
Forex Bülten 15 Ağustos 2019

Piyasa Gündemi

Bayram tatili nedeniyle yurt içi piyasalar üç gündür işlem görmezken
küresel piyasalardaki gelişmeler fiyatlamalar üzerinde etkisini
sürdürüyor. Bu süre zarfında ABD Başkanı Trump, Çin’e yönelik
açıkladığı ek gümrük vergilerini 15 Aralık’a kadar ertelediğini
duyursa da Arjantin ve İtalya’daki siyasi belirsizlikler ile Çin ve
Almanya’da zayıf gelen veriler küresel büyümeye ilişkin kaygıları
artırırken risk iştahı baskı altında kalmaya devam etti.

Açıklanacak Önemli Ekonomik Veriler
     
•    10:00 Türkiye – İşsizlik Oranı Önem: Orta
•    15:30 ABD – Perakende Satışlar Önem: Yüksek

Türkiye

Milli Savunma Bakanlığı, Suriye'nin kuzeyinde güvenli bölge tesisine
yönelik çalışmalar kapsamında insansız hava araçlarının görev icra
etmeye başladığını açıkladı. Yurtiçinde bugün işsizlik ve bütçe
dengesi rakamları takip edilecek.

Euro Bölgesi

Almanya ekonomisi, küresel ticaret ihtilaflarının Alman ihracatını
etkilemesiyle bu yılın ikinci çeyreğinde bir önceki çeyreğe göre %
0,1 daraldı. Böylece Avrupa'nın en büyük ve dünyanın dördüncü
büyük ekonomisi bu yılın birinci çeyreğinde %0,4 büyümesinin
ardından otomotiv sanayisinde yaşanan sorunların, özellikle ABD ve
Çin arasında yaşanan ticaret ihtilafların ve Brexit’e yönelik
belirsizliklerin Alman ihracatını etkilemesiyle ikinci çeyrekte
küçülmüş oldu.

ABD

ABD yönetimi, Çin'e getirdiği %10'luk ilave gümrük vergisi
uygulamasını, bazı bilişim-teknoloji ürünleri için 15 Aralık tarihine
kadar ertelediğini açıkladı. ABD Ticaret Temsilciliği Ofisi tarafından
yapılan yazılı açıklamada, ABD ile Çinli yetkililer arasında yapılan
son görüşmenin ardından bu kararın alındığı kaydedildi. Açıklamaya
göre ABD, 300 milyar dolarlık Çin ürünlerine getirilen ilave %10'luk
gümrük vergisinin uygulanmasını 1 Eylül'den 15 Aralık'a erteledi.
Ayrıca, sağlık, güvenlik ve ulusal güvenlikle ilgili bazı ürünlerin ise
ilave gümrük vergisi listesinden çıkarıldığı kaydedildi. ABD Başkanı
Donald Trump, Çin Devlet Başkanı Xi Jinping'in istemesi halinde
Hong Kong meselesini "hızlıca ve insani şekilde" çözebileceğini ve
bu konuda görüşebileceklerini söyledi. ABD’de bugün perakende
satışlar, kapasite kullanım oranı ve sanayi üretiminin açıklanması
bekleniyor. 

İngiltere

İngiltere’de işsizlik seviyesinin haziran ayında, mayıs ayına göre 0,1
puan artarak %3,9’a yükseldiği belirtildi. Ülkede toplam işsiz sayısı
haziran ayında bir önceki aya göre 31 bin artarak toplam 1,3
milyona yükseldi. İstihdam piyasasına çeyreklik bazda 115 bin kişi
katıldı. Ortalama haftalık kazançlar ise çeyreklik bazda beklentiyle
uyumlu şekilde %3,7 artış kaydetti. İngiltere’de bugün perakende
satışlar takip edilecek.

Piyasa Verileri
Pariteler Son Günlük Değ.

(%)
Haftalık Değ.

(%)
Yılbaşı Değ.

(%)
USDTRY 5.5571 -1.12 1.48 4.98
EURTRY 6.2045 -0.85 1.05 2.30
EURUSD 1.1151 0.13 -0.26 -2.67
GBPUSD 1.2069 0.09 -0.52 -5.34
USDJPY 106.28 0.30 0.19 -3.04

Sepetler Son Günlük Değ.
bp

Haftalık Değ.
bp

Yılbaşı Değ.
bp

½ $ + ½ € 5.8013 2.45 -6.20 13.92
Dolar Endeksi 97.9890 -1.60 40.00 188.80
REK 72.1000 - - -290.00

Endeks Vadeliler Son Günlük Değ.
(%)

Haftalık Değ.
(%)

Yılbaşı Değ.
(%)

S&P 500 Yakın Vade 2,863.50 0.58 -2.60 14.30
DAX Yakın Vade 11,519.00 0.16 -2.34 9.07
Dow Jones Yakın
Vade 25,634.00 0.44 -2.77 10.17

