izlenecek.

Açıklanacak Önemli Ekonomik Veriler

11:00 Euro Bölgesi – İmalat ve Hizmet PMI Önem: Yüksek
16:45 ABD – İmalat ve Hizmet PMI Önem: Yüksek

Türkiye

Dün yurt içinde piyasaların gündemini eski adıyla OVP yeni adıyla
ise “Yeni Ekonomi Programı” belirledi. Hazine ve Maliye Bakanı
Berat Albayrak’ın sunumu ile açıklanan Yeni Ekonomi Programı’nda
(YEP) 3 yıllık yol haritası ortaya konuldu. Dengelenme, disiplin ve
değişim olmak üzere üç ana temel üzerine oturtulan YEP’de
ekonomik dengelenme ve mali politikalara ilişkin değerlendirmeler
ön plana çıktı. Bankaların güncel yapılarını tespit etmek için mali
bünye değerlendirme çalışmalarının yapılacağı açıklandı. Açıklanan
programda piyasa ekonomisinin temel prensiplerinden taviz
verilmeyeceği ve YEP Eylem Planı çerçevesinde gerçekleştirilen
ilerlemelerin 3 aylık dönemlerde takip edileceği belirtildi. Yeni
Ekonomi Programı'nda (YEP) büyüme beklentileri aşağı yönlü,
enflasyon beklentiler ise yukarı yönlü güncellendi. Bununla beraber
işsizlik oranında da 2019 ve 2020 yıllarında artış olacağı, ancak
özel sektörde istihdamın artacağı vurgulandı. 2018 için büyüme
tahmini % 5,5'ten % 3,8'e geriledi. 2019 büyüme tahmini ise % 2,3'e
düşürüldü. 2018 enflasyon tahmini %7'den %20,8'e, 2019 %6'dan %
15,9'a, 2020 enflasyon hedefi ise % 5'ten % 9,8'e yükseltildi. Yeni
Ekonomi Programı’nın açıklanmasının ardından TL varlıklarda
volatilitenin artış kaydettiği gözlendi. Program öncesinde olumlu
beklentilerle birlikte değer kazanan TL varlıklarda kâr satışları etkili
oldu. 

Euro Bölgesi

Dün Euro Bölgesi’nde eylül ayı tüketici güveni açıklandı. Piyasadaki
beklenti tüketici güveninin -2,0 olarak açıklanması yönünde iken
açıklanan rakam beklentilerden kötü geldi ve tüketici güveni -2,9
olarak gerçekleşti. Bugün Euro Bölgesi’nde imalat ve hizmet PMI
endeksleri açıklanacak.

ABD

ABD'de haftalık işsizlik maaşı başvuruları 3 bin kişi azalarak 201
bine geriledi. Piyasa beklentisi 210 bin kişi şeklindeydi. Böylece
haftalık işsizlik başvuruları Kasım 1969'dan beri en düşük seviye
olarak kayda geçti.  Philadelphia Fed imalat endeksi eylül ayında
17,0 olan piyasa beklentisinin üzerinde 22,9 olarak açıklandı.
Mevcut konut satışları ise ağustos ayında değişim göstermeyerek
5,34 milyon olarak gerçekleşti. Piyasadaki beklentiler %0,3’lük bir
artış olması yönündeydi. Bugün ABD’de imalat ve hizmet PMI
rakamları takip edilecek.
 

Piyasa Verileri
Pariteler Son Günlük Değ.

(%)
Haftalık Değ.

(%)
Yılbaşı Değ.

(%)
USDTRY 6.2655 1.11 1.68 65.30
EURTRY 7.3867 1.03 2.96 62.36
EURUSD 1.1782 0.04 1.37 -1.80
GBPUSD 1.3242 -0.20 1.32 -1.92
USDJPY 112.86 0.32 0.71 0.17

Sepetler Son Günlük Değ.
(%)

Haftalık Değ.
(%)

Yılbaşı Değ.
(%)

½ $ + ½ € 6.8050 0.63 2.25 63.44
Dolar Endeksi 93.9570 0.05 -1.02 1.99
REK 76.01 - - -10.74

Emtialar Son Günlük Değ.
(%)

Haftalık Değ.
(%)

Yılbaşı Değ.
(%)

Ons Altın 1,209.10 0.17 1.29 -7.21
Gram Altın 243.56 1.28 2.99 53.38
WTI 70.39 0.30 2.02 17.03
BRENT 78.92 0.44 1.08 18.50
Bakır 2.78 1.69 3.23 -14.82

Tahviller Son Günlük Değ.
bp

Haftalık Değ.
bp

Yılbaşı Değ.
bp

Türkiye 2 Yıllık 25.9754 65.15 96.57 1,259.05
Türkiye 10 Yıllık 16.8463 53.48 41.03 528.70
ABD 10 Yıllık 3.0766 1.07 7.89 66.66
ABD 2 Yıllık 2.8201 0.83 3.81 93.31
Almanya 10 Yıllık 0.4730 -0.03 2.44 4.28
Almanya 2 Yıllık -0.5300 0.02 1.06 8.98

Gelişmekte Olan
Ülke Kurları Son Günlük Değ.

