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Piyasa Gündemi

Dün yurt içinde Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak tarafından
açıklanan “Enflasyonla Topyekün Mücadele Programı” takip edildi.
Program kapsamında enflasyonla mücadelede devreye alınacak
önlemler sıralandı.  Küresel risk iştahı dün bir miktar toparlanma
gösterse de zayıf seyrini sürdürüyor. Cuma günü gerçekleşecek
Rahip Brunson davasına yönelik beklentiler ve dava sonucu TL
varlıkların seyri üzerinde belirleyici olacaktır. 

Açıklanacak Önemli Ekonomik Veriler

•    15:30 ABD – ÜFE Önem: Yüksek
•    17:00 ABD – Toptan Stoklar Önem: Yüksek

Türkiye

Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak dün “Enflasyonla Topyekün
Mücadele Programı” nı açıkladı. Bakan Albayrak enflasyonla
mücadelede özel sektörün katılımının ve desteğinin önemine
değindi. Bakan Albayrak, “Tüm firmalarımızdan asgari yüzde 10
indirim yapma ve bu indirimi yılsonuna kadar sürdürme sözü aldık.
Tüm firmalarımız belirlenen logo ile indirim kampanyasına destek
sözü verdiler.” dedi. Bakan Albayrak bankaların 1 Ağustos'tan
itibaren yüksek faizleri kredilerini %10 indireceklerini söyledi. Ayrıca
elektrik ve doğalgaza yılsonuna kadar zam olmayacağı açıklandı.
Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli "Ucuz et projesi devam
edecek, Çaykur zam yapmayacak, tüm zincir mağazalar 50 üründe
2 ay boyunca yüzde 10 indirim yapacak" dedi. Sanayi ve Teknoloji
Bakanı Varank, enflasyonla mücadele kapsamında; işletmelere TL
cinsinden kredilerde yüzde 14'e kadar finansman desteği
sağlanacağını açıkladı. Alınan kararların ilerleyen süreçte
enflasyonla mücadeleye sağlayacağı katkı piyasaların takibinde yer
alacak. Yeni haftada yurt içi piyasaların gündemini 12 Ekim Cuma
günü gerçekleşecek olan Rahip Brunson davası oluşturuyor. Bu
hafta bu dava ile ilgili seyir, yapılacak açıklamalar ön planda olmaya
devam edecek. Geçen hafta Brunson’un avukatı, ev hapsinin
kaldırılması için Anayasa Mahkemesi’ne başvuruda bulunmuştu. Bu
başvuru ile ilgili süreç ve 12 Ekim’de görülecek dava piyasanın da
odağında olacak.

Euro Bölgesi

Önceki gün İtalya Başbakan Yardımcısı ve İçişleri Bakanı Matteo
Salvini, Avrupa Birliği (AB) Komisyonu'nun üst düzey yetkililerini
"Avrupa düşmanları" olarak gösterip, sert sözlerle eleştirmesinin
ardından Avrupa varlıklarının baskılandığı izlenirken dün bir miktar
toparlanma gözlendi. İtalya kaynaklı gelişmeler ve konu ile ilgili
açıklamalar ilerleyen günlerde piyasaların takibinde yer almaya
devam edecek. 

ABD

Bugün ABD’de ÜFE rakamları açıklanacak. ÜFE’nin eylül ayında
aylık bazda %0,2; yıllık bazda ise %2,8 olarak açıklanması
bekleniyor. Bugün ÜFE verilerinin ardından yarın ABD’de
açıklanacak TÜFE verileri piyasaların yakın takibinde yer alacak.
Enflasyon verileri Fed’e yönelik beklentilerin şekillenmesinde önem
taşıdığı için açıklanacak veriler küresel piyasaların gündeminde yer
alacak. 

Piyasa Verileri
Pariteler Son Günlük Değ.

(%)
Haftalık Değ.

(%)
Yılbaşı Değ.

