
Forex Bülten 21 Ağustos 2019

Piyasa Gündemi

Yeni haftaya başlarken ticaret görüşmelerine ilişkin olumlu
gelişmeler ve merkez bankalarına yönelik beklentiler risk iştahını
desteklemişti. Ancak dün Trump’ın Çin ile bir anlaşma yapmak için
hazır olmadıklarını söyleyerek böyle bir anlaşma için aciliyet
olmadığına işaret etmesi ve İtalya Başbakanı Conte’nin istifa
edeceğini açıklaması risk iştahını bir miktar baskıladı. Bugün
temmuz ayı toplantısına ait FOMC tutanakları ön planda olacak.

Açıklanacak Önemli Ekonomik Veriler
     
•    17:00 ABD – İkinci El Konut Satışları Önem: Yüksek
•    21:00 ABD – FOMC Tutanakları Önem: Yüksek

Türkiye

Türkiye genelinde konut satışları 2019 Temmuz ayında bir önceki
yılın aynı ayına göre yüzde 17,5 oranında azalarak 102.236 oldu.
Haziran ayında 2018 sonuna kıyasla özel sektörün yurt dışından
sağladığı uzun vadeli kredi borcu 7,8 milyar dolar azalarak 201,7
milyar dolara, kısa vadeli kredi borcu ise (ticari krediler hariç) 3
milyar dolar gerileyerek 12,4 milyar dolara düştü. Dışişleri Bakanı
Mevlüt Çavuşoğlu, önceki gün İdlib'de Türk konvoyuna yönelik
saldırıya ilişkin "Rejimin ateşle oynamaması gerekiyor. Askerimizin
güvenliği için ne gerekiyorsa yaparız." dedi. Çavuşoğlu, bu
saldırıdan sonra Rus makamlarıyla her düzeyde temaslarının
sürdüğü bilgisini vererek gözlem noktalarının güvenliği için gerekeni
yapacaklarını vurguladı.

Euro Bölgesi

İtalya başbakan yardımcısı ve beş yıldız hareketi lideri Di Aaio’nun
gün içinde "başbakan olarak çalışmaların için teşekkürler Conte"
diyerek koalisyonunun sona ereceğini işareti etti. İtalya Başbakanı
Conte konuşmasında görevinden istifa edeceğini duyurdu. Tüm bu
gelişmelerle Avrupa varlıkları baskı altında kaldı. Başbakan
Conte'nin Cumhurbaşkanı Mattarella'ya istifasını vermesi ve
Mattarella'nın da parlamentoda siyasi istişareleri başlatması
bekleniyor. Daha önce Avrupa Birliği ile yaşadığı bütçe kriziyle
gündeme gelen İtalya’ya ilişkin siyasi gelişmeler piyasaların
takibinde yer almaya ve fiyatlamalar üzerinde etkili olmaya devam
edecek. 

ABD

Pazartesi günü yapılan açıklamalarda ABD – Çin arasındaki karşılık
müzakereler için olası bir takvimin ortaya konması ve görüşmelerin
olumlu gittiği yönündeki açıklamalar ticaret savaşlarına dair
endişeleri azaltsa da önümüzdeki süreçte bu konudaki gelişmeler
yakından takip edilecek. ABD Dışişleri Bakanı Pompeo, Huawei'ye
yönelik yaptırımlara rağmen ABD ile Çin heyetlerinin görüşmeleri
sürdürmesini beklediğini söyledi. Ancak Trump’ın Çin ile bir anlaşma
yapmak için hazır olmadıklarını söyleyerek böyle bir anlaşma için
aciliyet olmadığına işaret etmesi ticaret savaşlarına ilişkin
belirsizliklerin sürmesine neden oldu.  Bugün ABD’de ikinci el konut
satışları verisi ile FOMC toplantı tutanakları açıklanacak. Fed'in
2008 küresel ekonomik krizden bu yana ilk kez faiz indirimine gittiği
temmuz ayı toplantısına ilişkin tutanaklar piyasaların takibinde yer
alacak. 

Piyasa Verileri
Pariteler Son Günlük Değ.

(%)
Haftalık Değ.

(%)
Yılbaşı Değ.