Emtialar Son Günlük Değ.
(%)

Haftalık Değ.
(%)

Yılbaşı Değ.
(%)

Ons Altın 1,513.23 -0.08 0.82 18.01
Gram Altın 270.36 -0.63 2.30 23.94
WTI 55.24 0.71 4.34 20.39
BRENT 59.35 0.03 2.64 9.56
Bakır 2.59 -0.04 0.58 -5.00

Tahviller Son Günlük Değ.
bp

Haftalık Değ.
bp

Yılbaşı Değ.
bp

Türkiye 2 Yıllık 15.2200 0.00 -96.00 -451.00
Türkiye 10 Yıllık 14.9800 -12.00 -49.00 -150.00
ABD 10 Yıllık 1.5720 -1.90 -14.70 -111.40
ABD 2 Yıllık 1.5750 -1.00 -4.40 -92.10
Almanya 10 Yıllık -0.6570 -0.10 -9.20 -90.30
Almanya 2 Yıllık -0.8780 -1.00 -1.40 -26.80

Gelişmekte Olan
Ülke Kurları Son Günlük Değ.

(%)
Haftalık Değ.

(%)
Yılbaşı Değ.

(%)
USDZAR 15.3035 -0.64 1.83 6.38
USDIDR 14,262.55 -0.32 0.66 -1.07
USDTRY 5.5571 -1.12 1.48 4.98
USDRUB 65.7205 -0.51 1.03 -5.62
USDBRL 4.0517 0.44 3.39 4.39
USDCNY 7.0223 -0.03 -0.33 2.09
USDMXN 19.6276 -0.32 1.12 -0.09
USDCZK 23.2076 -0.17 0.56 3.32
USDHUF 291.6700 -0.26 0.56 4.08
USDPLN 3.9181 -0.23 1.32 4.69
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Euro/Dolar

Avrupa’nın en büyük ekonomisi olan Almanya, küresel ticaret
savaşlarının Alman ihracatını etkilemesiyle bu yılın ikinci çeyreğinde
bir önceki çeyreğe göre % 0,1 daraldı. ABD yönetimi, Çin'e getirdiği
%10'luk ilave gümrük vergisi uygulamasını, bazı bilişim-teknoloji
ürünleri için 15 Aralık tarihine kadar ertelediğini açıkladı. Jeopolitik
gerginlikler ve ticaret savaşları endişelerin ön plana çıkmasında
etkili olurken paritede 1,1130 seviyesi test edildi. Bugün sınırlı
toparlanmanın kaydedildiği EURUSD’de yükselişin devamında
1,1172 – 1,1190 ve 1,1208 seviyeleri direnç konumunda
bulunmaktadır. OIası geri çekilmelerde ise 1,1130 – 1,1115 ve
1,1100 destek seviyeleri olarak takip edilebilir. ABD’de perakende
satışlar ve sanayi üretimi takip edilecek.
 

Günlük Pivot Seviyeleri

   1.1179

  1.1167  

 1.1159   

1.1151    

 1.1138   

  1.1126  

   1.1118

GBP/USD

GBPUSD paritesinde yeni haftayla beraber dar bantta ki seyir
izleniyor. Dün İngiltere tarafında bir dizi önemli bir veri akışı takip
edildi. Perakende fiyatları endeksi temmuz ayında değişim
göstermeyerek beklentilere paralel gerçekleşirken enflasyon oranı
yine temmuz ayında yıllık bazda %2,1 yükselişle beklentileri aştı.
Bugün her iki ülkede açıklanacak perakende satışlar verisinin yanı
sıra BD tarafında imalat endeksi ve sanayi üretimi rakamları da
yakından takip edilecektir. Ayrıca Brexit’e ilişkin gündem kısa
vadede parite hareketlerinde etkili olacaktır. Paritede bugün aşağıda
1,2040’ın altında 1,2015 ve 1,1960 destek seviyeleri olacaktır.
Yukarıda ise 9-22 günlük üssel ortalamaların bulunduğu sırasıyla
1,2105-1,2222 ve aralarında 1,2155 seviyesi direnç noktaları
izlenebilir.