(%)
Haftalık Değ.

(%)
Yılbaşı Değ.

(%)
USDZAR 14.3340 0.31 -3.95 15.97
USDIDR 14,810.00 -0.24 -0.10 9.13
USDTRY 6.2655 1.11 1.68 65.30
USDRUB 66.3504 0.05 -2.62 14.90
USDBRL 4.0773 0.07 -2.09 23.07
USDCNY 6.8364 -0.14 -0.46 5.07
USDMXN 18.8807 0.30 -0.04 -3.97
USDCZK 21.6834 -0.08 -1.03 1.83
USDHUF 274.4200 -0.05 -1.81 5.93
USDPLN 3.6429 0.00 -1.64 4.65
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EURO/DOLAR

Küresel risk iştahındaki toparlanmaya bağlı olarak doların küresel
piyasalarda değer kaybettiği izlendi. Bununla birlikte Euro/Dolar
paritesinde yukarı yönlü bir fiyatlama etkili oldu. Dün günü 1,1778
seviyesinden tamamlayan Euro/Dolar 08:50 itibariyle 1,1780’li
seviyelerden işlem görmekte. Paritede 1,1775; 1,1762 ve 1,1740
seviyeleri destek olarak takip edilebilir. Yukarı yönlü hareketlerde
ise 1,1791; 1,1820 ve 1,1840 seviyeleri direnç olarak izlenebilir.
Bugün Euro Bölgesi’nde ve ABD’de imalat ve hizmet PMI rakamları
açıklanacak. Açıklanacak PMI endekslerinin beklentileri karşılayıp
karşılayamamasına bağlı olarak paritede fiyatlamaların şekillendiği
görülebilir.

Günlük Pivot Seviyeleri

   1.1804

  1.1796  

 1.1789   

1.1782    

 1.1774   

  1.1766  

   1.1759

GBP/USD

GBPUSD paritesi bu sabah 1,3255 seviyesinden işlem görüyor.
Brexite yönelik anlaşma olacağı umutlarını pekiştiren açıklamalar
pound tarafında değer kazanımlarına yol açıyor. İngiltere'de
enflasyon Ağustos ayında beklentinin üzerinde gerçekleşti. Tüketici
fiyatlarındaki artış temmuz ayındaki yıllık %2,5’ten Ağustos'ta
%2,7’ye yükselirken beklenti %2,4 civarındaydı. Piyasalar 2019
Mart’ta İngiltere’nin Avrupa Birliğinden ayrılması öncesinde ekim-
kasım döneminde Brexit anlaşmasının yapılabileceğini düşünüyor.
Bu açıdan pound tarafı şimdilik pozitif besleniyor. Diğer yandan
Dolar endeksi ticaret savaşı endişelerinin azalmasıyla beraber 93,9
seviyesine geriledi. Teknik olarak kısa vadeli yükseliş kanalı
içerisindeyiz. Üst dirence değen parite şimdilik aşamazken bir
miktar kar realizasyonu yaşıyor.

Günlük Pivot Seviyeleri

   1.3300

  1.3289  

 1.3265   

1.3242    

 1.3230   

  1.3219  

   1.3195
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USDTRY

Dolar/TL dün gün içerisinde 6,1311 ve 6,3739 seviyeleri arasında
dalgalanarak günü 6,1967 seviyesinden kapattı.  Kurda aşağı yönlü
hareketler görüldü. Bu sabah günlük grafikte 5 periyotluk üssel
hareketli ortalaması altında hareket eden kur 6,2148 seviyelerinden
işlem görüyor. Teknik olarak kısa vadede en kuvvetli destek 6,1870
ve en kuvvetli direnç 6,2415 seviyelerinde bulunmaktadır. Gün
içinde aşağı yönlü hareketlerde destek olarak 6,2040 – 6,1870 –
6,1470 seviyeleri takip edilebilir. Yukarı yönlü hareketlerde ise
6,2415 – 6,2570 – 6,2760 seviyeleri direnç olarak izlenebilir. Saatlik
grafikte MACD negatif bölgede triggeri üzerinde yukarı yönlü
hareket etmektedir. RSI kendi ortalaması üzerinde aşağı yönlü
hareket etmektedir.

Günlük Pivot Seviyeleri

   6.3873

  6.3304  

 6.2979   

6.2655    

 6.2085   

  6.1516  

   6.1191

EUR/TRY

Dün yurt içinde “Yeni Ekonomi Programı (YEP)” açıklandı.
Programın sunumunun ardından Türk Lirası’nda volatilite artış
kaydederken önceki günlerde programa yönelik beklentilerle değer
kazanan Türk Lirası’nda kâr satışları etkili oldu. Buna karşın Türk
Lirası ilerleyen saatlerde kaybını büyük ölçüde geri aldı. Bugün yurt
içinde önemli bir veri akışı bulunmazken Euro Bölgesi’nde
açıklanacak PMI verileri paritenin seyri üzerinde etkili olabilecektir.
Dün günü 7,2994 seviyesinden tamamlayan Euro/TL paritesi bu
sabah 09:00 itibariyle 7,35’li seviyelerden işlem görüyor. Aşağı
yönlü hareketlerde 7,3190; 7,2760 ve 7,1875 seviyeleri destek
olarak takip edilebilir. Yukarı yönlü hareketlerde ise 7,3750; 7,4390
ve 7,4829 seviyeleri direnç olarak izlenebilir.