(%)
USDTRY 5.7151 -0.13 1.81 7.97
EURTRY 6.3439 -0.11 1.38 4.60
EURUSD 1.1094 0.12 -0.39 -3.17
GBPUSD 1.2138 0.12 0.66 -4.80
USDJPY 106.51 0.06 0.51 -2.83

Sepetler Son Günlük Değ.
bp

Haftalık Değ.
bp

Yılbaşı Değ.
bp

½ $ + ½ € 6.0200 8.50 21.88 35.80
Dolar Endeksi 98.2430 -7.40 23.80 214.20
REK 72.1000 - - -290.00

Endeks Vadeliler Son Günlük Değ.
(%)

Haftalık Değ.
(%)

Yılbaşı Değ.
(%)

S&P 500 Yakın Vade 2,907.75 -0.06 2.13 16.07
DAX Yakın Vade 11,663.00 0.17 1.65 10.43
Dow Jones Yakın
Vade 25,995.00 -0.23 1.85 11.72

Emtialar Son Günlük Değ.
(%)

Haftalık Değ.
(%)

Yılbaşı Değ.
(%)

Ons Altın 1,501.17 -0.22 -0.87 17.07
Gram Altın 275.64 -0.37 1.31 26.37
WTI 56.38 1.87 2.79 22.89
BRENT 60.40 1.99 1.79 11.50
Bakır 2.59 0.00 -0.11 -5.06

Tahviller Son Günlük Değ.
bp

Haftalık Değ.
bp

Yılbaşı Değ.
bp

Türkiye 2 Yıllık 16.2600 67.00 104.00 -347.00
Türkiye 10 Yıllık 16.5000 52.00 152.00 2.00
ABD 10 Yıllık 1.5840 2.70 -0.70 -110.20
ABD 2 Yıllık 1.5320 3.40 -5.30 -96.40
Almanya 10 Yıllık -0.6780 1.40 -2.20 -92.40
Almanya 2 Yıllık -0.9030 0.80 -3.50 -29.30

Gelişmekte Olan
Ülke Kurları Son Günlük Değ.

(%)
Haftalık Değ.

(%)
Yılbaşı Değ.

(%)
USDZAR 15.2921 -0.46 -0.71 6.30
USDIDR 14,237.30 -0.13 -0.49 -1.25
USDTRY 5.7157 -0.12 1.82 7.98
USDRUB 66.3717 -0.33 0.48 -4.69
USDBRL 4.0532 0.28 0.47 4.43
USDCNY 7.0572 -0.03 0.47 2.60
USDMXN 19.7117 -0.25 0.10 0.33
USDCZK 23.2390 -0.23 -0.03 3.46
USDHUF 294.8350 -0.16 0.82 5.21
USDPLN 3.9256 -0.11 -0.04 4.89
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Euro/Dolar

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 koyuyor. İtalya tarafında Başbakan Conte’nin istifa edeceğini
duyurmasının ardından siyasi belirsizlikler artış kaydederken
ilerleyen süreçteki gelişmeler yakından takip edilecek. Zayıf bir
seyrin izlendiği Euro/Dolar paritesinde geri çekilmelerde 1,1080 -
1,1060 ve 1,1027 seviyeleri destek konumunda bulunmaktadır.
Yukarı yönlü hareketlerde ise 1,1105 – 1,1125 ve 1,1155 direnç
seviyeleri olarak izlenebilir. Bugün Euro Bölgesi’nde önemli bir
ekonomik veri akışı yer almazken ABD’deki FOMC tutanakları
önemli olacak.

Günlük Pivot Seviyeleri

   1.1117

  1.1111  

 1.1102   

1.1094    

 1.1088   

  1.1082  

   1.1074

GBP/USD

Dün güne aşağı yönlü bir başlangıç yapan GBPUSD paritesi
öğleden sonra sterlindeki toparlanmayla günü artıda tamamladı.
Bugünkü yeni başbakan Johnson-Merkel görüşmesi öncesi Brexit’e
yönelik AB ve İngiltere’den yapılan açıklamalar takip edilirken
tarafların İrlanda sınırı üzerindeki backstop maddesine yönelik
anlaşmazlıkları devam ediyor.  Bugün İngiltere tarafında Brexit’e
yönelik görüşmeler takip edilecek. ABD tarafında ise gün içinde
konut verisi akşam saatlerinde açıklanacak FOMC toplantı verileri
önemli olacak. Paritede bugün aşağıda ise 9 günlük üssel ortalama
1,2135’in altında yatay trendler 1,2080-1,2040 seviyeleri destek
seviyeleri olarak takip edilebilir. Olası yükselişlerde ise 1,2178 ve
üzerinde 22 günlük üssel ortalama 1,2205 direnç noktaları olarak
izlenebilir.

