
Forex Bülten 16 Ağustos 2019

Piyasa Gündemi

Son günlerde ticaret savaşlarına ilişkin endişeler bir miktar yatışsa
da bu konudaki belirsizlik sürüyor. Aynı zamanda küresel tahvil
faizlerindeki düşüş ve getiri eğrilerinin negatife dönmesi resesyon
tartışmalarını gündeme taşıyor. Küresel büyümeye yönelik kaygılar
risk iştahını baskılayan temel gelişme olurken önümüzdeki süreçte
açıklanacak ekonomik veriler ve merkez bankalarının bu konudaki
duruşları fiyatlamalar üzerinde belirleyici olacaktır. 

Açıklanacak Önemli Ekonomik Veriler
     
•    10:00 Türkiye – Sanayi Üretimi Önem: Yüksek
•    15:30 ABD – Konut Başlangıçları Önem: Yüksek

Türkiye

Türkiye'de işsizlik oranı mayıs ayında geçen yılın aynı ayına göre
3,1 puan artarak %12,8'e yükseldi. Bu dönemde işsiz sayısı 1
milyon 21 bin kişilik artışla 4 milyon 157 bin kişi olarak hesaplandı.
Merkezi yönetim bütçesinde, temmuz ayında 9,9 milyar lira fazla,
ocak-temmuz döneminde ise 68,7 milyar lira açık kaydedildi. Ocak-
temmuz döneminde bütçe gelirleri, geçen yılın aynı dönemine göre
%19,5 yükselerek 496,4 milyar lira, bütçe giderleri de %22,7 artışla
565,1 milyar lira olarak kayıtlara geçti. Dışişleri Bakanı Mevlüt
Çavuşoğlu, Suriye'nin kuzeyinde ABD ile koordineli tesis edilmesi
planlanan güvenli bölgeye ilişkin henüz detaylandırılması gereken
birçok konu olduğunu belirtti. Çavuşoğlu "(Güvenli bölge) ABD'nin
oyalama taktikleri geçerli olmayacaktır" dedi. Yurtiçinde bugün
sanayi üretimi rakamları takip edilecek.

Euro Bölgesi

ECB’nin politika yapıcısı Olli Rehn, dün yaptığı değerlendirmede,
ECB'nin Eylül ayındaki politika toplantısında "etkili ve önemli" bir
teşvik paketi ile gelmesi gerektiğini söyledi. ECB'nin yeni destek
tedbirleri ile geldiği zaman piyasa beklentilerinin altında
kalmaktansa üstüne çıkmasının daha iyi olduğunu vurgulaması
euronun değer kaybetmesinde etkili oldu.

ABD

ABD'de perakende satışlar temmuz ayında beklenenden hızlı
artarak %0,7 ile son dört ayın en hızlı yükselişini gerçekleştirdi.
İşsizlik maaşı başvuruları geçen hafta 9 bin artarak 220 bin
seviyesinde açıklanarak beklentileri aştı. Sanayi üretimi ise temmuz
ayında artış göstermesi beklenirken %0,2 geriledi. Kapasite
kullanım oranı ise haziranda %77,8 seviyesinde çıktıktan sonra
%77,5 seviyesine geriledi. Fed üyesi James Bullard, ABD Hazine
bonosu getiri eğrisinin bu hafta tersine dönmesinin, bir süre
boyunca devam etmesi halinde büyüyen ABD ekonomisi için
"düşüş" sinyali olarak alınabileceğini söyledi. ABD Başkanı Donald
Trump, Çin'in bir ticaret anlaşması yapmak istediğini ve Pekin ile
olan ticaret savaşının kısa olacağına inandığını bildirdi. Yakında Çin
Devlet Başkanı Xi Jinping ile görüşeceğini belirten Trump, "Çin ile
çok iyi görüşmeler yapıyoruz. Görüşmeler derinleştikçe güçleniyor.
Anlaşmanın çok yakında gerçekleşeceğine inanıyorum" dedi.
Konuya ilişkin belirsizlik yerini korurken ABD'de bugün konut
başlangıçları verisi takip edilecek.

Piyasa Verileri
Pariteler Son Günlük Değ.

(%)
Haftalık Değ.

(%)
Yılbaşı Değ.