Günlük Pivot Seviyeleri

   1.2098

  1.2084  

 1.2077   

1.2069    

 1.2056   

  1.2042  

   1.2035
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USD/TRY

Dolar/TL kuru cuma günü 5,4669 ve 5,5143 seviyeleri arasında
dalgalanarak günü 5,5087 seviyesinden tamamladı. Arjantin’deki
artan siyasal belirsizliğin gelişmekte olan para birimlerini olumsuz
etkilemesi ve ABD’de tahvil piyasasına ilişkin sinyallerin resesyona
işaret etmesi bayram tatili döneminde kurda yukarı yönlü bir seyir
izlememize neden oldu. Salı günü 5,63 ile son 15 günün en yüksek
seviyelerini test eden Dolar/TL kuru sabah 08:52 itibariyle 5,58
seviyelerinden işlem görüyor. Bugün öğleden sonra ABD tarafında
açıklanacak perakende satışlar ve sanayi üretimi rakamları
yakından takip edilecek.  Kurda bugün aşağıda 5,58 seviyesinin
altında 5,54 ve 5,51 destek seviyeleri olarak, yukarıda ise 5,62’nin
üzerinde 5,64 ve 5,67 seviyeleri takip edilecektir.  

Günlük Pivot Seviyeleri

   5.6725

  5.6442  

 5.6007   

5.5571    

 5.5289   

  5.5006  

   5.4571

EUR/TRY

Avrupa’nın en büyük ekonomisi olan Almanya, küresel ticaret
savaşlarının Alman ihracatını etkilemesiyle bu yılın ikinci çeyreğinde
bir önceki çeyreğe göre %0,1 daralma kaydetti. Aynı zamanda İtalya
krizi euro üzerinde yarattığı baskıyı sürdürmeye devam ediyor.
Yurtiçinde Suriye'nin kuzeyinde güvenli bölge tesisine yönelik
çalışmalar kapsamında insansız hava araçlarının görev icra etmeye
başlandığı açıklandı. Konuya ilişkin haber akışı yakından takip
edilirken, bugün işsizlik rakamları ve bütçe dengesinin açıklanması
bekleniyor. 6,2634 seviyesinin aşılamaması ile geri çekilmenin
kaydedildiği kurda kısa vadede 6,2000 – 6,1385 ve 6,0950
seviyeleri destek, tepki alımlarının yaşanması halinde 6,2634 –
6,2895 ve 6,3230 direnç seviyeleri olarak izlenebilir.

Günlük Pivot Seviyeleri

   6.3269

  6.2964  

 6.2504   

6.2045    

 6.1739   

  6.1434  

   6.0974
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XAU/USD

Ons altın haftanın bu sabah 1521$ seviyesinden işlem görüyor.
Hafta içerisinde açıklanan ABD'de TÜFE rakamlarına göre
Temmuz'da aylık %0,3 artarken yıllık bazda %1,6'dan %1,8'e
yükselmesiyle sert düşüş yaşadı. Fakat getiri eğrisi üzerinden
ABD’de resesyon korkularına artmasıyla beraber yatırımcıların
tahvile hücum etmesiyle azalan tahvil getirileri altını bir miktar daha
cazip kıldı. Bununla beraber hedge fonların altına olan ilgisinin
devam etmesi de altını tekrardan yukarı doğru sürükledi. Teknik
olarak 1500$ üzerime yerleşen ons altında yön yukarı doğru
seyrediyor. Ancak trendin eğimi oldukça dik bu nedenle kısa vadeli
yükseliş trendinin de desteği 1510$ seviyesinden geçiyor. Geri
çekilmeler 1510$ üzerimde alımla karşılanabilir. 1510/ 1505/ 1495
destekler, 1524/ 1533/ 1550 ise dirençlerdir.

Günlük Pivot Seviyeleri

   1,538.79

  1,531.55  

 1,522.46   

1,513.38    

 1,506.13   

  1,498.88  

   1,489.80

DAX Yakın Vade

Ticaret savaşlarına ilişkin artan endişeler bir süredir küresel hisse
piyasaları üzerinde baskı oluştururken son günlerde İtalya tarafında
artan siyasi endişeler ile zayıf gelen ekonomik veriler nedeniyle
büyümeye ilişkin kaygılar artış kaydetti. Risk iştahı zayıf
seyrederken Avrupa borsalarında satıcılı bir görünüm etkili oluyor.
DAX vadelileri dün günü %2,72’lik bir düşüşle 11.450 seviyesinden
tamamladı. Bu sabah DAX vadelilerinde bir miktar tepki çabası etkili
olurken alımların devam etmesi halinde 11.530 – 11.595 ve 11.645
seviyeleri direnç olarak izlenebilir. Satış baskısının tekrar etkili
olması durumunda ise 11.445 ve 11.435 seviyeleri kısa vadeli
destek konumunda olup 11.435 altında satışların hız kazandığı
görülebilir. Bu durumda 11.380 seviyesi destek olarak önem
kazanacaktır. 