Günlük Pivot Seviyeleri
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  7.4584  
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7.3867    

 7.3210   

  7.2552  

   7.2194
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Altın

Ons altın haftanın son işlem gününde 1209$ seviyesinden son bir
haftanın en yüksek seviyelerinden işlem görüyor. Dolar Endeksi,
küresel ticaret endişelerinin azalmasıyla birlikte gevşemeye devam
ediyor. Dolar endeksi bu sabah 93,9 seviyesinde bulunuyor. Fed
toplantısı öncesi ABD veri takviminin de yoğun olmaması doları
serbest piyasada dalgalanmaya itti. Dolardaki bu düşüşle beraber
ons altın da 1207 direncinin üzerine çıktı. Ancak çift dip görünümün
başlaması 1215$ direncinin kırılmasıyla başlayacak. Hem alçalan
trend kırılmış olacak hem de formasyon başlayacak. Bu seviyeleri
kırmamız halinde yukarıda çift dip teknik hedefi 1250$ seviyelerine
kadar devam ediyor. Önümüzdeki haftaki Fed toplantısından
beklenen faiz artışı ve aralıkta faiz artışına işaret edeceği
beklentileri kar satışlarına neden olabilir.

Günlük Pivot Seviyeleri

   1,214.15

  1,212.20  

 1,210.65   

1,209.10    

 1,207.15   

  1,205.20  

   1,203.65

XAG/USD

Gümüş haftanın dördüncü işlem gününde 14,36$ seviyesinde
fiyatlanıyor. Dolar endeksi ticaret savaşı endişelerinin azalmasıyla
beraber 93,9 seviyesine geriledi. Bir süredir alçalan kanal içerisinde
satış baskısı gören gümüş 14,20$ seviyesini kırmasıyla beraber bu
kanaldan çıkmış oldu. Fakat şimdi 14,35$ seviyesinde bulunan
majör direncini kırmaya çalışıyor. Şayet bu seviyeyi kırabilirse
14,80$ seviyelerine doğru önemli bir direnci bulunmuyor.
Önümüzdeki hafta yapılacak Fed toplantısından beklenen faiz artışı
ve aralıkta faiz artışına işaret edeceği beklentileri kar satışlarına
neden olabilir. Bu etapta özellikle mevcut bulunduğu direncini
kırmadan gümüş tarafına temkinli yaklaşmakta fayda var. talep
tarafında yoğun bir akış göremediğimiz için Fed haberi masa
üzerinde risk olarak bulunuyor.

Günlük Pivot Seviyeleri

   14.55

  14.48  
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Brent Petrol

Brent petrol bu sabah 78,90$ seviyesinden işlem görüyor. Petrolde
önemli bir bölge olan 79,40-80,40 ana direnç bölgesini bir kez daha
test edilse de yine kırılamadı. Rusya'da petrol üretiminin günlük
11.29-11.36 milyon varil ile Sovyet sonrası dönemin en yüksek
seviyelerine çıktığı kaydedildi. ABD’de ticari ham petrol stoklarının
geçen hafta 2,1 milyon varil azalışla 394,1 milyon varile gerilediğini
açıkladı. Piyasa beklentisi 2,7 milyon varil azalacağı yönündeydi.
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. Şimdilik direncin altında yatay hareketler devam ederken,
alım için temkinli olmakta fayda var.

Günlük Pivot Seviyeleri
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USD/JPY

USDJPY paritesi 112,80 seviyelerinden işlem görüyor. Dolar
endeksi ticaret savaşı endişelerinin azalmasıyla beraber 93,9
seviyesine geriledi. Bununla beraber Çin ve Japonya borsaları sert
yükselişe geçerken bu durum yen açısından baskı oluşturuyor. Yen
ve Nikkei endeksinin ters korelasyon içerisinde olduğunu
belirtmekte fayda var. Bu nedenle yükselişe geçen kur sert alımlarla
yoluna devam ediyor. Ayrıca eylül ayı başından bu yana var olan
yükseliş kanalı halen daha etkili. Gelecek hafta yapılacak fed
toplantısı öncesinde bu hafta BoJ’un toplantısı vardı. Banka faizde
değişikliğe gitmedi. Teknik olarak yükseliş kanalı içerisinde
hareketlerine devam eden parite bu kanalın alt bandına dayanmış
durumda. 112,10 önemli destek.

Günlük Pivot Seviyeleri

   113.44

  113.15  

 113.00   

112.86    

 112.57   

  112.28  

   112.14
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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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