
Forex Bülten 22 Ağustos 2019

Piyasa Gündemi

Bugün küresel piyasalarda açıklanacak ağustos ayına ait öncü
imalat ve hizmet PMI verileri ön plana çıkıyor. Geçen haftalarda
zayıf gelen ekonomik veriler çerçevesinde küresel büyümeye ilişkin
endişeler artış kaydederken öncü PMI verileri hem büyüme hem de
merkez bankalarına dair beklentiler ile fiyatlamalar üzerinde etkili
olacaktır. Aynı zamanda küresel piyasaların gündemini oluşturan
Jackson Hole toplantısı bugün başlıyor. 

Açıklanacak Önemli Ekonomik Veriler
     
•    11:00 Euro Bölgesi – İmalat ve Hizmet PMI Önem: Yüksek
•    16:45 ABD – İmalat ve Hizmet PMI Önem: Yüksek

Türkiye

Dün yurt içinde gündem ve ekonomik veri akışı sakin seyretti. Konut
Fiyat Endeksi (KFE), haziranda bir önceki aya göre yüzde 0,74
artarak 111 seviyesinde gerçekleşti. Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu,
"Avrupa Birliği sürecinde de biz her zaman AB'ye diyoruz ki 'Birlikte
yürüyelim, zorluklar varsa da birlikte aşalım.' Teknik engelleri birlikte
aşarız ama özellikle siyasi engelleri de birlikte aşmamızda fayda
var." dedi.

Euro Bölgesi

Önceki gün İtalya Başbakanı Conte’nin istifa edeceğini duyurması
siyasi belirsizliği artıran bir gelişme olarak yorumlanırken Avrupa
varlıklarını baskılamıştı. İtalya’ya ilişkin siyasi gelişmeler
önümüzdeki süreçte piyasaların takibinde yer almaya devam
edecek. Bununla birlikte önceki günkü değer kayıplarını geri alarak
küresel risk iştahındaki güç kazanımına bağlı olarak dün Avrupa
varlıklarında da değer kazanımları gözlendi. Son dönemde
ekonomik yavaşlamanın derinleştiği Euro Bölgesi’nde bugün
ağustos ayına ait öncü PMI verileri yakından izlenecek olup
açıklanacak veriler fiyatlamalar üzerinde etkili olacaktır.

ABD

ABD Başkanı Trump’ın Fed Başkanına yönelik eleştirileri dün de
devam etti. ABD Başkanı Donald Trump, Twitter iletisinde Çin ve
diğer ticaret anlaşmalarının harika durumda olduğunu ve tek
sorunun Fed Başkanı Powell ile Fed olduğunu söyledi. Trump, Fed
Başkanı'nın büyük bir faiz indirimine giderek “doğru şeyi yapması
durumunda” ABD'nin güçlü büyüme kaydedeceğini söyledi. ABD'de
2. el konut satışları temmuz ayında aylık bazda %2,5 ile beklenene
paralel arttı. Fed, Temmuz toplantısında 2008'den bu yana ilk kez
faiz indirimine gitti ve Fed Başkanı Jerome Powell bu hareketi
"çevrim ortası" ayarlaması olarak nitelendirdi. Dün yayınlanan
FOMC tutanakları, çeyrek puanlık bu faiz indirimini, 2018'in
sonlarında başlayan politika yolunun "süregelen yeniden
değerlendirmesinin" bir parçası olarak tanımladı. Bugün başlayacak
olan Jackson Hole toplantısı ve cuma günü konuşma yapması
beklenen Fed Başkanı Powell küresel piyasaların gündemindeki
yerini koruyor. Trump’ın faiz indirimi konusunda baskısı artış
kaydederken Powell’ın mesajları önemli olacak. Ayrıca bugün
açıklanacak olan ağustos ayı öncü imalat ve hizmet PMI verileri de
fiyatlamalar ve Fed’e yönelik beklentiler üzerinde etkili olacaktır. 

Piyasa Verileri
Pariteler Son Günlük Değ.

(%)
Haftalık Değ.

(%)
Yılbaşı Değ.

(%)
USDTRY 5.7437 0.56 3.16 8.51
EURTRY 6.3730 0.46 2.97 5.08
EURUSD 1.1079 -0.17 -0.25 -3.30
GBPUSD 1.2118 -0.19 0.05 -4.96
USDJPY 106.34 -0.15 0.25 -2.99

Sepetler Son Günlük Değ.
bp

Haftalık Değ.
bp

Yılbaşı Değ.
bp

½ $ + ½ € 6.0208 0.08 21.95 35.87
Dolar Endeksi 98.3260 15.90 19.50 222.50
REK 72.1000 - - -290.00

Endeks Vadeliler Son Günlük Değ.
(%)

Haftalık Değ.
(%)

Yılbaşı Değ.
(%)

