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Piyasa Gündemi

Ticaret savaşlarına ilişkin belirsizlik ve zayıf gelen ekonomik veriler
geçen hafta küresel büyümeye ilişkin kaygıları artırırken küresel risk
iştahını baskı altında kaldı. Önümüzdeki süreçte küresel piyasalarda
ekonomik veri akışları ve merkez bankalarının bu taraftaki duruşları
ile yapılacak açıklamalar fiyatlamalar üzerinde etkili olacaktır. Bu
sabah ise Çin’in fon maliyetlerini düşürmek ve ekonomiyi
desteklemek adına faiz reformu açıklaması risk iştahını bir miktar
destekledi. 

Açıklanacak Önemli Ekonomik Veriler
     
•    12:00 Euro Bölgesi – TÜFE Önem: Yüksek

Türkiye

Sanayi üretimi haziran ayında aylık bazda %3,7, yıllık %3,9 geriledi.
Aylık bazda gözlenen olumsuz sürprize en yüksek katkı 3,7 puan ile
imalat sektöründen geldi. Ana sanayi grupları bazında aylık olarak
yalnızca dayanıklı mallarda artış görülürken; ara malı, dayanıksız
tüketim, enerji ve sermaye malı gruplarının tamamı aylık bazda
negatif katkı verdi. Yurtiçinde bugün perakende satışlar takip
edilecek.

Euro Bölgesi

Alman hükümet sözcüsü, Başbakan Angela Merkel ile İngiltere
Başbakanı Boris Johnson arasında yakında görüşme yapılmasının
planlandığını ve ayrıntıların daha sonra açıklanacağını belirtti.
Seibert basın toplantısında yaptığı açıklamada Alman hükümetinin
hala düzenli Brexit'i desteklediğini ve anlaşmasız Brexit'in kimsenin
çıkarına olmadığını söyledi. Euro Bölgesi’nde enflasyon rakamları
takip edilecek.

ABD

ABD Başkanı Donald Trump, Çin Devlet Başkanı Xi Jinping ile "çok
yakın bir zamanda" ticaret üzerine telefon görüşmesi yapacağını
söyledi. St. Louis Fed Başkanı Bullard, finans piyasalarındaki
kargaşa ve yavaşlayan küresel ekonominin Eylül toplantısı öncesi
acil faiz indirimine gidilmesinin gerekmediğini belirtti. ABD Suriye’ye
petrol taşıdığı gerekçesiyle alıkonulan "Grace 1" adlı İran tankerinin
serbest bırakılmasıyla ilgili hayal kırıklığı duyduğunu belirterek
bunun gelecekteki ticaret bağlarına zarar vereceğini belirtti. ABD
Ticaret Bakanlığı verilerine göre, ABD'de konut başlangıçları
temmuz ayında artış göstermesi beklenirken %4,0 düştü. İnşaat
izinleri temmuz ayında, haziran ayındaki seviyesine göre %8,4
artarak yükseliş kaydetti. Michigan Üniversitesi güven endeksi ise
ağustos ayında 92,1 ile beklentilerin altında açıklandı.

Çin

Çin Merkez Bankası, şirketler için borçlanma maliyetlerinin
düşürülmesine yardımcı olmak ve Amerika Birleşik Devletleri ile
olan ticaret savaşı nedeniyle yavaşlayan ekonomisini desteklemek
için faiz oranında önemli bir reform yaptı. Bu kapsamda reel faiz
oranlarını daha da düşürmek amacıyla bu aydan başlayarak kredi
faiz oranı (LPR) için kullanılan mekanizmayı geliştireceğini söyledi.

Piyasa Verileri
Pariteler Son Günlük Değ.

(%)
Haftalık Değ.

(%)
Yılbaşı Değ.

(%)
USDTRY 5.5667 -0.16 0.13 5.16
EURTRY 6.1786 0.03 -0.89 1.87
EURUSD 1.1095 0.18 -1.05 -3.16
GBPUSD 1.2166 0.08 0.79 -4.58
USDJPY 106.38 0.08 1.01 -2.94

Sepetler Son Günlük Değ.
bp

Haftalık Değ.
bp

Yılbaşı Değ.
bp

½ $ + ½ € 5.8678 -0.55 6.65 20.58
Dolar Endeksi 98.1670 -12.40 73.30 206.60
REK 72.1000 - - -290.00

Endeks Vadeliler Son Günlük Değ.
(%)

Haftalık Değ.
(%)

Yılbaşı Değ.
(%)

S&P 500 Yakın Vade 2,915.50 1.54 1.14 16.38
DAX Yakın Vade 11,643.00 1.18 0.09 10.24
Dow Jones Yakın
Vade 26,120.00 1.53 0.94 12.26

