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Piyasa Gündemi

ABD – Çin arasında müzakereler için olası bir takvimin ortaya
konması ve ABD yönetiminin görüşmelerde ilerleme olduğunu
kaydetmesi ticaret savaşlarına ilişkin endişelerin belirli ölçüde
yatışmasına katkı sağladı. Aynı zamanda yavaşlayan küresel
büyüme nedeniyle merkez bankalarından ekonomileri desteklemeye
yönelik hamlelerin geleceği beklentisi de risk iştahını destekledi.
Ancak dün TCMB’den gelen zorunlu karşılık adımı sonrasında TL
varlıklar üzerindeki satış baskısı artış kaydetti.

Açıklanacak Önemli Ekonomik Veriler
     
•    Önemli ekonomik veri akışı bulunmamaktadır.

Türkiye

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası Türk Lirası zorunlu karşılık
belirlemede "kredi büyümesi" kriteri getirdi. Bankanın internet
sitesinde yer alan basın duyurusunda "Zorunlu karşılıkların finansal
istikrarı destekleyecek şekilde makro ihtiyati bir araç olarak daha
esnek ve etkin kullanılmasına karar verilmiştir." ifadesi yer aldı ve
zorunlu karşılık oranı ve zorunlu karşılıklara ödenen faizde
değişikliğe gidildi. Bankanın açıklamasına göre yeni uygulama ile ilk
aşamada piyasaya 5,4 milyar TL ve 2,9 milyar dolar karşılığı altın ve
döviz likiditesi verilmesinin bekleniyor. TCMB’nin bu adımı
sonrasında TL varlıklar üzerindeki satış baskısının artış kaydettiği
görüldü. 

Euro Bölgesi

Euro Bölgesi'nde temmuz ayı enflasyon verisi %1,1'den %1'e revize
edilirken, tüketici fiyatlarının zayıf seyri ECB üzerindeki baskıyı
artırabilir. Merkez bankası yetkililerini güçlü adımlar atmaları
konusunda harekete geçirebilecek son dönemde açıklanan bir dizi
kötümser göstergenin en sonuncusu enflasyon verisi oldu. Almanya
Maliye Bakanı, ülkesinin ekonomik kriz olması durumunda ekstra 50
milyar euro (55 milyar dolar) daha harcama yapabileceğini kaydetti
ve böylelikle olası ekonomik teşvik konusunda ilk kez bir rakam
verildi.

ABD

ABD Başkanı Trump, Çin ile durumun iyi gittiğini ve görüştüklerini,
ancak bir ticaret anlaşması imzalamak için hazır olmadığını söyledi.
Başkan'ın bu açıklaması, üst düzey ekonomi danışmanının Pekin ile
sağlam ve sürekli müzakerelerin yeniden başlaması için potansiyel
bir zaman çizelgesi açıklamasından birkaç saat sonra geldi. ABD
Ticaret Bakanı Ross, dün yaptığı açıklamada, ABD'nin Trump
yönetiminin Çinli Huawei bazı faaliyetlerine uyguladığı yaptırımları
90 gün erteleyeceğini duyurdu. Ticaret görüşmelerine ilişkin gelen
bu açıklamalar endişeleri bir miktar yatıştırsa da ilerleyen süreçte
görüşmelerin seyri önem taşıyor. Bu hafta Perşembe günü
başlayacak olan Jackson Hole toplantısı ve Fed Başkanı Powell’ın
mesajları ön plana çıkarken Powell’ın olası faiz indirimine yönelik
değerlendirmeleri önemli olacak. Bu tarafta ABD Başkanı Trump’ın
Fed üzerindeki baskısı devam ediyor. ABD Başkanı Donald Trump,
Fed'in dünya ekonomisini desteklemek için faizi en az 100 baz puan
indirmesi gerektiğini söyledi.

Piyasa Verileri
Pariteler Son Günlük Değ.

(%)
Haftalık Değ.

(%)
Yılbaşı Değ.

