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Piyasa Gündemi

Geçen hafta Türk Lirası üzerinde satış baskısının sürdüğü izlenirken
BIST-100 Endeksi yurt dışı piyasalardan aldığı destekle alıcılı bir
seyir izledi. Küresel piyasalarda risk iştahının toparlanma kaydettiği
görüldü. Bu hafta Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın 24 – 27 Eylül tarihleri
arasında ABD’deki temasları ile 28 Eylül Almanya ziyareti yurt içi
piyasaların takibinde yer alacaktır.

Açıklanacak Önemli Ekonomik Veriler

11:00 Almanya – IFO İş İklimi Endeksi Önem: Yüksek
14:30 Türkiye – İmalat Güveni ve Kapasite Kullanım Oranı
Önem: Orta

Türkiye

23-27 Eylül tarihlerinde Cumhurbaşkanı Erdoğan ABD’ye ziyaret
gerçekleştirecek. 25 Eylül’de Birleşmiş Milletler 73.Genel Kurulunda
konuşma yapacak. Sayın Erdoğan’ın New York’ta bulunduğu süre
boyunca çok sayıda görüşmeler yapacağına ilişkin haber akışları
yer almakta. Yine bu hafta 28 Eylül’de Cumhurbaşkanı Şansölye
Merkel ile görüşmek üzere Berlin’e gidiyor. Hafta genelinde yapılan
görüşmeler sonucu ardından yapılacak açıklamalar yurt içi
piyasaların yakın takibinde olacak. Bugün yurt içinde kapasite
kullanım oranı ve imalat güveni verileri açıklanacak.

Euro Bölgesi

Cuma günü Euro Bölgesi’nde imalat ve hizmet PMI verileri
açıklandı. Eylül ayında imalat PMI 53,3 olarak açıklanırken piyasa
beklentisi olan 54,4 seviyesinin altında kaldı. Hizmet PMI ise 54,4
olan piyasa beklentisinin üzerinde 54,7 olarak açıklandı.

Bu hafta Euro Bölgesinde piyasalara yön verebilecek majör bir veri
bulunmuyor. Bu nedenle yeni haftada euro cephesi sakin geçireceği
benziyor. Brexit görüşmeleri devam ederken hem euro hem de
pound bu taraftaki veri akışına göre fiyatlanıyor. Bu yüzden haftanın
tek Euro Bölgesi verisi cuma günü açıklanacak TÜFE tahminleri
olacak. Bu hafta euro bölgesinde daha çok Almanya verileri ön
plana çıkıyor. 27 Eylül Perşembe günü TÜFE verileri, 28 Eylül
Cuma günü ise işsizlik oranı ve perakende satışlar önemli olacak.
Bugün Almanya’da IFO iş iklimi endeksi ve ECB Başkanı Draghi’nin
konuşması takip edilecek. ECB Başkanı Draghi’nin para politikasına
ilişkin vereceği olası mesajlar Avrupa varlıklarının seyri üzerinde
etkili olabilir.

ABD

Cuma günü ABD’de üretim ve hizmet PMI verileri açıklandı. Eylül
ayında üretim PMI verisi 55,6 olarak açıklanırken 55,0 seviyesinde
yer alan piyasa beklentisinden güçlü geldi. Hizmet PMI ise eylül
ayında 52,9 olarak açıklandı. Piyasa beklentisi 55,0 idi. Açıklanan
verinin piyasa beklentisinin önemli ölçüde altında kaldığı görüldü. 

Bu hafta ABD’deki veri akışları ön plana çıkıyor. Haftanın en önemli
verisi 25-26 Eylül’de yapılacak Fed toplantısı olacak. Aynı zamanda
uzun vadeli projeksiyonun da yayımlanacağı bu toplantının ardından
Fed Başkanı Powell’ın da basın toplantısı takip edilecek. Bunun
yanında perşembe günü açıklanacak GSYH verisi ile 28 Eylül Cuma
günü açıklanacak olan çekirdek kişisel tüketim harcamaları
(çekirdek PCE) ve kişisel gelir-gider verileri de piyasaların takibinde.
 