Emtialar Son Günlük Değ.
(%)

Haftalık Değ.
(%)

Yılbaşı Değ.
(%)

Ons Altın 1,507.23 -0.49 -0.35 17.54
Gram Altın 269.75 -0.58 -0.17 23.67
WTI 55.62 1.85 1.60 21.24
BRENT 59.49 1.11 1.79 9.83
Bakır 2.60 0.40 0.25 -4.67

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 15.3800 40.00 40.00 -110.00
ABD 10 Yıllık 1.5720 1.80 -7.50 -111.40
ABD 2 Yıllık 1.5020 -0.50 -8.20 -99.40
Almanya 10 Yıllık -0.6870 1.50 -9.40 -93.30
Almanya 2 Yıllık -0.9130 -0.70 -5.90 -30.30

Gelişmekte Olan
Ülke Kurları Son Günlük Değ.

(%)
Haftalık Değ.

(%)
Yılbaşı Değ.

(%)
USDZAR 15.2399 0.17 -0.46 5.94
USDIDR 14,195.80 -0.16 -0.66 -1.53
USDTRY 5.5667 -0.16 0.13 5.16
USDRUB 66.3212 -0.21 1.29 -4.76
USDBRL 4.0042 0.18 0.59 3.16
USDCNY 7.0468 0.07 -0.16 2.45
USDMXN 19.6198 0.13 0.16 -0.13
USDCZK 23.1946 -0.24 0.66 3.26
USDHUF 292.5590 -0.34 1.15 4.40
USDPLN 3.9108 -0.30 1.28 4.50
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Euro/Dolar

Geçen hafta ECB politika yapıcısı Olli Rehn’in 12 Eylül'de yapılacak
ECB toplantısında beklenenden daha yüksek bir teşvik paketi
açıklanabileceğine yönelik açıklamaları euro varlıklarında değer
kaybının yaşanmasında etkili oldu. ABD'de konut başlangıçları
temmuz ayında artış göstermesi beklenirken %4,0 düştü. İnşaat
izinleri temmuz ayında, haziran ayındaki seviyesine göre %8,4
artarak yükseliş kaydetti. ABD Başkanı Trump, Çin Devlet Başkanı
ile yakın bir zamanda ticaret üzerine telefon görüşmesi yapacağını
söyledi. Geri çekilmenin devam etmesi halinde 1,1065 – 1,1026 ve
1,0954 destek konumunda bulunmaktadır. Olası tepki alımlarının
yaşanması halinde ise 1,1125 – 1,1155 ve 1,1172 direnç seviyeleri
olarak izlenebilir.

Günlük Pivot Seviyeleri

   1.1117

  1.1110  

 1.1102   

1.1095    

 1.1087   

  1.1080  

   1.1072

GBP/USD

GBPUSD paritesinde hafta ortasında başlayan iyimser seyrin
haftanın son gününde de devam ettiğin izledik. Perşembe günü
İngiltere’de beklentileri aşan perakende satışlar verisinin
açıklanmasının ardından yükseliş kaydeden İngiliz sterlininin olumlu
seyrini devam ettirerek haftalık zirvelerini test etti. Bugün hem
İngiltere hem ABD tarafında önemli bir veri akışı yok. Brexit’e
yönelik gelişmeler ve hafta ortasında açıklanacak FOMC toplantı
tutanakları bu hafta parite hareketlerinde etkili olacaktır. Paritede
bugün aşağıda 9 günlük üssel ortalama 1,2131’in altında 1,2075 ve
1,2040 seviyeleri izlenecektir. Yukarıda ise cuma günü zirvesi
1,2175’in üzerinde 22 günlük üssel ortalama 1,2215 ve 1,2250
seviyeleri direnç noktaları izlenebilir.

Günlük Pivot Seviyeleri

   1.2212

  1.2193  

 1.2179   

1.2166    

 1.2146   

  1.2127  

   1.2113
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USD/TRY

Dolar/TL kuru cuma günü 5,5348 ve 5,5868 seviyeleri arasında
dalgalanarak günü 5,5832 seviyesinden tamamladı. Haftanın son
gününde karışık bir seyir izleyen Dolar/TL kurunda veri akışı takip
edildi. Sabah saatlerinde açıklanan haziran ayı sanayi üretimi
rakamları aylık-yıllık bazda daralmaya işaret ederken ABD’de
açıklanan verilerin ardından kur tarafında önemli bir hareket
görülmedi. Son dönemde pozitif ayrışan TL’nin geçen hafta itibariyle
görece olumlu performansını kaybettiğini gördük.  Bugün yurtiçi ve
yurtdışında önemli bir veri akışı bulunmuyor.  Dolar/TL kuru sabah
08:25 itibariyle 5,57 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

