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Piyasa Gündemi

Rahip Brunson’ın bırakılmasına bağlı olarak TL varlıklarda değer
kazanımı etkili oldu. Piyasalar üzerinde stres yaratan Brunson
olayının geride bırakılmasına bağlı olarak ilerleyen süreçte ABD ve
AB ile olan ilişkilerin seyri TL varlıklar üzerinde etkili olacaktır.
Geçen hafta baskı altında kalan küresel hisse piyasalarındaki seyir
ve yoğun bir veri akışına sahip ekonomik takvim yeni haftanın
gündemini oluşturacak.

Açıklanacak Önemli Ekonomik Veriler

•    10:00 Türkiye  – İşsizlik Oranı Önem: Orta
•    11:00 Türkiye – Bütçe Dengesi Önem: Orta
 

Türkiye

Rahip Andrew Craig Brunson davası 12 Ekim Cuma günü karara
bağlandı. Davanın seyri ve ABD ile ilişkiler arasında sıkı bir bağ
olması nedeniyle dava sonucu yurt içi piyasaların yakın takibinde
yer aldı. Mahkeme, Rahip Brunson'a 3 yıl 1 ay 15 gün hapis cezası
verdi. Brunson'un ev hapsi cezası ve yurt dışı yasağı kaldırıldı.
Brunson'a verilen 3 yıl 1 ay 15 günlük ceza, ABD'li rahibin
cezaevinde kaldığı süreye sayıldı. Böylece piyasalar üzerinde
önemli bir stres yaratan Rahip Brunson sorunu büyük ölçüde geride
kalmış oldu. Brunson konusundaki gelişmeler ABD – Türkiye
arasındaki gerilimi düşürebilecek bir gelişme olarak yorumlanırken
ilerleyen süreçte bu gelişmenin ilişkilere yansıması piyasaların
odağında kalmaya devam edecektir. Bugün yurt içinde temmuz ayı
işsizlik oranı ve eylül ayı bütçe dengesi açıklanacak. Haftanın en
önemli verilerinden biri olan ağustos sanayi üretimi 16 Ekim Salı
günü saat 10:00’da açıklanacak. Üçüncü çeyreğe ilişkin ikinci
sanayi üretim verisi aynı zamanda büyüme tahminlerinin de
şekillenmesine yardımcı olacak.

Euro Bölgesi

Cuma günü Euro Bölgesi’nde ağustos ayı sanayi üretim rakamları
açıklandı. Piyasadaki beklentiler sanayi üretiminin aylık bazda %0,4
oranında artış kaydetmesi ve yıllık bazda %0,2 oranında bir daralma
yaşanması yönündeydi. Sanayi üretimi ağustos ayında aylık bazda
%1,0 oranında artış kaydederken yıllık değişim ise %0,9 oldu. Bu
hafta Avrupa’nın en önemli gündemi 17 Ekim Çarşamba günü
açıklanacak Euro Bölgesi TÜFE verileri ile 17-18 Ekim’de
başlayacak ve iki gün sürecek olan AB Zirvesi olacak. AB üyesi 28
ülke liderinin katılımıyla 17 ve 18 Ekim 2018 tarihlerinde Brüksel'de
düzenlenecek AB liderler zirvesinin ana gündem maddesi Brexit
müzakereleri olacak.

ABD

Cuma günü ABD’de ithalat ve ihracat fiyat endeksi ile Michigan
tüketici güveni takip edildi. İthalat fiyat endeksi eylül ayında bir
önceki aya göre %0,5 oranında artış kaydetti ve yıllık bazda değişim
%3,5 oldu. Piyasadaki beklentiler aylık %0,2 ve yıllık %3,2 artış
olması şeklindeydi. İhracat fiyat endeksi ise aylık bazda %0,2’lik
artış beklentisine karşın eylül ayında değişim göstermedi ve yıllık
bazda değişim %2,7 oldu. Michigan tüketici güveni ekim ayında
99,0 seviyesine geriledi. Bugün ABD’de perakende satışlar ile
işletme stokları takip edilecek.
 

Piyasa Verileri
Pariteler Son Günlük Değ.

(%)
Haftalık Değ.

(%)
Yılbaşı Değ.

(%)
USDTRY 5.8242 -0.83 -4.68 53.66
EURTRY 6.7396 -0.74 -4.08 48.14
EURUSD 1.1563 0.04 0.63 -3.62
GBPUSD 1.3117 -0.28 0.19 -2.85
USDJPY 111.86 -0.33 -1.21 -0.72

Sepetler Son Günlük Değ.
(%)

Haftalık Değ.
(%)

Yılbaşı Değ.
(%)

½ $ + ½ € 6.3775 0.00 -2.82 53.18
Dolar Endeksi 95.2630 0.04 -0.52 3.41
REK 64.82 - - -23.88

Emtialar Son Günlük Değ.
(%)

Haftalık Değ.
(%)

Yılbaşı Değ.
(%)