S&P 500 Yakın Vade 2,924.50 -0.09 2.72 16.73
DAX Yakın Vade 11,743.00 -0.53 2.92 11.19
Dow Jones Yakın
Vade 26,185.00 -0.23 2.49 12.54

Emtialar Son Günlük Değ.
(%)

Haftalık Değ.
(%)

Yılbaşı Değ.
(%)

Ons Altın 1,500.77 -0.20 -1.30 17.04
Gram Altın 277.14 0.33 1.78 27.05
WTI 55.58 -0.60 1.87 21.15
BRENT 60.19 -1.03 3.20 11.11
Bakır 2.58 -0.70 0.01 -5.50

Tahviller Son Günlük Değ.
bp

Haftalık Değ.
bp

Yılbaşı Değ.
bp

Türkiye 2 Yıllık 16.1800 -8.00 96.00 -355.00
Türkiye 10 Yıllık 16.5000 0.00 152.00 2.00
ABD 10 Yıllık 1.5570 -1.70 3.80 -112.90
ABD 2 Yıllık 1.5490 0.40 5.90 -94.70
Almanya 10 Yıllık -0.6860 -1.50 3.20 -93.20
Almanya 2 Yıllık -0.8950 -1.40 1.00 -28.50

Gelişmekte Olan
Ülke Kurları Son Günlük Değ.

(%)
Haftalık Değ.

(%)
Yılbaşı Değ.

(%)
USDZAR 15.2497 0.42 -0.21 6.01
USDIDR 14,248.00 0.17 -0.07 -1.17
USDTRY 5.7433 0.56 3.15 8.50
USDRUB 65.8776 0.23 -0.32 -5.40
USDBRL 4.0258 0.10 0.82 3.72
USDCNY 7.0768 0.19 0.61 2.88
USDMXN 19.7183 0.33 0.54 0.37
USDCZK 23.2740 0.11 -0.01 3.61
USDHUF 295.5200 0.19 0.77 5.46
USDPLN 3.9293 0.28 -0.18 4.99
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Euro/Dolar

Son iki gündür bir miktar tepki hareketinin etkili olduğu Euro/Dolar
paritesinde 1,11’li seviyeler test edilse de paritenin bu sabah
kazançlarını geri vererek 1,11 seviyesinin altına gerilediği görülüyor.
Bugün Euro Bölgesi’nde ve ABD’de açıklanacak olan öncü imalat ve
hizmet PMI verileri paritenin seyri üzerinde etkili olacaktır. 2019
yılında Euro Bölgesi’nde genel olarak zayıflayan ekonomik görünüm
Avrupa varlıklarını ve euroyu baskılayan temel gelişmeler olarak
karşımıza çıkıyor. Genel olarak zayıf bir seyrin izlendiği Euro/Dolar
paritesinde geri çekilmelerde 1,1075 - 1,1060 ve 1,1027 seviyeleri
destek konumunda bulunmaktadır. Yukarı yönlü hareketlerde ise
1,1095 – 1,1109 ve 1,1130 direnç seviyeleri olarak izlenebilir. 

Günlük Pivot Seviyeleri

   1.1108

  1.1101  

 1.1090   

1.1079    

 1.1072   

  1.1065  

   1.1054

GBP/USD

GBPUSD paritesinde dün kısmen aşağı yönlü hareketler izlendi.
Dün gerçekleşen Johnson-Merkel görüşmesinden önemli bir sonuç
çıkmazken Almanya tarafından mevcut Brexit anlaşmasının geçerli
olduğuna ve herhangi bir değişime ihtiyaç olmadığına yönelik
açıklamalar geldi.  Akşam açıklanan temmuz ayı FOMC toplantı
tutanaklarının ardından dolar endeksi ve paritede önemli bir fiyat
değişimi görülmezken bugün öğleden sonra ABD tarafında
açıklanacak ağustos ayı öncü PMI verisi yakından takip edilecek.
Paritede bugün aşağıda 1,2100’in altında yatay trendler 1,2080-
1,2042 seviyeleri destek seviyeleri olarak takip edilebilir. Olası
yükselişlerde ise önce 9 günlük üssel ortalamaların bulunduğu
1,2133’ün ardından 1,2178 ve 22 günlük üssel ortalama 1,2196
direnç noktaları olarak izlenebilir.