   5.6232

  5.6098  

 5.5883   

5.5667    

 5.5533   

  5.5399  

   5.5184

EUR/TRY

ECB politika yapıcısı Olli Rehn’in 12 Eylül'de yapılacak ECB
toplantısında beklenenden daha yüksek bir teşvik paketi
açıklanabileceğine yönelik açıklamaları euro varlıklarında değer
kaybının yaşanmasında etkili olurken baskı devam ediyor.
Yurtiçinde haftanın son işlem günü sanayi üretimi haziran ayında
aylık bazda %3,7, yıllık %3,9 geriledi. Aylık bazda gözlenen
olumsuz sürprize en yüksek katkı 3,7 puan ile imalat sektöründen
geldi. Geri çekilmelerin devam etmesi halinde EURTRY’de 6,1395 –
6,1085 ve 6,0715 seviyeleri destek konumunda bulunmaktadır.
Tepki alımlarının yaşanması halinde 6,2080 direncinin aşılması
halinde 6,2625 ve 6,3230 diğer direnç seviyeleri olarak izlenebilir.
Bugün Euro Bölgesi’nin  enflasyon rakamları takip edilecek.

Günlük Pivot Seviyeleri

   6.2363

  6.2231  

 6.2009   

6.1786    

 6.1655   

  6.1523  

   6.1300
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XAU/USD

Ons altın yeni haftaya bir miktar kar realizasyonu ile başladı. Fed’in
faiz artırımı politikasından faiz indirimi döngüsüne girdiği yönündeki
fiyatlama altın fiyatına olumlu yansıdı. Powell, Cuma günü Jackson
Hole'da yapacağı konuşmada faiz indirimine hazır olduklarının
sinyalini verebilir. Zira Fed’in bir seferlik ayarlama yerine indirim
döngüsüne girdiği beklentisi piyasalarda altın açısından katalizör
olabilir. Aynı zamanda tahvil getirilerindeki potansiyelin azalması
altın ve diğer varlıkları da ön plana çıkarıyor. Teknik olarak 1500$’ın
üzerine yerleşme çabaları sürüyor. Olası geri çekilmelerde destek
1480$’da ve daha kısa mesafelerde zarar kes düşünülebilir. Şimdilik
geri çekilmeler alım yönünde değerlendirilirken 1500/ 1490/ 1480
seviyeleri destek, 1510/ 1517/ 1528 ise dirençlerdir.

Günlük Pivot Seviyeleri

   1,519.53

  1,516.29  

 1,511.71   

1,507.14    

 1,503.89   

  1,500.65  

   1,496.07

DAX Yakın Vade

Geçen hafta genel olarak ticaret savaşlarına ilişkin devam eden
belirsizlik ve zayıf gelen ekonomik verilerin büyümeye ilişkin
endişeleri artırması küresel risk iştahı ve hisse piyasaları üzerinde
baskı oluşturdu. Bununla birlikte cuma günü küresel piyasalarda bir
miktar tepki alımları etkili olurken Avrupa borsalarında da yukarı
yönlü bir seyir izlendi. DAX vadelileri cuma gününü %1,41’lik bir
yükselişle 11.557 puandan tamamladı. Bu sabah da hafif alıcılı
seyrini sürdüren DAX vadelisinde yukarı yönlü hareketlerin
devamında 11.650 kısa vadeli direnç noktasıdır. 11.650 direnci
üzerinde 11.740 ve 11.800 seviyeleri direnç olarak izlenebilir. Satış
baskısının tekrar artış kaydetmesi durumunda 11.564 – 11.540 ve
11.416 seviyeleri destek konumunda bulunmaktadır. 

Günlük Pivot Seviyeleri

   11,753.00

  11,699.00  

 11,672.00   

11,645.00    

 11,591.00   

  11,537.00  

   11,510.00

(0216) 453 0120 www.gedik.com

https://www.gedik.com/


Gedik Forex Bülten 19 Ağustos 2019

Dow Jones Yakın Vade

Cuma günü %1’in üzerinde değere kazanan ABD endekslerinde
vadeliler bu sabah ortalama %0,8 oranında değer kazanıyor. Dow
Jones endeksi %1,2 oranında değer kazancıyla cuma gününü
sonlandırırken bu sabah endeks vadelisi %0,8 artıda. Bu sabah
ABD tahvil faizlerinde de bir miktar artış söz konusu. Piyasalarda
risk iştahında artış olurken AB ekonomisinin daha fazla
destekleneceği, ABD’de ise bu hafta gerçekleşecek Jackson Hole
toplantısında daha genişleyici mesajların Powell tarafından
verileceği beklentileri destekliyor. Dow Jones vadelisini teknik olarak
ele aldığımızda; 26,130/ 26,400 seviyeleri önemli direnç olurken,
aşağıda 25,950 ve 25,800 seviyeleri destek konumunda.