Günlük Pivot Seviyeleri

   11,614.50

  11,568.00  

 11,543.50   

11,519.00    

 11,472.50   

  11,426.00  

   11,401.50
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Dow Jones Yakın Vade

ABD Hazine tahvilleri getiri eğrisinin 12 yıl içinde ilk kez geçici
olarak tersine dönmesinden sonra durgunluk konusundaki
endişelerinin artması üzerine Dow Jones endeksi Ekim 2018'den bu
yana en büyük günlük puanlık düşüşünü kaydetti.  Buna göre Dow
Jones 800 puanla %3,05 gerilerdi. ABD yönetimi, Çin'e getirdiği
%10'luk ilave gümrük vergisi uygulamasını, bazı bilişim-teknoloji
ürünleri için 15 Aralık’a kadar ertelediğini açıkladı. Ek olarak, Alman
ekonomisindeki daralma da küresel piyasaları olumsuz etkiliyor.
Trump borsalardaki sert düşüşün nedenini Fed’e bağlarken, bu
sabah Dow Jones vadelisi tepki vermeye çalışıyor. %0,5 oranında
artışla güne devam ederken,  bugün açıklanacak perakende satışlar
da oldukça önemli olacak. 25,490/ 25,380/ 25,375 destekler,
25,560/ 25,750/ 26,130 dirençlerdir.

Günlük Pivot Seviyeleri

   26,021.00

  25,836.00  

 25,736.00   

25,636.00    

 25,451.00   

  25,266.00  

   25,166.00

S&P 500 Yakın Vade

ABD endekslerinde sert düşüş hareketi tahvillere olan ilgiyi de
artırırken, başta verim eğrisi üzerinden yaşanan resesyon tehlikesi
endekslerde endişeye yol açtı. Dünkü seansta %2,93 oranında
gerileyen Dow Jones ‘ta vadeliler bu sabah bir miktar tepki alımları
olsa da ana hikaye ABD’nin resesyon endişelerinin artması olarak
ön plana çıkıyor. ABD ile Çin arasındaki ticaret ilişkilerinin
kötüleşmesi ve büyümenin yavaşladığına ilişkin işaretlerle daha da
güçlenen bu beklenti, zayıf çıkan Almanya ve Çin verilerinden de
destek buldu. Bu sabah ABD vadelilerinde bir miktar tepki olsa da
çok güçlü değil. S&P500 vadelisi %0,8 oranında kayıplarını telafi
etme çabasında. 2865/ 2890/ 2915 dirençler, 2845/ 2830/ 2815 ise
desteklerdir.

Günlük Pivot Seviyeleri

   2,905.50

  2,885.25  

 2,874.25   

2,863.25    

 2,843.00   

  2,822.75  

   2,811.75
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Brent Petrol

Petrol fiyatlarında zayıf seyir devam ederken brent petrol bu sabah
59,14 seviyesinden işlem görüyor. Küresel piyasalarda gelen
haberler petrol fiyatları açısından potansiyel oluşturmuyor.  API
ticari ham petrol stokları 2,8 milyon varil düşüş beklentilerinin aksine
geçen hafta 3,7 milyon varil arttı. Diğer tarafta Çin ‘den gelen daha
düşük perakende ve sanayi üretimi verisinin yanı sıra Alman
ekonomisinin daralması petrol talebinin azalacağına yönelik
işaretler vermesiyle fiyatlarda düşüş meydana geldi. Teknik olarak
alçalan trend devam ediyor. 59,0$ üzerinde kalınırsa 62,0$
seviyelerine doğru tepki şansı var fakat mevcut haber akışı
desteklemiyor. Bu nedenle direnç dönüşleri satım yönünde
değerlendirilebilir.  59,50/ 60,55/ 61,60 dirençler, 59,0/ 58,40/ 57,50
desteklerdir.

Günlük Pivot Seviyeleri

   60.10

  59.76  

 59.55   

59.35    

 59.00   

  58.66  

   58.45

USD/JPY

ABD yönetiminin, Çin'e getirdiği %10'luk ilave gümrük vergisi
uygulamasını, bazı bilişim-teknoloji ürünleri için 15 Aralık tarihine
kadar ertelediğini açıklanmasının ardından sert yükselişin
kaydedildiği USDJPY’de jeopolitik gerginlikler ve Çin’den gelen zayıf
veriler düzeltme hareketlerini destekledi. Japonya’da bu sabah
haziran ayı sanayi üretimi beklentilerin altında azalış kaydederek
%3,3 açıklandı. Yaşanan jeopolitik gerginlikler ve zayıf gelen veriler
büyümeye yönelik endişelerin oluşmasıyla güvenli limanlara olan
talebi canlı tutarken USDJPY’de geri çekilmelerde 105,70 – 105,50
ve 105,05 seviyeleri destek konumunda bulunmaktadır. Olası tepki
alımlarının yaşanması halinde ise 106,30 - 106,78 ve 107,10
seviyeleri direnç olarak izlenebilir. 

Günlük Pivot Seviyeleri

   107.82

  107.29  

 106.78   

106.28    

 105.75   

  105.22  

   104.72
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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 0120

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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