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Piyasa Gündemi

Dün risk iştahı toparlanma kaydederken küresel hisse piyasalarında
yükselişler etkili oldu. Dün endeks kapanışına doğru TL’de hız
kazanan değer kazanımları dikkat çekti. Bugün yurt içinde ekonomik
veri akışı sakin seyrederken yurt dışı piyasalarda FOMC tutanakları
ile iki gün sürecek olan AB Zirvesi izlenecek. Aynı zamanda Suudi
gazeteci Cemal Kaşıkçı ile ilgili gelişmelerde piyasaların takibinde
yer alacak.

Açıklanacak Önemli Ekonomik Veriler

•    12:00 Euro Bölgesi  – TÜFE Önem: Yüksek
•    21:00 ABD – FOMC Toplantı Tutanakları Önem: Yüksek
 

Türkiye

Rahip Brunson’ın bırakılmasının ardından ABD – Türkiye ilişkilerinin
düzeleceğine ilişkin güç kazanan olumlu beklentiler TL varlıkları
destekleyen temel faktör olarak karşımıza çıkıyor. Dün yurt içinde
sanayi üretimi rakamları açıklandı. Ağustos ayında sanayi üretimi bir
önceki aya göre yüzde 1,1 düşüş kaydederek yüzde 2,4 düşüş
olacağı yönündeki beklentinin üzerinde gerçekleşti. Bir önceki aya
ilişkin veri, Temmuz'da yüzde 3,5'lik artışı işaret ediyordu. Sanayi
üretimi, ağustos ayında yıllık bazda yüzde 1,7 artış kaydetti.
Beklenti yüzde 1,0 artış olacağı yönündeydi. Bugün yurt içinde
ekonomik veri akışı sakin seyrediyor.

Euro Bölgesi

Dün Euro Bölgesi’nde Zew ekonomik beklentiler endeksi  açıklandı.
Kurumsal yatırımcı ve analistlerin ekonomiye duyduğu güveni ölçen
ZEW Ekonomik Beklentiler Endeksi, Euro Bölgesi’nde eylül ayına
kıyasla 12,2 puanlık azalış gösterdi. Böylece endeks ekimde 12,2
puan azalarak eksi 19,4 puana geriledi. AB üyesi 28 ülke liderinin
katılımıyla 17 ve 18 Ekim 2018 tarihlerinde Brüksel'de düzenlenecek
AB liderler zirvesinin ana gündem maddesi Brexit müzakereleri
olacak. Bu taraftaki gelişmeler ve haber akışları yakından takip
edilecek olup Avrupa varlıkları üzerinde etkili olabilecektir. Bugün
aynı zamanda Euro Bölgesi’nde TÜFE rakamları da piyasaların
takibinde yer alacak.

ABD

Trump, Amerikalı televizyon kanalı Fox Business'a verdiği
mülakatta, Fed'e yönelik eleştirilerini sürdürdü. Bankanın bağımsız
olmasından dolayı para politikasını Fed Başkanı Jerome Powell ile
görüşmediğini belirten Trump, "Fed faizleri çok hızlı artıyor.
Bağımsız olduğu için onunla (Fed Başkanı Powell) konuşmuyoruz
ama yaptıklarından memnun değilim, çünkü çok hızlı." ifadelerini
kullandı. Trump, son enflasyon rakamlarının düşük geldiğini ve
Fed'in faiz artırımlarına devam etmesinin yanlış olacağını belirterek,
"Fed benim için en büyük tehdit." değerlendirmesini yaptı. Dün
ABD’de sanayi üretim rakamları açıklandı. Piyasa beklentisi aylık
bazda %0,2’lik artış yönündeyken sanayi üretimi eylül ayında
%0,3’lük bir artış gösterdi.     Bugün ABD’de inşaat izinleri, konut
başlangıçları ve FOMC toplantı tutanakları izlenecek. Tutanaklarda
üyelerin para politikalarına ilişkin görüşleri ve ekonomik görünüme
ilişkin düşünceleri yer alacak.
 