(%)
USDTRY 5.5559 -0.14 1.18 4.96
EURTRY 6.1698 -0.32 0.26 1.73
EURUSD 1.1101 -0.05 -0.94 -3.11
GBPUSD 1.2116 0.04 0.59 -4.97
USDJPY 106.13 0.05 0.49 -3.17

Sepetler Son Günlük Değ.
bp

Haftalık Değ.
bp

Yılbaşı Değ.
bp

½ $ + ½ € 5.8733 7.20 9.65 21.12
Dolar Endeksi 98.1600 2.90 66.30 205.90
REK 72.1000 - - -290.00

Endeks Vadeliler Son Günlük Değ.
(%)

Haftalık Değ.
(%)

Yılbaşı Değ.
(%)

S&P 500 Yakın Vade 2,865.00 0.63 -2.19 14.36
DAX Yakın Vade 11,492.00 0.80 -2.19 8.81
Dow Jones Yakın
Vade 25,716.00 0.66 -2.43 10.52

Emtialar Son Günlük Değ.
(%)

Haftalık Değ.
(%)

Yılbaşı Değ.
(%)

Ons Altın 1,514.90 -0.37 1.20 18.14
Gram Altın 270.57 -0.63 2.34 24.04
WTI 55.12 1.02 1.47 20.14
BRENT 58.92 1.03 0.71 8.77
Bakır 2.58 0.14 -0.45 -5.37

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 1.5540 3.50 -18.60 -113.20
ABD 2 Yıllık 1.5150 2.50 -11.90 -98.10
Almanya 10 Yıllık -0.7110 0.70 -14.40 -95.70
Almanya 2 Yıllık -0.8990 0.60 -3.80 -28.90

Gelişmekte Olan
Ülke Kurları Son Günlük Değ.

(%)
Haftalık Değ.

(%)
Yılbaşı Değ.

(%)
USDZAR 15.1992 -0.54 -0.31 5.65
USDIDR 14,234.45 -0.17 -0.02 -1.27
USDTRY 5.5553 -0.15 1.17 4.95
USDRUB 66.0156 -0.11 0.98 -5.20
USDBRL 3.9917 -0.04 1.26 2.84
USDCNY 7.0410 0.10 -0.30 2.36
USDMXN 19.5782 -0.17 0.84 -0.35
USDCZK 23.2717 -0.02 0.93 3.60
USDHUF 293.2030 -0.02 1.27 4.63
USDPLN 3.9399 0.09 2.12 5.27
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Euro/Dolar

ECB’nin politika yapıcısı Olli Rehn, değerlendirmesinde, ECB'nin
Eylül ayındaki politika toplantısında etkili ve önemli bir teşvik paketi
açıklayacağını duyurdu. Bu değerlendirme sonrası EURUSD’de
%0,21 düşüş kaydedildi. ABD’de perakende satışlar temmuz ayında
beklenenden hızlı artarak %0,7 ile son dört ayın en hızlı yükselişini
gerçekleştirdi. İşsizlik maaşı başvuruları geçen hafta 9 bin artarak
220 bin ile beklentileri aştı. Sanayi üretimi temmuz ayında artış
göstermesi beklenirken %0,2 geriledi. 1,1100 seviyesinde
fiyatlamanın sürdüğü paritede geri çekilmelerin devam etmesi
halinde 1,1070 – 1,1058 ve 1,1026 destek konumunda
bulunmaktadır. Olası tepki alımlarının yaşanması halinde ise 1,1125
– 1,1155 ve 1,1172 direnç seviyeleri olarak izlenebilir.

Günlük Pivot Seviyeleri

   1.1131

  1.1123  

 1.1112   

1.1101    

 1.1093   

  1.1085  

   1.1074

GBP/USD

Hafta başından beri kararsız bir seyir izleyen GBPUSD paritesinde
dün yukarı haftanın zirve seviyeleri test edildi. İngiltere’de açıklanan
temmuz ayı perakende satışlar verisinin aylık bazda yükseliş
kaydetmesi (azalma bekleniyordu) yine beklentilerin üzerinde gelen
verilerin etkisiyle yükseliş kaydeden küresel dolar endeksine
rağmen sterlin tarafında yukarı yönlü hareketler görmemizi sağladı.
Bugün İngiltere tarafında önemli bir veri akışı bulunmazken ABD
tarafında konut ve Michigan tüketici güven endeksi verileri yakından
takip edilecek. Paritede bugün 1,2075’in altında 1,2040 ve 1,2015
destek seviyeleri olacaktır. Yukarıda ise 9-22 günlük üssel
ortalamaların bulunduğu sırasıyla 1,2115-1,2215 ve aralarında
1,2155 seviyesi direnç noktaları izlenebilir.

