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Piyasa Gündemi

Küresel piyasalarda zayıf seyir dün de devam ederken, TL varlıklar
pozitif ayrıştı. Sabah saatlerinde görüşülmeye başlanacak Rahip
Brunson davası oldukça kritik. Resmi kurumlarca yalanlansa da dün
akşam saatlerinde ABD basınında Brunson’ın serbest bırakılması
konusunda anlaşıldığı haberleri öne çıktı. Bugün davadan çıkacak
sonuca göre TL varlıklarda her iki yönde de sert fiyat hareketleri
görülebilir.

Açıklanacak Önemli Ekonomik Veriler

•    Türkiye  – Rahip Brunson Davası Önem: Yüksek
•    12:00 Euro Bölgesi – Sanayi Üretimi Önem: Yüksek
 

Türkiye

Dün ağustos ayı cari denge rakamları açıklandı. Geçen yılın
ağustos ayında 923 milyon dolar açık veren cari işlemler hesabı, bu
yılın aynı ayında 2 milyar 592 milyon dolar fazla verdi. Bunun
sonucunda, 12 aylık cari işlemler açığı 51 milyar 125 milyon dolara
geriledi. Böylece 2015 Eylül ayından bu yana ilk kez cari fazla
verilmiş oldu. Yurt dışında yerleşik kişiler, geçen hafta net 60,7
milyon dolarlık hisse senedi satarken, 389,3 milyon dolarlık DİBS ve
2,6 milyon dolarlık Şirket Borçlanma Senetleri aldı. Yurt içi
piyasaların gündemini bugün görülecek olan Rahip Brunson davası
oluşturuyor. Davanın seyri ve ABD ile ilişkiler arasında sıkı bir bağ
olması nedeniyle dava sonucu yakından takip edilecektir. Davanın
sonucuna bağlı olarak TL varlıklarda her iki yönde de sert fiyat
hareketleri yaşanabileceğini değerlendiriyoruz.

Euro Bölgesi

İtalya kaynaklı bozulan risk iştahı ve küresel piyasaların genelinde
devam eden satış baskısı Avrupa varlıkları üzerinde baskı
oluşturmaya devam ediyor. Dün Avrupa borsalarında aşağı yönlü
hareketler etkisini sürdürürken zayıflayan dolara bağlı olarak euro
değer kazandı. ECB’nin eylül ayı tutanaklarında, politika yağıcılar
ticari gerilimlerin şu ana kadar etkilerinin sınırlı olduğunu ancak
zaman içinde daha ciddi bir etki olabileceğini belirttiler. Bugün Euro
Bölgesi’nde ağustos ayı sanayi üretim rakamları açıklanacak.

ABD

Dün ABD’de tüketici fiyat endeksi (TÜFE) verileri takip edildi. TÜFE
eylül ayında bir önceki aya göre %0,1 oranında bir artış kaydetti.
Yıllık bazda artış ise %2,3 olarak gerçekleşti. Piyasadaki genel
beklentiler ise aylık %0,2, yıllık %2,4 oranında artış olması
yönündeydi.  Çekirdek TÜFE’de eylül ayında %0,1’lik bir artış
kaydederken piyasa beklentisi olan %0,2 rakamının altında kaldı.
ABD Başkanı Donald Trump’ın son dönemde Fed’in faiz artırımlarını
hedef alan söylemleri doları küresel piyasalarda baskılayan bir
gelişme olurken, dün ABD’de açıklanan TÜFE verisinin beklentilerin
altında kalması dolar üzerindeki baskıyı bir miktar artırdı. Bugün
ABD’de ithalat ve ihracat fiyat endeksleri ile Michigan tüketici güveni
takip edilecek.

Piyasa Verileri
Pariteler Son Günlük Değ.

(%)
Haftalık Değ.

(%)
Yılbaşı Değ.