Günlük Pivot Seviyeleri

   26,403.33

  26,263.67  

 26,191.33   

26,119.00    

 25,979.33   

  25,839.67  

   25,767.33

S&P 500 Yakın Vade

S&P500 Endeksi cuma gününü %1,4 oranında kazançla kapatırken,
bu sabah vadeliler %0,9 oranında artıda seyrediyor. Almanya'nın
dengeli bütçesini askıya almaya ve borç almaya hazır olduğunu
bildirmesi ile ABD tahvil faizlerinin tarihi diplerden bir miktar
yükselerek resesyon endişelerini hafifletme yönündeki konumu risk
iştahını destekliyor. Bu sabah küresel endekslerde olumlu hava söz
konusu. 2890 direncini aşan S&P500 vadelisi tekrardan 2900
seviyesinin üzerine çıkmış durumda. Olası geri çekilmelerde 2890
seviyesinin aşağısına inilmediği sürece geri çekilmeler tekrardan
yükselişle sonlanabilir. 2920/ 2940/ 2965 dirençler, 2890/ 2870/
2850 ise desteklerdir.

Günlük Pivot Seviyeleri

   2,946.58

  2,931.17  

 2,923.33   

2,915.50    

 2,900.08   

  2,884.67  

   2,876.83
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Brent Petrol

Brent petrol yeni haftaya 60$’ın gerisinde başlayarak bu sabah
59,30$ seviyesinden işlem görüyor. Küresel ekonomik
aktivitelerdeki zayıflığın yanı sıra geçen hafta stoklarda da düşüş
beklentilerine karşın artış görmüştük. Cuma günü açıklanan veriyle
beraber ABD'deki petrol sondaj kulesi sayısı 10-16 Ağustos
haftasında bir önceki haftaya göre 6 adet artarak 770'e yükseldi. Bu
nedenle petrol piyasasındaki zayıflık ön plana çıkarken fiyatta
katalizör bulunmuyor. Teknik olarak alçalan trendin etkisinde devam
eden petrolde psikolojik direnç olan 60$’ın gerisindeki seyirler ön
plana çıkarken trend yönü olan düşüşte olası tepkiler satışla
karşılanıyor. Bu nedenle yükselişler kalıcı olamayabilir. 59,50/
60,55/ 61,60 dirençler, 59,0/ 58,40/ 57,50 desteklerdir.

Günlük Pivot Seviyeleri

   60.40

  59.99  

 59.74   

59.49    

 59.09   

  58.68  

   58.43

USD/JPY

ABD'de konut başlangıçları temmuz ayında artış göstermesi
beklenirken %4,0 düştü. İnşaat izinleri Temmuz ayında, Haziran
ayındaki seviyesine göre %8,4 artarak yükseliş kaydetti. Ticaret
müzakereleri kapsamında ABD Başkanı Trump’ın Çin Devlet
Başkanı ile yakın bir zamanda telefon görüşmesi gerçekleştireceğini
söylemesi belirsizliği devam ettirirken, endişeleri hafifletti.
Japonya’da bugün dış ticaret dengesi temmuz ayında 249,6 milyar
Yen açık verdi. Endişelerin görece hafiflemesi dolarda değer
kazancının yaşanmasında etkili oldu. Toparlanmanın kaydedildiği
USDJPY’de 106,78 – 107,10 ve 107,25 seviyeleri direnç olarak
izlenebilir. Geri çekilmelerde ise 106,00 - 105,70 ve 105,50
seviyeleri destek konumunda bulunmaktadır. 

Günlük Pivot Seviyeleri

   106.73

  106.61  

 106.50   

106.38    

 106.26   

  106.13  

   106.02
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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."

(0216) 453 0120 www.gedik.com

https://www.gedik.com/

	Piyasa Verileri
	Piyasa Gündemi
	Euro/Dolar
	GBP/USD
	USD/TRY
	EUR/TRY
	XAU/USD
	DAX Yakın Vade
	Dow Jones Yakın Vade
	S&P 500 Yakın Vade
	Brent Petrol
	USD/JPY
	Gedik Yatırım Menkul Değerler A.Ş. - Yatırım Danışmanlığı Birimi
	YASAL UYARI