Piyasa Verileri
Pariteler Son Günlük Değ.

(%)
Haftalık Değ.

(%)
Yılbaşı Değ.

(%)
USDTRY 5.6837 -0.07 -6.47 49.95
EURTRY 6.5763 -0.15 -6.10 44.55
EURUSD 1.1562 -0.12 0.38 -3.64
GBPUSD 1.3177 -0.05 -0.06 -2.40
USDJPY 112.24 -0.01 -0.08 -0.38

Sepetler Son Günlük Değ.
(%)

Haftalık Değ.
(%)

Yılbaşı Değ.
(%)

½ $ + ½ € 6.2213 0.48 -4.20 49.42
Dolar Endeksi 95.1540 0.11 -0.37 3.29
REK 61.62 - - -27.64

Emtialar Son Günlük Değ.
(%)

Haftalık Değ.
(%)

Yılbaşı Değ.
(%)

Ons Altın 1,223.35 -0.11 2.44 -6.12
Gram Altın 223.55 -0.17 -4.20 40.78
WTI 72.13 -0.06 -0.63 19.92
BRENT 81.62 0.02 -1.02 22.55
Bakır 2.82 -0.07 -0.11 -13.50

Tahviller Son Günlük Değ.
bp

Haftalık Değ.
bp

Yılbaşı Değ.
bp

Türkiye 2 Yıllık 26.5443 1.47 -61.24 1,315.94
Türkiye 10 Yıllık 16.8283 23.53 -133.46 526.90
ABD 10 Yıllık 3.1633 -0.24 -0.34 75.33
ABD 2 Yıllık 2.8738 0.21 2.55 98.68
Almanya 10 Yıllık 0.4800 -0.97 -7.07 4.98
Almanya 2 Yıllık -0.5700 -0.48 -4.45 4.98

Gelişmekte Olan
Ülke Kurları Son Günlük Değ.

(%)
Haftalık Değ.

(%)
Yılbaşı Değ.

(%)
USDZAR 14.1985 0.28 -3.78 14.87
USDIDR 15,185.00 -0.10 -0.12 11.90
USDTRY 5.6839 -0.06 -6.47 49.96
USDRUB 65.2863 -0.10 -2.31 13.06
USDBRL 3.7272 0.07 -0.78 12.50
USDCNY 6.9220 0.16 -0.01 6.38
USDMXN 18.7685 0.09 -2.06 -4.54
USDCZK 22.3408 0.14 -0.58 4.92
USDHUF 278.4300 0.13 -1.53 7.48
USDPLN 3.7093 0.18 -1.10 6.55
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EURO/DOLAR

Geçen haftadan bu yana dolar küresel piyasalarda güç
kaybederken İtalya kaynaklı endişeler euro üzerinde baskı
oluşturuyor. Bugün başlayacak olan ve iki gün sürecek olan AB
Zirvesi Avrupa varlıkları üzerinde etkili olabilecektir. Brexit’in ele
alınacağı zirvedeki haber akışları parite üzerinde etkili olabilir. Dün
günü 1,1565 seviyesinden tamamlayan Euro/Dolar 08:45 itibariyle
1,1555’li seviyelerden işlem görmekte. Paritede 1,1545; 1,1535 ve
1,1510 seviyeleri destek olarak takip edilebilir. Yukarı yönlü
hareketlerde ise 1,1565; 1,1574 ve 1,1585 seviyeleri direnç olarak
izlenebilir. Bugün Euro Bölgesi’nde TÜFE ile ABD’de inşaat izinleri,
konut başlangıçları ve FOMC tutanakları izlenecek.