Ons Altın 1,224.69 0.56 3.08 -6.02
Gram Altın 229.33 -0.28 -1.74 44.42
WTI 71.98 0.73 -2.99 19.67
BRENT 81.38 1.16 -2.85 22.20
Bakır 2.85 -0.52 1.29 -12.74

Tahviller Son Günlük Değ.
bp

Haftalık Değ.
bp

Yılbaşı Değ.
bp

Türkiye 2 Yıllık 26.9735 0.00 1.85 1,358.86
Türkiye 10 Yıllık 17.9777 0.00 -131.40 641.84
ABD 10 Yıllık 3.1524 -0.99 -7.98 74.24
ABD 2 Yıllık 2.8550 0.20 -3.39 96.80
Almanya 10 Yıllık 0.4900 -0.69 -5.02 5.98
Almanya 2 Yıllık -0.5700 -1.26 -2.76 4.98

Gelişmekte Olan
Ülke Kurları Son Günlük Değ.

(%)
Haftalık Değ.

(%)
Yılbaşı Değ.

(%)
USDZAR 14.4513 -0.52 -2.69 16.92
USDIDR 15,235.00 0.20 0.10 12.27
USDTRY 5.8242 -0.83 -4.68 53.66
USDRUB 65.9220 -0.23 -1.05 14.16
USDBRL 3.7833 0.00 0.17 14.20
USDCNY 6.9284 0.09 -0.01 6.48
USDMXN 18.8535 -0.03 -0.47 -4.11
USDCZK 22.3030 -0.01 -0.59 4.74
USDHUF 279.8450 -0.13 -1.10 8.03
USDPLN 3.7050 -0.30 -1.36 6.43
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EURO/DOLAR

ABD Başkanı Trump’ın geçen hafta Fed'in faiz artırımlarını eleştiren
açıklamaları doları küresel piyasalarda baskıladı. ABD’de açıklanan
TÜFE verisinin beklentilerin altında kalması da dolardaki değer
kayıplarını hızlandırdı. Dolardaki değer kaybına bağlı olarak geçen
hafta euro toparlanma kaydederken cuma günü kazançlarını bir
miktar geri verdi. Cuma gününü 1,1559 seviyesinden tamamlayan
Euro/Dolar 08:50 itibariyle 1,1545’li seviyelerden işlem görmekte.
Paritede 1,1537; 1,1523 ve 1,1505 seviyeleri destek olarak takip
edilebilir. Yukarı yönlü hareketlerde ise 1,1555; 1,1570 ve 1,1585
seviyeleri direnç olarak izlenebilir. Bugün ABD’de perakende satış
ve işletme stok rakamları açıklanacak. 

Günlük Pivot Seviyeleri

   1.1602

  1.1583  

 1.1573   

1.1563    

 1.1544   

  1.1526  

   1.1516

GBP/USD

GBP/USD cuma günü 1,3150 ve 1,3258 seviyeleri arasında
dalgalanarak günü 1,3152 seviyesinden kapattı. Cuma günü
paritede aşağı yönlü hareketler görüldü.  Bu sabah günlük grafikte 5
periyotluk üssel hareketli ortalaması altında hareket eden parite
1,3127 seviyelerinden işlem görüyor. Paritenin günlük grafikte teknik
olarak son dönemde 21 periyotluk üssel hareketli ortalama üzerinde
tutunduğunu görüyoruz.   Saatlik grafikte MACD negatif bölgede
triggeri üzerinde yukarı yönde hareket ederken RSI kendi
ortalaması üzerinde yukarı yönlü hareketine devam etmektedir
Aşağı yönlü hareketlerde destek olarak 1,3080 ve 1,3020 seviyeleri
takip edilebilir. Yükselişlerde ise direnç olarak 1,3150 ve 1,3220
seviyeleri izlenebilir. 

Günlük Pivot Seviyeleri

   1.3182

  1.3156  

 1.3136   

1.3117    

 1.3090   

  1.3064  

   1.3044

???????
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USDTRY

Dolar/TL cuma günü 5,8273 ve 5,9867 seviyeleri arasında
dalgalanarak günü 5,8730 seviyesinden kapattı.  Kurda aşağı yönlü
hareketler görüldü. Bu sabah günlük grafikte 5 periyotluk üssel
hareketli ortalaması altında hareket eden kur 5,8874 seviyelerinden
işlem görüyor. Teknik olarak kısa vadede en kuvvetli destek 5,8610
ve en kuvvetli direnç 5,9300 seviyelerinde bulunmaktadır. Gün
içinde aşağı yönlü hareketlerde destek olarak 5,8610 – 5,8530 –
5,8270 seviyeleri takip edilebilir. Yukarı yönlü hareketlerde ise
5,9300 – 5,9485 – 5,9770 seviyeleri direnç olarak izlenebilir. Saatlik
grafikte kısa vadeli hareketli ortalamaların yükseliş ivmelerinde
yavaşlama olduğu görülmektedir. 