Günlük Pivot Seviyeleri

   1.2210

  1.2193  

 1.2166   

1.2138    

 1.2122   

  1.2105  

   1.2077
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USD/TRY

Dolar/TL kuru dün 5,6396 ve 5,7486 seviyeleri arasında
dalgalanarak günü 5,7391 seviyesinden tamamladı. Haftanın ilk
gününde gün içinde 10 kuruşluk bir bant içinde hareket ederek
yükseliş kaydeden Dolar/TL kuru dünde negatif ayrışarak benzer
performansını tekrarladı. Kur gün içinde 5,74 ile 25 Temmuz’dan bu
yana ki en yüksek seviyelerini test etti. Bugün lokal piyasalarda
seans kapandıktan sonra ABD tarafında açıklanacak FOMC
tutanakları dolar endeksi tarafında fiyat hareketlerinde etkili olabilir.
Dolar/TL kuru sabah 08:37 itibariyle 5,73 seviyelerinden işlem
görüyor. Kurda bugün dünün zirvesi 5,74’ün üzerinde 5,77 ve 5,79
seviyeleri takip edilecektir. Aşağıda ise 5,70’in altında 55 günlük
üssel ortalamaların bulunduğu 5,67 ve 5,64 seviyeleri önem
kazanacaktır.

Günlük Pivot Seviyeleri

   5.7586

  5.7478  

 5.7315   

5.7151    

 5.7044   

  5.6936  

   5.6773

EUR/TRY

Euro/TL kuru dün 6,2568 ve 6,3769 seviyeleri arasında
dalgalanarak günü 6,3726 seviyesinden tamamladı. Yeni haftaya
TL’deki zayıflığa bağlı olarak güçlü bir başlangıç yapan Euro/TL
kurunda dün benzer bir seyir izledik. Böylece hafta başından bu
yana kurda görülen kazanım %3’e yaklaştı. İtalya’da başbakan
Conte’nin istifasını sunmasına karşın Euro/USD paritesinde önemli
bir değişiklik yaşanmazken bugün hem Türkiye-Avrupa tarafında
önemli bir veri akışı bulunmuyor. Akşam saatlerinde açıklanacak
FOMC tutanakları yakından takip edilecektir. Euro/TL kuru sabah
09:05 itibariyle 6,36 seviyelerinden işlem görüyor. Kurda bugün
aşağıda 6,35 seviyesinin altında 6,32 ve 6,27 destek seviyeleri
olarak, yukarıda ise 6,37’nin üzerinde 6,39 ve 6,43 seviyeleri takip
edilecektir. 

Günlük Pivot Seviyeleri

   6.3934

  6.3821  

 6.3630   

6.3439    

 6.3326   

  6.3213  

   6.3022
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XAU/USD

Ons altın güne 1502$ seviyelerinden devam ederken, cuma günü
başlayacak Jackson Hole toplantısı öncesinde bugünkü FOMC
tutanakları takip ediliyor. 30-31 Temmuz tarihli toplantısına ait bu
tutanaklar önemli çünkü Fed 11 yıl sonra ilk kez faizleri indirmişti.
Faizlerin devamının gelip gelmeyeceği ve üyelerin bu konudaki
düşünceleri oldukça önemli olacak. Dün Trump yine Fed üzerinden
mesajlar verirken Fed’in faizleri %1 seviyesine çekmesi gerektiğini
yineledi. Ons altında teknik olarak 1535 ve 1527 seviyelerinde çift
tepe oluştu. Şayet yukarı yönde 1510$ geçilmeden aşağı tarafta
1490$ seviyesi kırılırsa formasyon başlayabilir. 1490/ 1480/ 1472
seviyeleri destek, 1500/ 1510/ 1517 ise dirençlerdir.

Günlük Pivot Seviyeleri

   1,513.49

  1,510.82  

 1,506.05   

1,501.29    

 1,498.61   

  1,495.94  

   1,491.17

DAX Yakın Vade

Avrupa borsaları dün güne hafif alıcılı bir seyirle başlamasına karşın
İtalya tarafındaki gelişmelerim etkisiyle kazançlarını geri vererek
aşağı yönlü bir seyir izledi. İtalya Başbakanı Conte istifa edeceğini
duyururken artan siyasi belirsizlik Avrupa varlıklarını baskıladı.
Önümüzdeki süreçte İtalya tarafındaki gelişmeler önemli olacak.
Son günlerde bir miktar toparlanma kaydeden DAX vadelileri dün
günü %0,43’lük düşüşle 11.651 puandan tamamladı. Bu sabah
yatay bir seyrin izlendiği DAX vadelilerinde yukarı yönlü hareketlerin
etkili olması durumunda kısa vadede 11.700 seviyesi direnç
konumundadır. 11.700 direnci üzerinde 11.755 ve 11.790 seviyeleri
direnç olarak izlenebilir. Satış baskısının tekrar artış kaydetmesi
durumunda 11.600 – 11.565 ve 11.529 seviyeleri destek
konumunda bulunmaktadır. 