(%)
USDTRY 6.0882 -0.23 0.72 60.63
EURTRY 7.0061 -0.19 0.93 53.99
EURUSD 1.1502 0.08 0.23 -4.14
GBPUSD 1.3166 0.16 1.76 -2.48
USDJPY 112.99 0.03 -1.35 0.28

Sepetler Son Günlük Değ.
(%)

Haftalık Değ.
(%)

Yılbaşı Değ.
(%)

½ $ + ½ € 6.5763 0.21 1.66 57.95
Dolar Endeksi 95.5730 -0.10 -0.20 3.74
REK 64.82 - - -23.88

Emtialar Son Günlük Değ.
(%)

Haftalık Değ.
(%)

Yılbaşı Değ.
(%)

Ons Altın 1,190.62 0.07 -0.56 -8.63
Gram Altın 233.05 -0.16 0.15 46.76
WTI 74.74 0.07 -1.93 24.27
BRENT 84.84 0.04 -1.29 27.39
Bakır 2.83 0.71 0.00 -13.18

Tahviller Son Günlük Değ.
bp

Haftalık Değ.
bp

Yılbaşı Değ.
bp

Türkiye 2 Yıllık 26.7015 -25.35 0.97 1,331.66
Türkiye 10 Yıllık 18.8337 -45.80 105.71 727.44
ABD 10 Yıllık 3.2120 0.38 2.65 80.20
ABD 2 Yıllık 2.8975 0.83 2.15 101.05
Almanya 10 Yıllık 0.5350 -0.74 5.86 10.48
Almanya 2 Yıllık -0.5300 -0.24 0.66 8.98

Gelişmekte Olan
Ülke Kurları Son Günlük Değ.

(%)
Haftalık Değ.

(%)
Yılbaşı Değ.

(%)
USDZAR 14.5318 -0.23 -0.70 17.57
USDIDR 15,190.00 -0.26 0.76 11.93
USDTRY 6.0882 -0.23 0.72 60.63
USDRUB 66.0418 -0.32 0.29 14.37
USDBRL 3.7166 0.05 -4.78 12.19
USDCNY 6.9183 -0.05 0.74 6.33
USDMXN 18.9923 -0.23 -0.25 -3.40
USDCZK 22.4406 -0.09 0.10 5.39
USDHUF 282.2650 -0.05 0.31 8.96
USDPLN 3.7416 -0.07 -0.19 7.48
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EURO/DOLAR

İtalya Başbakan Yardımcısı ve İçişleri Bakanı Matteo Salvini,
Avrupa Birliği (AB) Komisyonu'nun üst düzey yetkililerini "Avrupa
düşmanları" olarak gösterip sert sözlerle eleştirmesi ve İtalya
kaynaklı sorunların gündemde kalmaya devam etmesi, euro
üzerindeki baskının genel olarak devam etmesine neden oluyor.
Dün günü 1,1493 seviyesinden tamamlayan Euro/Dolar 08:45
itibariyle 1,1510’lu seviyelerden işlem görmekte. Paritede 1,1500;
1,1485 ve 1,1465 seviyeleri destek olarak takip edilebilir. Yukarı
yönlü hareketlerde ise 1,1520; 1,1533 ve 1,1548 seviyeleri direnç
olarak izlenebilir. Bugün Euro Bölgesi’nde veri akışı sakin
seyrederken ABD tarafında ÜFE ve toptan stok rakamları
açıklanacak.