Günlük Pivot Seviyeleri

   5.9642

  5.9359  

 5.8800   

5.8242    

 5.7959   
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   5.7117

EUR/TRY

Rahip Brunson davası geçen hafta yurt içi piyasaların gündemini
oluşturdu. Davanın seyri ve ABD ile ilişkiler arasında sıkı bir bağ
olması nedeniyle dava sonucu piyasaların yakın takibinde yer aldı.
ABD – Türkiye ilişkilerinin düzeleceği ilişkin olumlu beklentiler ve
Rahip Brunson’ın serbest bırakılması TL varlıkları destekleyen
gelişmeler oldu. Türk Lirası geçen hafta önemli para birimleri
karşısında değer kazandı. Cuma gününü 6,7896 seviyesinden
tamamlayan Euro/TL paritesi bu sabah 09:00 itibariyle 6,7860’lı
seviyelerden işlem görüyor. Aşağı yönlü hareketlerde 6,7507;
6,7181 ve 6,6532 seviyeleri destek olarak takip edilebilir. Yukarı
yönlü hareketlerde ise 6,8181; 6,8626 ve 6,9122 seviyeleri direnç
olarak izlenebilir. 

Günlük Pivot Seviyeleri

   6.9086
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Altın

ABD’de faizlerde son günlerde yaşana düşüş ve doların küresel
ölçüde değer kaybetmesinden pozitif etkilenen altının onsu bu
sabah itibariyle 1222 dolar civarından işlem görüyor. 1180 -1214
dolar aralığında oluşan son konsolide bölgesinin yukarı yönlü
geçilmiş olması, yukarı yönlü hareket potansiyelinin devam ettiğini
işaret ediyor. Bu çerçevede ilk olarak 1228 dolardaki 100 günlük
ortalamayı takip ediyoruz. Bu seviyenin de geçilmesi 1236 ve
devamında 1248 dolara kadar yeni bir yükseliş daha getirebilir. Kısa
vadede 1214 dolar ilk güçlü destek konumunda olup, bu seviyenin
altına sarkılması durumunda temkinli olmak gerektiğini
düşünüyoruz. 

Günlük Pivot Seviyeleri

   1,235.59

  1,230.32  

 1,227.51   

1,224.69    

 1,219.43   

  1,214.16  

   1,211.35

???????

XAG/USD

Gümüş son dönemde 14,24 desteğinden gelen alımlarla yukarı
yönlü hareket ederek 14,70 seviyesine kadar yükseliş kaydetmiştir.
Günlük grafikte 5 periyotluk üssel hareketli ortalaması üzerinde
hareket eden gümüş bu sabah 14,67 seviyelerinden işlem
görmektedir. Kısa vadede yükselişin devam ederek 14,88 direncinin
yukarı kırılması yukarı yönlü hareketleri tetikleyerek 15,18 ve 15,70
dirençlerini önemli hale getirebilir. Destek olarak 14,24 ve 13,94
seviyelerinin önemli olduğu görülmektedir. 14,24 desteği altına
düşülmesi durumunda yukarı yönlü hareketin ivme kaybetmesi
nedeniyle 13,94 ve 13,70 destekleri gündeme gelebilir.

Günlük Pivot Seviyeleri

   14.80

  14.74  
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BRENT PETROL

Önceki hafta 86 civarından başlayan düşüşü geçtiğimiz hafta
hızlandıran Brent petrol Cuma günü 79,20 doları gördükten sonra
yönünü tekrar yukarı çevirdi. ABD’nin yaptırımları nedeniyle İran’ın
petrol arzında olacak düşüşü karşılaması beklenen ülkelerin
başında gelen Suudi Arabistan’ın Cemal Kaşıkçı krizi nedeniyle
ABD’nin yaptırım tahditlerine petrol üzerinden karşılık vereceğini
ima etmesi haftaya başlarken Brent petrolün 81 doların üzerine
çıkmasına neden oldu. Brent petrolde geçtiğimiz yılın son
haftalarında ivme kazanan son yükseliş trendi 80 dolar civarında
bulunuyor. Bununla birlikte 22 günlük kısa vadeli ortalama da 82
dolar civarında bulunuyor. Yükselen trendinden başlayan tepki de
bu ortalama da geçilecek olursa yeniden 85-86 dolar civarına kadar
bir yükseliş gerçekleşebilir.  

Günlük Pivot Seviyeleri
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USD/JPY

USD/JPY cuma günü 111,88 ve 112,51 seviyeleri arasında
dalgalanarak günü 112,23 seviyesinden kapattı. Cuma günü
paritede volatil hareketler görüldü. Bu sabah günlük grafikte 5
periyotluk üssel hareketli ortalaması altında hareket eden parite
111,89 seviyelerinden işlem görüyor. Teknik olarak kısa vadede en
kuvvetli destek 111,65 seviyesinde bulunurken en kuvvetli direnç
112,55 seviyesinde bulunmaktadır. 111,83 desteği altına düşülmesi
paritede 111,65 ve 110,00 desteklerini gündeme getirebilir. Olası
yukarı yönlü toparlanmada ise kısa vadeli 112,00 direnci üzerine
çıkılması yukarı yönlü hareketi tetikleyerek 112,55 ve  113,50
dirençlerini önemli hale getirebilir.

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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