Günlük Pivot Seviyeleri

   1.2178

  1.2150  

 1.2133   

1.2116    

 1.2088   

  1.2060  

   1.2043
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USD/TRY

Dolar/TL kuru dün 5,5442 ve 5,6160 seviyeleri arasında
dalgalanarak günü 5,5699 seviyesinden tamamladı. Hafta başından
bu yana Arjantin’deki siyasi belirsizlik ve artan resesyon
endişeleriyle yukarı yönlü eğilim gösteren Dolar/TL kurunda dün
aşağı yönlü hareketler izledik. Seansın açılmasının ardından bakan
Çavuşoğlu’nun Suriye’ye yönelik söylemlerinin ardından kurda 5,60
seviyeleri test edilse de günün kalanında TL’nin güç kazandığını
gördük.  Bugün yurtiçinde sanayi üretimi yurtdışında ise ABD konut
verileri yakından izlenecek. Dolar/TL kuru sabah 08:52 itibariyle
5,56 seviyelerinden işlem görüyor. Kurda bugün aşağıda 5,54
seviyesinin altında 5,51 ve 5,46 destek seviyeleri olarak, yukarıda
ise 5,59’un üzerinde 5,62 ve 5,64 seviyeleri takip edilecektir.  

Günlük Pivot Seviyeleri

   5.5914

  5.5816  

 5.5687   

5.5559    

 5.5460   

  5.5362  

   5.5233

EUR/TRY

ECB politika yapıcısı Olli Rehn, Eylül ayında yapılacak toplantıda
yeni teşvik paketinin beklentileri aşacağını belirtti. İtalya krizi euro
üzerinde yarattığı baskıyı sürdürmeye devam etti. Yurtiçinde işsizlik
oranı mayıs ayında geçen yılın aynı ayına göre 3,1 puan artarak
%12,8'e yükseldi. Merkezi yönetim bütçesinde, temmuz ayında 9,9
milyar lira fazla, ocak-temmuz döneminde ise 68,7 milyar lira açık
kaydedildi. Temmuzda bütçe gelirlerini ağırlıklı olarak vergi dışı
gelirlerin desteklediği görüldü. Bütçe harcamaları tarafında cari
transferler ve personel giderleri belirleyici olmaya devam etti. Kısa
vadede 6,1085 - 6,0715 ve 6,0050 seviyeleri destek, tepki
alımlarının yaşanması halinde 6,2080 - 6,2625 ve 6,3230 direnç
seviyeleri olarak izlenebilir.

Günlük Pivot Seviyeleri

   6.2149

  6.2045  

 6.1871   

6.1698    

 6.1593   

  6.1488  

   6.1315
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XAU/USD

Ticaret savaşlarına ilişkin artış kaydeden endişeler risk iştahı
üzerinde baskı oluştururken güvenli liman talebini destekleyen bir
gelişme olarak karşımıza çıkıyordu. Bu hafta Çin ve Almanya’da
beklentilerin altında gelen ekonomik veriler sonrasında küresel
büyümeye ilişkin endişeler de artış kaydetti. ABD’de getiri eğrisinin
terse dönmesi de resesyon tartışmalarını gündeme taşındı. Tüm bu
gelişmeler risk iştahı üzerindeki baskıyı artırırken güvenli liman
talebi gücünü korumaya devam ediyor. Ons altında yukarı yönlü
hareketler hız kazanırken bu sabah 1519$ seviyelerinden işlem
görüyor. 1500$ üzerinde kalıcılığın korunması önem taşırken yukarı
yönlü hareketlerin devamında 1527/1535 ve 1550$ seviyeleri direnç
olarak izlenebilir. Geri çekilmelerde 1510/1500 ve 1490$ seviyeleri
destek konumundadır. 

Günlük Pivot Seviyeleri

   1,539.06

  1,533.51  

 1,524.24   

1,514.97    

 1,509.42   

  1,503.87  

   1,494.60

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 %0,50’lik bir düşüşle 11.393 seviyesinden
tamamladı. Bu sabah DAX vadelilerinde bir miktar tepki çabası etkili
olurken alımların devam etmesi halinde 11.500 ve 11.530 seviyeleri
kısa vadeli direnç olarak izlenebilir. 11.530 direnci üzerindeki
kapanışlarda yükselişlerin hız kazandığı ve 11.640 seviyelerinin
gündeme geldiği izlenebilir. Geri çekilmelerde ise 11.415 – 11.380
ve 11.285 seviyeleri destek olarak izlenebilir.  