(%)
USDTRY 5.8882 -0.61 -3.87 55.35
EURTRY 6.8297 -0.66 -3.22 50.12
EURUSD 1.1592 -0.01 0.63 -3.38
GBPUSD 1.3233 -0.01 0.90 -1.99
USDJPY 112.38 0.22 -1.19 -0.26

Sepetler Son Günlük Değ.
(%)

Haftalık Değ.
(%)

Yılbaşı Değ.
(%)

½ $ + ½ € 6.4488 -0.69 -1.77 54.89
Dolar Endeksi 95.0570 0.04 -0.59 3.18
REK 64.82 - - -23.88

Emtialar Son Günlük Değ.
(%)

Haftalık Değ.
(%)

Yılbaşı Değ.
(%)

Ons Altın 1,218.81 -0.48 1.33 -6.47
Gram Altın 230.80 -1.05 -2.31 45.34
WTI 71.73 1.14 -3.47 19.25
BRENT 81.28 1.33 -3.26 22.04
Bakır 2.85 0.24 1.38 -12.73

Tahviller Son Günlük Değ.
bp

Haftalık Değ.
bp

Yılbaşı Değ.
bp

Türkiye 2 Yıllık 27.1317 -2.50 37.48 1,374.68
Türkiye 10 Yıllık 18.0001 -16.28 -134.06 644.08
ABD 10 Yıllık 3.1804 2.87 -4.95 77.04
ABD 2 Yıllık 2.8772 2.26 -0.78 99.02
Almanya 10 Yıllık 0.5400 2.23 -2.59 10.98
Almanya 2 Yıllık -0.5400 0.12 -2.66 7.98

Gelişmekte Olan
Ülke Kurları Son Günlük Değ.

(%)
Haftalık Değ.

(%)
Yılbaşı Değ.

(%)
USDZAR 14.5082 -0.67 -1.80 17.38
USDIDR 15,197.00 -0.25 0.11 11.99
USDTRY 5.8882 -0.61 -3.87 55.35
USDRUB 66.0550 -0.34 -0.83 14.39
USDBRL 3.7721 -0.18 -1.91 13.86
USDCNY 6.9039 0.19 0.52 6.10
USDMXN 18.9482 -0.48 0.71 -3.63
USDCZK 22.2679 -0.04 -0.37 4.58
USDHUF 0.0000 0.00 0.00 0.00
USDPLN 0.0000 0.00 0.00 0.00
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EURO/DOLAR

Eur/Usd paritesi dün en düşük 1,1520 ve en yüksek 1,1599
seviyeleri arasında dalgalanarak 1,1594 seviyesinden kapandı.
 Günlük grafikte 21 periyotluk üssel hareketli ortalaması üzerinde
bulunan parite bu sabah 1,1593 seviyelerinden işlem görmektedir.
Kısa vadede en kuvvetli destek 1,1545 seviyesinde bulunurken en
kuvvetli direnç 1,1650 seviyesinde bulunmaktadır. Aşağı yönlü
hareketlerde 1,1545-1,1450 seviyeleri takip edilebilir. Yukarı yönlü
hareketlerde ise direnç olarak 1,1650 ve 1,1730 seviyeleri önemli
görülmektedir. Saatlik grafikte kısa vadeli hareketli ortalamalar
yukarı yönlü hareket etmektedir. MACD yukarı yönlü bir seyir
izlerken RSI kendi ortalaması altında aşağı yönlü hareket
etmektedir.

Günlük Pivot Seviyeleri

   1.1633

  1.1622  

 1.1607   

1.1592    

 1.1581   

  1.1570  

   1.1555

GBP/USD

GBPUSD paritesi bu sabah 1,3230 dolaylarında fiyatlanıyor.
Önümüzdeki hafta 17-18 Ekim tarihlerinde yapılacak ABD liderler
zirvesinde başat konu Brexit olacak. AB, Kuzey İrlanda'nın Gümrük
Birliği içinde yer alarak AB mevzuatına tabi olmasını talep ediyor.
İngiltere ise Brüksel'in, Birleşik Krallığın Birlikten çıkışına onay
verirken, olan Kuzey İrlanda'yı Gümrük Birliği dâhil AB mevzuatına
tabi tutmak istemesini bağımsızlığa müdahale olarak görüyor.
Ancak müzakerelerdeki ilerleme kim-kasım aylarında tam bir
anlaşmaya varılması yönünde. Dolar endeksi 95,2’den 95,0’a
gerilerken, ABD 10 yıllık tahvil faizi %3,17’de konsolide oluyor.
Teknik olarak kısa vadeli yükseliş trendinde bulunan paritede bir
sonraki direnç 1,3270-1,3290 olarak karşımıza çıkabilir.