Günlük Pivot Seviyeleri

   11,740.50

  11,703.50  

 11,683.00   

11,662.50    

 11,625.50   

  11,588.50  

   11,568.00
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Dow Jones Yakın Vade

ABD borsaları dün finans sektörü hisseleri ile birlikte düşüş yaşadı.
Dow Jones endeksi %0,65 oranında gerilerken bu sabah da
asyanın görünümü karışık. Risk iştahının hafta başına göre daha az
olduğu bugün yayımlanacak FOMC tutanakları bekleniyor. Diğer
yanda en son 2017’de büyük bir vergi indirim reformu gerçekleştiren
Trump tekrardan vergi indirim seçeneğinin masada olduğunu ve
ABD ekonomisinin resesyondan uzak olduğunu belirtti. Mevcut
durumda ticaret müzakereleri anlaşmadan uzak bir şekilde devam
ediyor. Teknik olarak da alçalan trendin kırılmasına yönelik dünkü
atak kar realizasyonu ile sonuçlandı. 26,130/ 26,400 seviyeleri
önemli direnç olurken, aşağıda 25,950 ve 25,800 seviyeleri destek
konumunda.

Günlük Pivot Seviyeleri

   26,180.67

  26,094.33  

 26,044.67   

25,995.00    

 25,908.67   

  25,822.33  

   25,772.67

S&P 500 Yakın Vade

Dün Avrupa ve ABD borsalarında risk iştahı kapalıydı. S&P500
Endeksi dünkü seansı %0,8 oranında satıcılı kapadı. Bu sabah
vadelilerde de zayıf görünüm devam etse de S&P vadelileri artıya
geçme çabasında. Vadeli mevcut durumda %0,3 oranında alıcılı
seyrediyor. Fed’in 30-31 Temmuz tarihli toplantısına ait bu
tutanaklar önemli çünkü Fed 11 yıl sonra ilk kez faizleri indirmişti.
Faizlerin devamının gelip gelmeyeceği ve üyelerin bu konudaki
düşünceleri oldukça önemli olacak. 2920/ 2940/ 2965 dirençler,
2890/ 2870/ 2850 ise desteklerdir.

Günlük Pivot Seviyeleri

   2,928.67

  2,918.58  

 2,913.17   

2,907.75    

 2,897.67   

  2,887.58  

   2,882.17
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Brent Petrol

Geçen haftaki düşüşün ardından yeni haftaya tepki hareketiyle
başlayan API stoklarına göre haftalık ham petrol stokları 3,5 milyon
varil artış gösterirken geçen hafta da 3,7 milyon varil artmıştı.
Trump'ın Çin ile ticaret anlaşmazlığını çözmenin acil olmadığını
belirtmesi de petrol açısından olumlu değil. Fakat Trump’ın
resesyon görmüyorum açıklamaları etkili oldu. Bugün açıklanacak
stok verilerinde artış görmemiz durumunda gevşeme ihtimali söz
konusu. Brent petrolü teknik olarak ele aldığımızda; nisan başından
bu yana olan alçalan trend devam ediyor. Brent’in bu trendden
çıkabilmesi için 61,70$ direncini aşması gerekir. 61,70/ 63,00/ 63,85
dirençler, 60,30/ 59,00/ 58,40 desteklerdir.

Günlük Pivot Seviyeleri

   60.94

  60.71  

 60.55   

60.40    

 60.16   

  59.93  

   59.77

USD/JPY

Yeni haftada artış gösteren risk iştahı güvenli liman varlıklarında kar
satışlarının gelmesine neden oldu. Japon Yeni, hisse piyasalarının
istikrar bulmasıyla birlikte önemli piyasa paralarının tamamı
karşısında geriledi. Bugün yayımlanacak 30-31 tarihli FOMC
toplantısına ilişkin tutanaklar, cum günü başlayacak Jackson Hole
toplantısı öncesinde piyasaya rehberlik edebilir. Diğer yanda
Trump’ın resesyon görmüyorum şeklindeki açıklamaları da
piyasaları endişeye sürüklemedi. Bu sabah 106,50 seviyesinden
işlem gören USDJPY paritesinde 106,80/ 107,10/ 107,25 seviyeleri
direnç olarak izlenebilir. Geri çekilmelerde ise 106,00/ 105,70/
105,50 seviyeleri destek konumunda bulunmaktadır. 

Günlük Pivot Seviyeleri

   106.96

  106.76  

 106.63   

106.51    

 106.30   

  106.10  

   105.97
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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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