Günlük Pivot Seviyeleri

   1.1612

  1.1596  

 1.1579   

1.1562    

 1.1546   

  1.1530  

   1.1513

GBP/USD

GBPUSD paritesinde bugün oldukça hareketli bir gün bekleniyor. İlk
olarak bugün başlayacak ve yarın sona erecek AB liderler zirvesinin
ana gündem maddesi Brexit müzakereleri olacak. AB, Kuzey
İrlanda'nın Gümrük Birliği içinde yer alarak AB mevzuatına tabi
olmasını talep ediyor. Şuana kadar yapılan görüşmelerden eli boş
dönen her iki taraf bu zirve sonrası anlaşmayı umut ediyor. ancak
şimdiye kadar bir anlaşma olmaması sebebiyle de Mart 2019’da
dolacak Brexit’in AB Komisyonu tarafından verilmesi iddia edilen
teklife göre Aralık 2020’ye uzatılacağı söylentileri dolaşıyor. Bu GBP
açısından hayli olumlu olur. Diğer yandan Donald Trump, Fed’in çok
hızlı faiz artırdığını belirterek, "Fed benim için en büyük tehdit." dedi.
Trump’ın söylemleri doların değerini olumsuz etkilerken parite 1,32
yakınlarında işlem görüyor.

Günlük Pivot Seviyeleri

   1.3224

  1.3209  

 1.3193   

1.3177    

 1.3162   

  1.3146  

   1.3130
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USDTRY

Dolar/TL dün gün içerisinde 5,6633 ve 5,8079 seviyeleri arasında
dalgalanarak günü 5,6875 seviyesinden kapattı.  Kurda aşağı yönlü
volatil hareketler görüldü. Bu sabah günlük grafikte 5 periyotluk
üssel hareketli ortalaması altında hareket eden kur 5,6896
seviyelerinden işlem görüyor. Teknik olarak kısa vadede en kuvvetli
destek 5,6630 ve en kuvvetli direnç 5,7240 seviyelerinde
bulunmaktadır. Gün içinde aşağı yönlü hareketlerde destek olarak
5,6630-5,6250 – 5,5880 seviyeleri takip edilebilir. Yukarı yönlü
hareketlerde ise 5,7240 – 5,7520 – 5,7730 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

   5.7396

  5.7212  

 5.7024   

5.6837    

 5.6652   

  5.6468  

   5.6280

EUR/TRY

Rahip Brunson’ın bırakılmasının ardından ABD – Türkiye ilişkilerinin
düzeleceğine dair güç kazanan beklentiler TL varlıkları destekleyen
gelişmeler oldu.  Bu taraftaki olumlu beklentilerin sürmesi TL’yi
desteklemeye devam edebilir.  Türk Lirası’nda geçen haftadan bu
yana yaşanan değer kazanımları dikkat çeken bir gelişme olarak
karşımıza çıkıyor. Dün günü 6,5863 seviyesinden tamamlayan
Euro/TL paritesi bu sabah 08:50 itibariyle 6,5650’li seviyelerden
işlem görüyor. Aşağı yönlü hareketlerde 6,5520; 6,5205 ve 6,4548
seviyeleri destek olarak takip edilebilir. Yukarı yönlü hareketlerde
ise 6,5954; 6,6172 ve 6,6625 seviyeleri direnç olarak izlenebilir.
Bugün Euro Bölgesi’nde TÜFE verisi açıklanacak.

Günlük Pivot Seviyeleri

   6.6412

  6.6183  

 6.5973   

6.5763    

 6.5533   

  6.5304  

   6.5094
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Altın

Ons altın bu sabah 1222$ seviyesinden işlem görüyor. Önceki hafta
başlayan alımlarla 1180 seviyesinden itibaren yükselişte olan altın,
borsalardaki genel görünümün olumluya dönmesi nedeniyle
yükselişine ara verdi diyebiliriz. ABD’de 3.çeyrek bilançoların
tahminlerden daha olumlu gelmesi diğer majör endekslere de
olumlu yansırken,  güvenli liman talebini de olumsuz etkiliyor. Buna
karşılık ABD-Suudi Arabistan arasında kayıp gazeteci Cemal
Kaşıkçı gerilimi altını 1220$ üzerinde kalmasını sağlıyor. Ons altını
teknik olarak ele aldığımızda 1230$ üzerinde tutunamayan sarı
metal düşüş trendini kırmasına rağmen yükselme iştahının azaldığı
görülüyor. Ara destek olan 1215-1216$ bölgesi şimdilik çalışsa da
yükselişler bir miktar kar realizasyonu fırsatı sunuyor.