(%)
USDTRY 5.6835 0.64 2.17 7.37
EURTRY 6.2982 0.34 1.33 3.85
EURUSD 1.1076 -0.19 -0.87 -3.32
GBPUSD 1.2098 -0.16 0.35 -5.12
USDJPY 106.44 -0.11 -0.21 -2.89

Sepetler Son Günlük Değ.
bp

Haftalık Değ.
bp

Yılbaşı Değ.
bp

½ $ + ½ € 5.9350 6.72 13.38 27.30
Dolar Endeksi 98.3710 12.10 55.60 227.00
REK 72.1000 - - -290.00

Endeks Vadeliler Son Günlük Değ.
(%)

Haftalık Değ.
(%)

Yılbaşı Değ.
(%)

S&P 500 Yakın Vade 2,926.25 0.15 -0.10 16.80
DAX Yakın Vade 11,708.00 0.02 -0.44 10.86
Dow Jones Yakın
Vade 26,145.00 -0.02 -0.51 12.36

Emtialar Son Günlük Değ.
(%)

Haftalık Değ.
(%)

Yılbaşı Değ.
(%)

Ons Altın 1,498.40 0.03 -0.27 16.85
Gram Altın 273.80 0.31 1.84 25.52
WTI 56.43 1.43 0.08 23.00
BRENT 59.90 0.91 -2.21 10.58
Bakır 2.60 -0.09 -0.65 -4.72

Tahviller Son Günlük Değ.
bp

Haftalık Değ.
bp

Yılbaşı Değ.
bp

Türkiye 2 Yıllık 15.5900 37.00 37.00 -414.00
Türkiye 10 Yıllık 15.9800 60.00 100.00 -50.00
ABD 10 Yıllık 1.5960 -1.90 -8.90 -109.00
ABD 2 Yıllık 1.5270 0.40 -13.80 -96.90
Almanya 10 Yıllık -0.6620 -2.30 -5.00 -90.80
Almanya 2 Yıllık -0.9000 -0.50 -3.10 -29.00

Gelişmekte Olan
Ülke Kurları Son Günlük Değ.

(%)
Haftalık Değ.

(%)
Yılbaşı Değ.

(%)
USDZAR 15.4283 0.14 1.82 7.25
USDIDR 14,267.40 0.20 0.57 -1.04
USDTRY 5.6835 0.64 2.17 7.37
USDRUB 66.8925 0.07 2.98 -3.94
USDBRL 4.0748 1.16 2.81 4.98
USDCNY 7.0600 0.14 0.23 2.64
USDMXN 19.8616 0.41 2.35 1.10
USDCZK 23.2930 0.30 0.75 3.70
USDHUF 294.9800 0.32 1.86 5.26
USDPLN 3.9417 0.12 1.59 5.32
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Euro/Dolar

Genel olarak 2019 yılında Euro Bölgesi’nde zayıflayan ekonomik
görünüm ve beklentiler Avrupa varlıkları ve euro üzerinde baskıyı
artıran temel gelişmeler olarak karşımıza çıkıyor. Son dönemde
açıklanan veriler de bölgedeki yavaşlamanın beklenenden daha
şiddetli olduğunu ortaya koyarken dün Euro Bölgesi’nde takip edilen
temmuz ayına ait TÜFE verisi %1,1'den %1'e revize edildi. Euro
zayıf bir seyir izlerken Euro/Dolar paritesinde aşağı yönlü hareketler
dün de devam etti. Geri çekilmelerin devam etmesi halinde 1,1065 –
1,1027 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

   1.1099

  1.1094  

 1.1085   

1.1076    

 1.1071   

  1.1066  

   1.1057

GBP/USD

Veri akışının zayıf kaldığı haftanın ilk gününe GBPUSD paritesi hafif
kayıpla başladı. Önceki hafta güçlü perakende satışlar verisiyle
yükseliş kaydeden GBPUSD paritesinde dün Brexit’e yönelik
açıklamalar ve BoE başkanı Carney’nin açıklamaları takip edildi.
Yarınki FOMC toplantı tutanakları öncesi bugünde önemli bir veri
akışı bulunmazken Brexit’e ilişkin hükümet-muhalefet kanadından
yapılacak açıklamalar yine yakından takip edilemeye devam
edilecektir. Paritede bugün aşağıda yatay trendlerin bulunduğu
sırasıyla 1,2080-1,2040 ve 1,2015 seviyeleri destek seviyeleri
olarak takip edilebilir. Olası yükselişlerde ise 9 günlük üssel
ortalama olan 1,2124’ün üzerinde önce cuma gününün zirvesi
1,2175 ardından 22 günlük üssel ortalama 1,2205 seviyeleri direnç
noktaları olarak izlenebilir.