Günlük Pivot Seviyeleri

   1.3260

  1.3252  

 1.3242   

1.3233    
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  1.3217  

   1.3208
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USDTRY

Dolar/TL dün gün içerisinde 5,9019 ve 6,0849 seviyeleri arasında
dalgalanarak günü 5,9243 seviyesinden kapattı.  Kurda aşağı yönlü
volatil hareketler görüldü. Bu sabah günlük grafikte 5 periyotluk
üssel hareketli ortalaması altında hareket eden kur 5,9264
seviyelerinden işlem görüyor. Teknik olarak kısa vadede en kuvvetli
destek 5,9000 ve en kuvvetli direnç 5,9760 seviyelerinde
bulunmaktadır. Gün içinde aşağı yönlü hareketlerde destek olarak
5,9000-5,8750 – 5,8500 seviyeleri takip edilebilir. Yukarı yönlü
hareketlerde ise 5,9760 – 6,000 – 6,0290 seviyeleri direnç olarak
izlenebilir. Saatlik grafikte MACD negatif bölgede triggeri üzerinde
yukarı yönlü seyrine devam etmektedir. RSI kendi ortalaması
üzerinde yukarı yönlü hareket etmektedir. 

Günlük Pivot Seviyeleri

   6.0562

  6.0004  

 5.9443   

5.8882    

 5.8324   

  5.7766  

   5.7205

EUR/TRY

Eur/Try dün en düşük 6,8414 ve en yüksek 7,0522 seviyeleri
arasında dalgalanarak 6,8752 seviyesinden kapandı. Kurda aşağı
yönlü volatil hareketler görüldü. Günlük grafikte 21 periyotluk üssel
hareketli ortalaması altında bulunan kur bu sabah 6,8491
seviyelerinden işlem görmektedir.  Kısa vadede en kuvvetli destek
6,8190 seviyesinde bulunurken en kuvvetli direnç 6,9050
seviyesinde bulunmaktadır.  Aşağı yönlü hareketlerde 6,8190-
6,7560 seviyeleri destek olarak önemli görülmektedir. Yukarı yönlü
hareketlerde ise direnç olarak 6,9050-6,9690 seviyeleri teknik olarak
önemlidir.   Saatlik grafikte kısa vadeli hareketli ortalamaların düşüş
ivmesinde artış görülmektedir. Macd triggeri altında aşağı yönlü
seyrini korumaktadır.

Günlük Pivot Seviyeleri

   7.0266

  6.9648  

 6.8972   

6.8297    

 6.7679   

  6.7061  

   6.6385
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Altın

Başta ABD endekslerinde görülen sert düşüş volatilitenin ve
korkunun artmasına sebep olurken, VIX Endeksinin %25’e geldiğini
ve hareket bandının oldukça genişlediğini görüyoruz. Tüm bu
ortamda güvenli liman varlıklarına başta altın ve yen olmak üzere
talebin oluştuğunu görüyoruz. Ons altın 1225$ seviyesine kadar
yükselerek 7 haftanın en yüksek seviyesine ulaştı. Bir süredir
bahsettiğimiz destekten bulduğu güç gündeme geldi. Nisan ayından
bu yana %10 üzerinde düşen altın karmaşadan güç buldu. Dün
ABD borsaları %2’nin üzerinde geriledi.  Teknik olarak alçalan
trendini kıran altın 1212$ üzerinde haftalık kapanışını
gerçekleştirirse tam anlamıyla bu trendi kırmış ve oturmuş olacak.
1227$ seviyesinden geçen dirence yakın seyrediyoruz. Dirence
yakın alımlardan ziyade geri çekilmeler değerlendirilmelidir.