Günlük Pivot Seviyeleri

   1,231.05

  1,228.49  

 1,225.84   

1,223.20    

 1,220.63   

  1,218.06  

   1,215.41

XAG/USD

Gümüş fiyatı bu sabah da yatay seyrini sürdürerek 14,62$
seviyelerinden işlem görüyor. ABD Başkanı Donald Trump, Fed’in
çok hızlı faiz artırdığını belirterek, "Fed benim için en büyük tehdit."
dedi. Trump’ın söylemleri doların değerini olumsuz etkilerken,
değerli metal fiyatlarını desteklediğini görüyoruz. Ancak bu destek
yükselişi tetiklemesinden ziyade desteklerine tutunmasına yardımcı
oluyor. ABD'de sanayi üretimi Eylül'de %0,3 ile %0,2 beklentinin
üzerinde arttı. ABD’de 3.çeyrek bilançoların tahminlerden daha
olumlu gelmesi diğer majör endekslere de olumlu yansırken, 
güvenli liman talebini de olumsuz etkiliyor. Teknik olarak 14,86-
14,44$ geniş bant aralığındaki yatay işlemler devam ediyor. şimdilik
zayıf bir görünüm var dolar endeksi 95,2’de tutunmayı sürdürüyor.

Günlük Pivot Seviyeleri

   14.78

  14.73  

 14.69   

14.65    

 14.60   

  14.55  

   14.51
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Brent Petrol

Brent Petrol bu sabah 81,45$ seviyesinden işlem görüyor. Dün
ABD'de açıklanan özel sektörün fonladığı Amerikan Petrol
Enstitüsü’nün verilerine göre ham petrol stoklarının beklenmedik bir
şekilde 2,1 milyon varil düşerken diğer yandan ABD ile Suudi
Arabistan arasında kayıp gazeteci Cemal Kaşıkçı’dan dolayı süren
gerilimi petrol fiyatlarına etki ediyor. brent petrolü teknik olarak ele
aldığımızda; orta vadeli yükseliş kanalı desteğine gerileyen petrol
bu kanal bandına tutunarak içerisindeki hareketlere devam ediyor.
Önceki direnç yeni destek 79,50$ seviyesi güçlü bir hat oluşturuyor.
Bu nedenle geri çekilmelerde bu seviyeye dikkat etmekte fayda var.
genel görünümde yükseliş trendinde olsa da 82,70$ seviyesi bu
aşamada en önemli direnç.

Günlük Pivot Seviyeleri

   82.31

  82.04  

 81.83   

81.62    

 81.35   

  81.07  

   80.86

USD/JPY

USDJPY paritesinde güvenli liman talebindeki azalma sebebiyle
paritenin kısmi yükselişle 112,25 seviyesinde olduğunu görüyoruz.
İlk olarak ABD’de 3.çeyrek bilançoların tahminlerden daha olumlu
gelmesi diğer majör endekslere de olumlu yansırken,  güvenli liman
talebini de olumsuz etkiliyor. Diğer yandan ABD Ticaret
Temsilciliği'nin Kongre'ye AB, İngiltere ile ticaret müzakereleri
açmayı planladığı bildirildi. Ticaret savaşlarına yönelik tansiyonun
Japonya açısından düştüğü görülüyor. Donald Trump, Fed’in çok
hızlı faiz artırdığını belirterek, "Fed benim için en büyük tehdit." dedi.
Trump’ın söylemleri doların değerini olumsuz etkiliyor. USDJPY
paritesini teknik olarak ele aldığımızda kısa vadeli alçalan trendini
kıran paritede yine de yükselişlerin güçlü olmadığı görülüyor.

Günlük Pivot Seviyeleri

   112.67

  112.55  

 112.40   

112.24    

 112.12   

  112.01  

   111.85
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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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