Günlük Pivot Seviyeleri

   1.2174

  1.2157  

 1.2127   

1.2098    

 1.2080   

  1.2063  

   1.2033
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USD/TRY

Dolar/TL kuru dün 5,5615 ve 5,6636 seviyeleri arasında
dalgalanarak günü 5,6400 seviyesinden tamamladı. Haftaya
benzerlerine paralel şekilde dolar karşısında değer kaybıyla
başlayan TL’nin öğleden sonra negatif ayrışarak değer kayıplarını
derinleştirdiğini izledik. TCMB’nin TL zorunlu karşılık belirlemede
daha esnek ve etkin olacağını belirtmesi kurdaki yükselişte etkiliydi.
Dolar/TL kuru sabah 08:42 itibariyle 5,64 seviyelerinden işlem
görüyor. Dün 9 Mayıs’ta başlayan alçalan trendin tepe noktası olan
5,62-5,64 bölgesinin geçilmesiyle kurda 5,67 seviyesini test ettik.
Bugünde 5,67 seviyesi ilk direnç noktası olarak takip edilecek olup
üzerinde 5,70 ve 5,75 seviyeleri takip edilecektir. Aşağıda ise 5,62
seviyesinin altında 5,59 ve 5,56 seviyeleri izlenecektir.

Günlük Pivot Seviyeleri

   5.7523

  5.7210  

 5.7023   

5.6835    

 5.6522   

  5.6208  

   5.6021

EUR/TRY

Euro/TL kuru dün 6,1746 ve 6,2993 seviyeleri arasında
dalgalanarak günü 6,2805 seviyesinden tamamladı. Haftaya yatay
bir seyirle başlayan Euro/TL kuru açılışın ardından gelişmekte olan
para birimlerindeki zayıflık nedeniyle bir miktar yükseliş kaydetmişti.
Öğleden sonra TCMB’nin TL zorunlu karşılık oranlarında esnek ve
etkin bir politika izleneceğinin belirtmesi TL’nin diğer para
birimlerinden ayrışarak daha zayıf bir performans sergilemesine
Euro/TL kurunda ise yükseliş yaşanmasına neden oldu. Euro/TL
kuru sabah 09.00 itibariyle 6,26 seviyelerinden işlem görüyor. Kurda
bugün aşağıda 6,25 seviyesinin altında 6,21 ve 6,17 destek
seviyeleri olarak, yukarıda ise 6,29’un üzerinde 6,32 ve 6,34
seviyeleri takip edilecektir. 

Günlük Pivot Seviyeleri

   6.3665

  6.3363  

 6.3172   

6.2982    

 6.2679   

  6.2377  

   6.2186
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XAU/USD

Yeni haftada artan risk iştahı güvenli varlıklara olan talepte kar
realizasyonu getirirken aynı zamanda bazı Fed yetkililerin
konuşmaları da ons altındaki bu realizasyonda etkili oldu. Fed’in iki
güvercin ismi Bullard ve Rosengren eylül ayı toplantısı için faiz
indirimini gerekli bulmadığını söylemesi üzerine 17-18 tarihlerinde
gerçekleşecek FOMC toplantısında indirim kararı çıkmayabilir
şeklinde fiyatlamalara neden oldu. 1500$ psikolojik desteğinin
aşağısına gelen fiyatlar 1490$ ara desteğinde dengelenme
çabasında. Zira bu destek seviyesinin aşağısına gelirse çift tepe
formasyonu görünümü oluşabilir ve fiyatlar teknik olarak
gerileyebilir. Bu nedenle desteğin gerisinde alım pozisyonları için
stop loss tutmakta fayda var. 1490/ 1480/ 1472 seviyeleri destek,
1500/ 1510/ 1517 ise dirençlerdir.

Günlük Pivot Seviyeleri

   1,507.43

  1,503.49  

 1,500.95   

1,498.42    

 1,494.48   

  1,490.54  

   1,488.01

DAX Yakın Vade

Geçen haftaki gelişmelerle hisse piyasalarında satış baskısı artış
kaydetmişti. Bununla birlikte ticaret görüşmelerinde ilerleme
kaydedildiğine yönelik haber akışları ve merkez bankalarından
ekonomileri desteklemeye yönelik adımlar geleceğine ilişkin güç
kazanan beklentiler risk iştahını destekleyen gelişmeler oldu.
Küresel hisse piyasalarında dün alımlar etkili olurken DAX vadelileri
de günü %1,32’lük bir yükselişle  11.701 puandan tamamladı.
Bugün de hafif alıcılı seyrin sürdüğü görülürken DAX vadelisinde
yukarı yönlü hareketlerin devamında 11.755 kısa vadeli direnç
noktasıdır. 11.755 direnci üzerinde 11.790 ve 11.835 seviyeleri
direnç olarak izlenebilir. Satış baskısının tekrar artış kaydetmesi
durumunda 11.668 – 11.640 ve 11.565 seviyeleri destek
konumunda bulunmaktadır. 