Piyasa Verileri
Pariteler Son Günlük Değ.

(%)
Haftalık Değ.

(%)
Yılbaşı Değ.

(%)
USDTRY 6.3258 0.63 0.18 66.89
EURTRY 7.4225 0.34 0.55 63.15
EURUSD 1.1726 -0.25 0.35 -2.27
GBPUSD 1.3064 -0.16 -0.73 -3.24
USDJPY 112.50 -0.06 0.57 -0.15

Sepetler Son Günlük Değ.
(%)

Haftalık Değ.
(%)

Yılbaşı Değ.
(%)

½ $ + ½ € 6.8025 0.00 -0.06 63.38
Dolar Endeksi 94.3570 0.15 -0.15 2.42
REK 76.01 - - -10.74

Emtialar Son Günlük Değ.
(%)

Haftalık Değ.
(%)

Yılbaşı Değ.
(%)

Ons Altın 1,195.09 -0.39 -0.51 -8.29
Gram Altın 243.05 0.23 -0.33 53.06
WTI 72.03 1.78 4.72 19.75
BRENT 80.32 2.03 3.11 20.60
Bakır 2.84 0.53 6.67 -13.04

Tahviller Son Günlük Değ.
bp

Haftalık Değ.
bp

Yılbaşı Değ.
bp

Türkiye 2 Yıllık 25.7870 0.00 40.63 1,240.21
Türkiye 10 Yıllık 17.0055 0.00 15.21 544.62
ABD 10 Yıllık 3.0730 0.83 8.45 66.30
ABD 2 Yıllık 2.8128 0.84 3.08 92.58
Almanya 10 Yıllık 0.4600 0.11 0.24 2.98
Almanya 2 Yıllık -0.5400 -0.21 -1.07 7.98

Gelişmekte Olan
Ülke Kurları Son Günlük Değ.

(%)
Haftalık Değ.

(%)
Yılbaşı Değ.

(%)
USDZAR 14.4092 0.72 -3.46 16.58
USDIDR 14,872.50 0.35 -0.02 9.59
USDTRY 6.3267 0.64 0.20 66.92
USDRUB 66.4071 -0.05 -2.46 15.00
USDBRL 4.0508 0.04 -1.91 22.27
USDCNY 6.8563 0.00 0.03 5.37
USDMXN 18.8774 0.24 0.20 -3.99
USDCZK 21.8321 0.24 0.25 2.53
USDHUF 276.5000 0.24 -0.49 6.74
USDPLN 3.6730 0.25 -0.17 5.51
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EURO/DOLAR

Geçen hafta küresel risk iştahındaki toparlanmaya bağlı olarak
doların küresel piyasalarda değer kaybettiği izlendi. Dolardaki değer
kaybına bağlı olarak Euro/Dolar paritesinde yukarı yönlü bir
fiyatlama etkili oldu. Cuma günü ise euronun dolar karşısında
kazançlarını bir miktar geri verdiği görüldü. Cuma gününü 1,1746
seviyesinden tamamlayan Euro/Dolar 08:55 itibariyle 1,1735’li
seviyelerden işlem görmekte. Paritede 1,1718; 1,1700 ve 1,1684
seviyeleri destek olarak takip edilebilir. Yukarı yönlü hareketlerde
ise 1,1745; 1,1755 ve 1,1770 seviyeleri direnç olarak izlenebilir.
Bugün Almanya’da IFO iş iklimi endeksi ve ECB Başkanı Draghi’nin
konuşması takip edilecek. ABD’de ise gündem sakin.