Günlük Pivot Seviyeleri

   1,231.04

  1,228.14  

 1,223.47   

1,218.81    

 1,215.91   

  1,213.02  

   1,208.35

XAG/USD

Gümüş bu sabah 14,55$ seviyesinden işlem görüyor. ABD'de TÜFE
Eylül'de %0,1, yıllık %2,3 arttı, çekirdek TÜFE ise yıllık %2,2 ile
tahminlerin altında kaldı. Beklenti TÜFE'de aylık %0,2, yıllık %2,4
artıştı. Dolar endeksi 95,2’den 95,0’a gerilerken, ABD 10 yıllık tahvil
faizi %3,17’de konsolide oluyor. Trump’ın ayrıca sürekli Fed’i
eleştirmesi dolara olumsuz yansıyor. Dün ABD borsaları %2’nin
üzerinde geriledi.  Önceki gün gümüşteki düşüşün anlamlı
olmadığını söylemiştik. Altınla beraber gümüşte de toparlanma
başladı. Fakat direnç seviyelerine yakın oluşumuz nedeniyle
alımlarda aceleci olmamakta fayda var. Diğer yandan dolar
endeksindeki düşüş devam ederken, değerli metallerde kısa vadeli
yükseliş trendi oluşabilir.

Günlük Pivot Seviyeleri

   14.73

  14.68  

 14.63   

14.57    

 14.52   

  14.46  

   14.41
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Brent Petrol

Brent petrol bu sabah 81,10$ seviyelerinden işlem görüyor. Dün
ABD Enerji Enformasyon İdaresi (EIA) ülkedeki ticari ham petrol
stoklarının geçen hafta 6 milyon varil artışla 410 milyon varile
yükseldiğini açıkladı. Piyasa beklentisi, stokların 2,6 milyon varil
artacağı yönündeydi. Ham petrol üretimi geçen hafta bir önceki
haftaya göre günlük ortalama 104 bin varil artışla 11,2 milyon varil
seviyesine yükseldi ve yeni bir rekor kırarak son 39 haftada 33 kez
artış göstermiş oldu. Çin'de dolar cinsinden ihracat, Eylül ayında bir
önceki yılın aynı dönemine göre yüzde 14,5 artarak yüzde 8,2’lik
medyan beklentisini geride bıraktı. Ticaret savaşlarına rağmen
ticaretin canlılığın koruduğu gerekçesiyle petrol fiyatlarına olumlu
yansıdı diyebiliriz. Teknik olarak çift tepe formasyonu başladı.

Günlük Pivot Seviyeleri
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  82.06  
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81.28    
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  79.79  

   79.40

USD/JPY

USDJPY paritesinde geri çekilme ivmesinin zayıfladığını ve 112,00
üzerinde konsolide olduğunu görüyoruz. dün ABD'de TÜFE Eylül'de
%0,1, yıllık %2,3 arttı, çekirdek TÜFE ise yıllık %2,2 ile tahminlerin
altında kaldı. Beklenti TÜFE'de aylık %0,2, yıllık %2,4 artıştı. Dolar
endeksi 95,2’den 95,0’a gerilerken, ABD 10 yıllık tahvil faizi
%3,17’de konsolide oluyor. Trump’ın ayrıca sürekli Fed’i eleştirmesi
dolara olumsuz yansıyor. Dün ABD borsaları %2’nin üzerinde
geriledi.  Tüm bu ortamda güvenli liman varlıklarına başta altın ve
yen olmak üzere talebin oluştuğunu görüyoruz. Japonya hisseleri
Şubat'tan beri en sert haftalık düşüşünü yaşadı. Teknik olarak OBO
hedefine ulaştı ancak düşüşün devamı olarak ters flama
formasyonu izleniyor.

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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