Günlük Pivot Seviyeleri

   11,811.67

  11,774.83  

 11,741.67   

11,708.50    

 11,671.67   

  11,634.83  

   11,601.67
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Dow Jones Yakın Vade

Cuma günü %1’in üzerinde değere kazanan ABD endeksleri dün de
%1 civarında değer kazandılar. Risk iştahının arttığı haftada aynı
zamanda cuma günü başlayacak olan Jackson Hole toplantısından
gelecek mesajlar da bekleniyor. Merkez bankası başkanlarının
katılacağı toplantıda ülke ekonomi programlarında alınabilecek
genişleyici önlemler borsalara olumlu yansıdı. Bu sabah Dow Jones
vadelisi %0,2 oranında değer kazancıyla işlem görüyor. 26,200
seviyesinde olan vadeliyi teknik olarak ele aldığımızda; 26,130/
26,400 seviyeleri önemli direnç olurken, aşağıda 25,950 ve 25,800
seviyeleri destek konumunda.

Günlük Pivot Seviyeleri

   26,346.67

  26,272.33  

 26,208.67   

26,145.00    

 26,070.67   

  25,996.33  

   25,932.67

S&P 500 Yakın Vade

Avrupa ve Çin’de artan ekonomik zayıflama belirtileri ve İngiltere’nin
Brexit’ten anlaşmasız olarak çıkarak Avrupa ekonomisinde bir
kaosa neden olabileceği senaryolarına ek olarak genişleyici önlem
paketlerinin açıklanacağı beklentileri borsalara destek oldu. Dün
yine ABD borsalarındaki alımlar %1’i aştı. Bu sabah da S&P500
vadelisi yaklaşık %0,2 oranında hafif alıcı bir asya seansı geçiriyor.
Fed’in iki güvercin ismi Bullard ve Rosengren eylül ayı toplantısı için
faiz indirimini gerekli bulmadığını söylemesi risk iştahını kısabilir.
Fakat Almanya ve Çin’den beklentiler risk iştahının devam
etmesinde etkili oluyor. S&P500 vadelisini teknik olarak ele
aldığımızda; 2920/ 2940/ 2965 dirençler, 2890/ 2870/ 2850 ise
desteklerdir.

Günlük Pivot Seviyeleri

   2,949.92

  2,941.08  

 2,933.67   

2,926.25    

 2,917.42   

  2,908.58  

   2,901.17
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Brent Petrol

Geçen haftaki düşüşün ardından yeni haftaya tepki hareketiyle
başlayan brent petrol bu sabah 59,85$ seviyesinden işlem görüyor.
Ekonomik aktivitelerdeki zayıflık iyice belirginleşti. Çin ve AB
ekonomilerinden olumlu sinyaller gelmezken geçen hafta da
stoklardaki artış fiyatların kalıcı geri çekilmesine yol açtı. Ancak hem
Jackson Hole toplantısı hem de eylüldeki toplantılarda atılabilecek
genişleyici adımlar petrol piyasasına destek olabilir. 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 alçalan trend etkisinde
devam eden petrolde 60,00/ 60,55/ 61,60 dirençler, 59,00/ 58,40/
57,50 desteklerdir.

Günlük Pivot Seviyeleri

   60.60

  60.33  

 60.11   

59.89    

 59.62   

  59.35  

   59.13

USD/JPY

ABD ekonomisine ilişkin resesyon beklentileri arttıkça Fed’den
genişleyici önlem beklentileri de buna paralel artmayı sürdürüyor.
Bu nedenle %34’ü bulan beklentiler dolarda zayıflığa neden olurken,
dünden bu yana bir miktar dolara alım geldi. Bazı Fed başkanlarının
eylül ayındaki toplantıda faiz indirimine ilişkin yaptıkları temkinli
konuşmalar faizlerin düşürülmeyebileceğinin öncü sinyalleri olarak
doların değerlenmesine neden oldu. Ticaret savaşlarında ise
Japonya, geçen ay ihracat yasağı getirdiğinden bu yana Güney
Kore'ye ikinci kez yüksek teknoloji ürünü bir malzemenin
gönderimini onayladı. 106,55 seviyesinden işlem gören USDJPY
paritesinde 106,80 – 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

   106.89

  106.79  

 106.61   

106.44    

 106.34   

  106.25  

   106.07
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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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