Günlük Pivot Seviyeleri

   1.1774

  1.1764  

 1.1745   

1.1726    

 1.1715   

  1.1705  

   1.1686

GBP/USD

GBPUSD paritesi 1,33’lere yaklaştığı geçen haftadan bu yana
oldukça sert geri çekilerek yeni haftaya 1,30 bölgesinde giriş yaptı.
Brexit’e ilişkin AB – İngiltere arasında yaşanan anlaşmazlıklar
GBP’de satış getirdi. Avusturya'da AB Liderleri gayri resmi
Toplantısında Avrupalı Liderlerle görüşen İngiltere Başbakanı
Theresa May İngiltere'nin Brexit'e yönelik Chequers Planı'nı
reddeden ve alternatif sunmamalarını "kabul edilemez" olarak
nitelendirdi. Buna karşılık ABD’den uzlaşma halen daha mümkün
açıklamaları pariteyi sert geri çekildiği 1,33 seviyelerinden sonra
1,30 bölgesinde dengeledi. Teknik olarak bir süredir yükseliş
kanalında olan parite bu geri çekilmenin ardından kanal dışına çıktı.
Bu hareket sonrası zayıf bir görünümü olan GBPUSD’de 1,3060
destek konumunda.

Günlük Pivot Seviyeleri

   1.3111

  1.3100  

 1.3082   

1.3064    

 1.3053   

  1.3042  

   1.3024
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USDTRY

Dolar/TL cuma günü 6,1840 ve 6,3062 seviyeleri arasında
dalgalanarak günü 6,2864 seviyesinden kapattı.  Kurda yukarı yönlü
hareketler görüldü. Bu sabah günlük grafikte 5 periyotluk üssel
hareketli ortalaması üzerinde hareket eden kur 6,3074
seviyelerinden işlem görüyor. Teknik olarak kısa vadede en kuvvetli
destek 6,2785 ve en kuvvetli direnç 6,3370 seviyelerinde
bulunmaktadır. Gün içinde aşağı yönlü hareketlerde destek olarak
6,2785 – 6,2650 – 6,2460 seviyeleri takip edilebilir. Yukarı yönlü
hareketlerde ise 6,3370 – 6,3590 – 6,3740 seviyeleri direnç olarak
izlenebilir. Saatlik grafikte kısa vadeli hareketli ortalamaların yukarı
yönlü hareket ettikleri görülmektedir.

Günlük Pivot Seviyeleri

   6.3990

  6.3657  

 6.3457   
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   6.2392

EUR/TRY

Geçen hafta Türk Lirası’nda dalgalı bir seyir etkili oldu. TL
varlıklardaki fiyatlamalarda Yeni Ekonomi Programına dair
beklentiler ve programın sunumunda verilen mesajlar etkili oldu.
Program öncesinde değer kazanarak hafta içerisindeki değer
kayıplarını bir miktar geri alan TL’de, program sonrasında kâr
satışlarının etkili olduğu ve TL üzerindeki satış baskısının haftanın
kalanında da devam ettiği izlendi.  Cuma gününü 7,3925
seviyesinden tamamlayan Euro/TL paritesi bu sabah 09:00 itibariyle
7,40’lı seviyelerden işlem görüyor. Aşağı yönlü hareketlerde 7,3381;
7,2760 ve 7,1875 seviyeleri destek olarak takip edilebilir. Yukarı
yönlü hareketlerde ise 7,4525; 7,5060 ve 7,5499 seviyeleri direnç
olarak izlenebilir. 

Günlük Pivot Seviyeleri
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Altın

Ons altın haftaya 1200$ gerisinden başlıyor. Bu hafta 25-26 Eylül
tarihlerinde gerçekleşecek Fed toplantısı öncesinden başlayan faiz
artırım beklentileri değerli metallerdeki hareketleri baskılıyordu. Bu
nedenle Fed’i atlatmadan metallerde bir rahatlama beklemiyoruz.
Ayrıca önceki haftanın COMEX verilerine göre spekülatif net altın
satış pozisyonları artış kaydetti. ABD’nin Çin’e yönelik 200 milyar
dolarlık yeni vergi uygulaması bugün devreye giriyor. Çin de 60
milyar dolarlık ABD ürününe vergi uygulamaya hazırlanıyor. Ons
altını teknik olarak ele aldığımızda kısa vadeli alçalan trend baskı
kurmaya devam ediyor. Ancak ons altında görünen o ki 1198-1207$
aralığında yatay bir seyir hakim. Bu nedenle bu iki seviye arasında
yatay işlem stratejisi devam ediyor.