Günlük Pivot Seviyeleri

   11,598.33

  11,546.67  

 11,519.33   

11,492.00    

 11,440.33   

  11,388.67  

   11,361.33
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Dow Jones Yakın Vade

Dün piyasaları sarsan resesyon korkusu ile beraber küresel
endekslerdeki satış baskısı nedeniyle dün riskli varlıklarda para
çıkışı vardı. Dün ABD endekslerinde de karışık bir seyir vardı.
Önceki gün ABD Hazine tahvilleri getiri eğrisinin 12 yıl içinde ilk kez
geçici olarak tersine dönmesinden sonra %3 gerileyen Dow Jones
endeksinde dün tepki alımları vardı. %0,4 artan endekste bu sabah
vadeliler de tepki alımları sürüyor. %0,6 artıda seyreden Dow
vadelisinde devam eden bu tepki alımlarını direnç dönüşlerine kadar
izlemekte fayda var. Her ne kadar tepki yaşansa da önceki günün
satış baskısı telafi edilemedi. Bugün açıklanacak konut verilerini de
takip etmekte fayda var. 25,490/ 25,380/ 25,375 destekler, 25,750/
25,900/ 26,130 dirençlerdir.

Günlük Pivot Seviyeleri

   25,973.67

  25,866.33  

 25,790.67   

25,715.00    

 25,607.67   

  25,500.33  

   25,424.67

S&P 500 Yakın Vade

İyimser perakende satış verilerinin durgunluk korkularını ve ABD-
Çin ticaret gerilimlerini telafi etmesi sonucu S&P 500 ve Dow,
Perşembe günü yükselişle kapandı. Önceki gün %3’e yakın değer
kaybeden S&P500 Endeksi dün %0,25 yükseldi. Ancak kayıplarını
telafi edemedi. Bugün de açıklanacak konut verileri oldukça önemli
zira verinin iyimser gelmesi resesyon riskine karşı daha iyimser bir
hava oluşturabilir. Bu sabah S&P500 vadelisi %0,6 oranında
yükselişte. 10 yıllık hazine tahvil faizlerinde ise 2016 Ağustos'tan bu
yana en düşük seviye görüldü ve %1,50'nin altına geriledi. Teknik
olarak alçalan trend devam ediyor.  2865/ 2890/ 2915 dirençler,
2845/ 2830/ 2815 ise desteklerdir.

Günlük Pivot Seviyeleri

   2,893.17

  2,881.33  

 2,873.17   

2,865.00    

 2,853.17   

  2,841.33  

   2,833.17
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Brent Petrol

Petrol fiyatlarında zayıf seyir devam ederken brent petrol bu sabah
58,95 seviyesinden işlem görüyor. Dün açıklanan ABD sanayi
üretim verilerindeki daralma talebin de azalacağını gösteriyor ki aynı
zamanda API ticari ham petrol stokları 2,8 milyon varil düşüş
beklentilerinin aksine geçen hafta 3,7 milyon varil arttı. Resmi
stoklar da 2,7 milyon varil azalma beklentilerine rağmen 1,58 milyon
varil artış gösterdi. 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. Bugün açıklanacak ABD konut
verileri petrol fiyatlarının seyrinde etkili olabilir.

Günlük Pivot Seviyeleri

   59.90

  59.51  

 59.21   

58.91    

 58.52   

  58.13  

   57.83

USD/JPY

ABD’de perakende satışlar temmuz ayında beklenenden hızlı
artarak %0,7 ile son dört ayın en hızlı yükselişini gerçekleştirdi.
İşsizlik maaşı başvuruları geçen hafta 9 bin artarak 220 bin ile
beklentileri aştı. Sanayi üretimi temmuz ayında artış göstermesi
beklenirken %0,2 geriledi. Güney Kore Devlet Başkanı, Japonya’nın
diyalog ve iş birliği yolunu seçmesi halinde aralarındaki ticari
gerginliğin sona erebileceğini belirtti. Ticaret müzakerelerine ilişkin
belirsizlik ana gündem maddesi olmaya devam ediyor. 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

   106.50

  106.39  

 106.26   

106.13    

 106.02   

  105.90  

   105.77
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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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