Günlük Pivot Seviyeleri

   1.1546

  1.1531  

 1.1516   

1.1502    

 1.1487   

  1.1471  

   1.1457

GBP/USD

GBPUSD paritesi bu sabah 1,3170 dolaylarında fiyatlanıyor.
Paritede ani görülen bu yükseliş İngiltere tarafında beliren Brexit
gelişmeleri ve dolar bazında bir miktar yumuşamadan kaynaklandı.
İngiltere ve AB'nin Brexit anlaşmasına ulaşmanın önündeki önemli
engellerden biri olan İrlanda sınırı sonunda ilerleme kaydettiği
bildirildi. Pariteyi baskılayan temel hikâyeye ilişkin haber akışı yukarı
yönde destek sağlıyor. Umutlar ekim-kasım aylarında tam bir
anlaşmaya varılması yönünde. Dolar endeksi 95,7’den 95,5’e
gerilerken, ABD 10 yıllık tahvil faizi %3,2440’tan  %3,2130’a
geriledi. Teknik olarak kısa vadeli yükseliş trendinde bulunan parite
1,3030 ara desteğinden bulduğu kuvvet ile yükselişine devam etti.
1,32-1,3220 paritede ilk direnç noktaları.

Günlük Pivot Seviyeleri

   1.3219

  1.3196  

 1.3181   

1.3166    
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  1.3120  
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USDTRY

Dolar/TL dün gün içerisinde 6,0894 ve 6,1594 seviyeleri arasında
dalgalanarak günü 6,1020 seviyesinden kapattı.  Kurda aşağı yönlü
hareketler görüldü. Bu sabah günlük grafikte 21 periyotluk üssel
hareketli ortalaması altında hareket eden kur 6,0883 seviyelerinden
işlem görüyor. Teknik olarak kısa vadede en kuvvetli destek 6,0590
ve en kuvvetli direnç 6,1090 seviyelerinde bulunmaktadır. Gün
içinde aşağı yönlü hareketlerde destek olarak 6,0820-6,0700 –
6,0590 seviyeleri takip edilebilir. Yukarı yönlü hareketlerde ise
 6,1090 – 6,1220 – 6,1380 seviyeleri direnç olarak izlenebilir. Saatlik
grafikte MACD negatif bölgede triggeri altında aşağı yönlü hareket
etmektedir. RSI kendi ortalaması altında aşağı yönlü hareket
etmektedir.

Günlük Pivot Seviyeleri

   6.1376

  6.1244  

 6.1063   
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  6.0617  

   6.0436

EUR/TRY

Dün yurt içinde Bakan Albayrak tarafından açıklanan enflasyonla
mücadele programı takip edildi. Türk Lirası dün sıkışık bir seyir
izleyerek günü sınırlı bir değer kazanımı ile kapattı. 12 Ekim Cuma
günü Rahip Brunson davası piyasaların gündemini oluşturacak.
Dava sonucuna bağlı olarak TL varlıklarda her iki yönde de sert fiyat
hareketleri görülebilir. Dava öncesinde olası haber akışları da
 yakından izlenmeli. Dün günü 7,0194 seviyesinden tamamlayan
Euro/TL paritesi bu sabah 08:50 itibariyle 7,0185’li seviyelerden
işlem görüyor. Aşağı yönlü hareketlerde 6,9951; 6,9560 ve 6,9235
seviyeleri destek olarak takip edilebilir. Yukarı yönlü hareketlerde
ise 7,0350; 7,0640 ve 7,0890 seviyeleri direnç olarak izlenebilir. 

Günlük Pivot Seviyeleri
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Altın

Ons altın güne 1190$ desteğinde başlarken, hareketlerde stabil ve
yatay seyrin devam ettiğini görüyoruz. Trump Fed’i enflasyon ve
kamuya ait verilerin durumundan daha hızlı faiz artışı yaptığı
gerekçesiyle bir kez daha eleştirdi. Dolar endeksi 95,7’den 95,5’e
gerilerken, ABD 10 yıllık tahvil faizi %3,2440’tan  %3,2130’a
geriledi. Ticaret savaşına ilişkin ABD Hazine Bakanlığı Çin yuanının
değer kaybından endişeli olduklarını vurgularken, PBOC bugün
belirlediği referans değeri ile dolar karşısında yuanı bir kez daha
geriye çekti. Ons altın şimdilik bu cepheye sessiz kalsa da 1180$
seviyesi ana destek haline geldi. 1205-1180$ aralığında yatay
işlemlerin devam ettiği altında desteğe yakın seyirler nedeniyle alım
denemeleri söz konusu olabilir. Aşağı kırılmalara dikkat etmekte
fayda var, trend alçalan yönde.