Günlük Pivot Seviyeleri

   1,203.86

  1,201.81  

 1,198.46   

1,195.11    

 1,193.05   

  1,191.00  

   1,187.65

XAG/USD

Gümüş yeni haftaya 14,35$ direncinin gerisinde başlıyor. Geçen
hafta kısa vadeli alçalan kanalından çıkarak bu dirence yönelen
gümüş denemesinde başarısız kalarak geri çekildi. Bu hafta 25-26
Eylül tarihlerinde gerçekleşecek Fed toplantısı öncesinden başlayan
faiz artırım beklentileri değerli metallerdeki hareketleri baskılıyordu.
Bu nedenle Fed’i atlatmadan metallerde bir rahatlama
beklemiyoruz. ABD 10 yıllık tahvil faizleri faiz artırım beklentileri
sebebiyle %3,07 seviyesinde bulunuyor. Teknik olarak ele
aldığımızda 13,97$ seviyesinden destek bulan gümüş kanal dışına
çıkmış olsa da halen daha baskı altında. Bu nedenle 14,30$
seviyeleri bizim için yine işaret fişeği olacak. Şayet geçemezse
yükselişler satış stratejisi olarak devam eder.

Günlük Pivot Seviyeleri
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Brent Petrol

Hafta sonu yapılan OPEC toplantısından özetle; OPEC ve
ortaklarının üretim artırımının çok acil olmadığını işaret etmeleri ve
ABD'nin fiyat artışlarını durdurma baskısına rağmen ekstra petrol
üretimi taahhüdünde bulunmamaları ortaya çıktı. OPEC kararı
sonrasında brent petrol fiyatı tekrar yükselişe geçerek tehlikeli bölge
olarak adlandırdığımız yoğun direnç bölgesi 79,40-80,40$ aralığına
yükseldi. ABD’nin İran’a olan yaptırımlarının başlamasına günler
kala petrolde arz yönlü beklentiler fiyatı destekliyor. Brent petrolü
teknik olarak ele aldığımızda; 80,40 direnci üzerinde fiyatlandığını
görüyoruz. bu nokta oldukça kritik; defalarca bu bölgeden dönüşler
gördüğümüz petrolde bu noktanın geçilmesi durumunda 81,80$
bölgesine kadar majör bir direnç bulunmuyor.

Günlük Pivot Seviyeleri
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USD/JPY

USDJPY paritesi 112,55 seviyesinden yeni haftaya başlıyor. Bu
hafta 25-26 Eylül tarihlerinde yapılacak Fed toplantısından
piyasaların geneli faiz artırımı beklerken, bu beklentiler nedeniyle
ABD 10 yıllık tahvil faizleri %3,07’ye yükseldi. Bugün Japonya ve
Çin piyasaları tatil. Bu nedenle ABD piyasaları açılana kadar
hacimsiz hareketler görebiliriz. ABD’nin Çin’e yönelik 200 milyar
dolarlık yeni vergi uygulaması bugün devreye giriyor. Çin de 60
milyar dolarlık ABD ürününe vergi uygulamaya hazırlanıyor. Ticaret
savaşlarındaki gerilimin tırmanması sebebiyle asya para birimleri
baskı görüyor. USDJPY paritesini teknik olarak ele aldığımızda;
yükseliş kanalının alt desteği olan 112,55 seviyesinde bulunuyoruz.
Şayet bu seviye aşağı yönlü kırılırsa; 112,40 ve 112,20seviyeleri
destek olarak bulunuyor.

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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