Günlük Pivot Seviyeleri

   1,194.33

  1,192.87  

 1,191.71   

1,190.56    

 1,189.09   

  1,187.63  

   1,186.47

XAG/USD

Gümüş bu sabah 14,40$ seviyesinden işlem görüyor. Oldukça
önemli bir seviyeye gerileyen gümüşte 14,33$ seviyesi ana destek
konumunda. Zira bu desteğin gerisine inmesi durumunda 13,85$
seviyesine kadar önemli bir desteği bulunmuyor. Dolarda bir miktar
zayıflama belirtileri söz konusu. Dolar endeksi 95,7’den 95,5’e
gerilerken, ABD 10 yıllık tahvil faizi %3,2440’tan  %3,2130’a
geriledi. Trump Fed’i enflasyon ve kamuya ait verilerin durumundan
daha hızlı faiz artışı yaptığı gerekçesiyle bir kez daha eleştirdi.
Teknik olarak 22 günlük hareketli ortalamayı destek alan gümüşte
50 günlük ortalamanın geçtiği 14,60$ seviyesi direnç olarak
karşımıza çıkıyor. Şayet bu seviyede tutunması halinde gümüşte
yeni bir yukarı formasyon oluşabilir ancak şimdilik bundan
bahsetmek için erken.

Günlük Pivot Seviyeleri
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Brent Petrol

Brent petrol bu sabah 84,85$ seviyesinden işlem görüyor. Petrol
fiyatları, ABD'de Michael Kasırgası'nın arz darlığını artırabileceği
endişeleri ve OPEC’in üçüncü büyük üreticisi İran’ın ihracatında
gerileme kaydetmesi ile yükseliş sağladı. ABD’de günlük üretimin
%40’ının kesintiye uğrama riski bulunuyor. Dünkü IMF’in küresel
büyüme tahminlerini aşağıya çekmesi olumsuz bir haber olarak
yansısa da Çin’in bu yılki büyüme beklentisini %6,6’da, ABD’nin ise
%2,9’da sabit bırakmasıyla fiyat olarak petrol fiyatlarında olumsuz
bir etkisi görülmedi. Teknik olarak halen daha yükselen kanal
içerisinde fiyatlamalar devam ediyor. Her ne kadar geri çekilmeler
söz konusu olsa da 82,50$ üzerinde kaldığı sürece bu kanal
içerisinde fiyatlanacak. RSI aşırı alım bölgesinden dönüş gösterdi.
85,50$ ara direnç.

Günlük Pivot Seviyeleri
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USD/JPY

USDJPY paritesinde geri çekilme bugün de devam ederek paritenin
112,98 seviyesine gerilediğini görüyoruz. ABD 10 tahvil faizleri yedi
yılın zirvesini gördükten sonra stabilize olurken, Yen önceki 4
günlük işlemlerde dolar karşısında %1,4’lük bir değer kazanımıyla
işlemlerine devam ediyor. Dolarda bir miktar zayıflama belirtileri söz
konusu. Dolar endeksi 95,7’den 95,5’e gerilerken, ABD 10 yıllık
tahvil faizi %3,2440’tan  %3,2130’a geriledi. Trump Fed’i enflasyon
ve kamuya ait verilerin durumundan daha hızlı faiz artışı yaptığı
gerekçesiyle bir kez daha eleştirdi. Diğer yandan bu sabah
Japonya’da açıklanan makine siparişleri beklentilerden iyi geldi.
Paritede OBO hedefi 112,50-112,60 seviyelerine denk gelmesine
karşılık destek seviyesi 12,70 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