Günlük Pivot Seviyeleri

   1.2167

  1.2155  

 1.2136   

1.2118    

 1.2106   

  1.2094  

   1.2075
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USD/TRY

Dolar/TL kuru dün 5,7010 ve 5,7390 seviyeleri arasında
dalgalanarak günü 5,7155 seviyesinden tamamladı. 2 günlük güçlü
yukarı yönlü seyrin ardından dün gün içinde Dolar/TL kurunda
FOMC toplantı tutanakları öncesi dengelenme görüldü. Cuma günü
Jackson Hole’da konuşacak olan Powell’ın açıklamaları öncesi
FOMC toplantı tutanakları piyasalar tarafından çok ciddiye
alınmazken bugün yurtdışı tarafında açıklanacak olan ağustos ayı
öncü hizmet ve imalat PMI verileri yakından takip edilecek. Dolar/TL
kuru sabah 08:38 itibariyle 5,72 seviyelerinden yatay 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

   5.7999

  5.7768  

 5.7602   

5.7437    

 5.7206   

  5.6975  

   5.6809

EUR/TRY

Euro/TL kuru dün 6,3357 ve 6,3708 seviyeleri arasında
dalgalanarak günü 6,3472 seviyesinden tamamladı. Haftanın ilk
günlerinde görülen güçlü yukarı yönlü hareketlerin ardından dün
Euro/TL kurunda dengelenme yaşanarak yatay bir seyir izlendi. Veri
akışının zayıf kaldığı günde akşam FOMC toplantı tutanakları takip
edilirken tutanakların ardından önemli bir fiyat hareketi olmadı.
Bugün yurtdışında açıklanacak ağustos ayı öncü PMI verilerinin
yanı sıra İtalya’daki siyasi belirsizlik ve AB-İngiltere Brexit
görüşmeleri gündemi belirleyecek. Sabah 08:57 itibariyle 6,35
seviyelerinden hafif primle işlem gören kurda bugün aşağıda 6,33
seviyesinin altında 6,30 ve 6,27 destek seviyeleri olarak, yukarıda
ise 6,37’nin üzerinde 6,39 ve 6,43 direnç seviyeleri olarak takip
edilecektir. 

Günlük Pivot Seviyeleri

   6.4290

  6.4052  

 6.3891   

6.3730    

 6.3492   

  6.3254  

   6.3093
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XAU/USD

FOMC tutanakları sonrası altın fiyatları fazla değişmeyerek güne
1500$ seviyesinden başladı. 30-31 Temmuz FOMC toplantısının
tutanaklarında üyelerin genellikle FOMC'nin faiz indirimini uzun bir
indirim serisinin bir parçası olarak görmediğini işaret etmesi önemli
bir nokta olsa da tutanaklar bu yıl faizin daha da düşürülmesine
ilişkin beklentileri değiştirmedi. Bu nedenle önemli bir fiyatlama
göremedik. 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

   1,509.05

  1,506.71  

 1,503.76   

1,500.80    

 1,498.46   

  1,496.12  

   1,493.16

DAX Yakın Vade

Önceki gün İtalya Başbakanı Conte’nin istifa edeceğini duyurması
sonrasında siyasi risk fiyatlamasıyla aşağı yönlü bir seyir izleyen
Avrupa borsalarında dün yukarı yönlü bir seyir etkili oldu. Küresel
hisse piyasalarında dün olumlu bir görünüm etkili olurken DAX
vadelileri günü %1,33’lük 11.798 seviyesinde kapattı. Bu sabah hafif
satıcılı bir seyrin izlendiği DAX vadelisinde aşağı yönlü hareketlerin
devamında 11.741 kısa vadeli destek konumunda olup devamında
11.700 ve 11.610 seviyeleri destek olarak takip edilebilir. Yukarı
yönlü hareketlerde 11.790 – 11.835 ve 11.920 seviyeleri direnç
konumunda olup 11.835 üzerinde yükselişlerin hız kazandığı
izlenebilir. Bugün Euro Bölgesi’nde açıklanacak olan öncü PMI
verileri fiyatlamalar üzerinde etkili olacaktır. 

Günlük Pivot Seviyeleri

   11,859.33

  11,833.67  

 11,788.33   

11,743.00    

 11,717.33   

  11,691.67  

   11,646.33

???????
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Dow Jones Yakın Vade

ABD’de endeksler dün FOMC tutanakları sonrası bir toparlanma
çabasına girse de finans sektörü öncülüğünde düşüşler görüldü.
Tutanaklar bu yıl faizin daha da düşürülmesine ilişkin beklentileri
değiştirmedi. 30-31 Temmuz FOMC toplantısının tutanaklarında
üyelerin genellikle FOMC'nin faiz indirimini uzun bir indirim serisinin
bir parçası olarak görmediğini işaret ediyor.  Faiz indiriminin üç
temel nedeni açıklandı; faiz indirimi için nedenleri üç noktada
açıkladı; ekonomik yavaşlamaya ilişkin işaretler, risk yönetimi
endişeleri ve çok düşük enflasyon. Federal Reserve, ekonomik
durgunluk korkularına rağmen piyasalara otomatik faiz indirimi
beklememelerini söyledi. Dow vadelisi bu sabah bir miktar kayıpla
devam ediyor. Alçalan trend önceki gün karılsa da 26, 300/ 26,400
seviyeleri önemli direnç olurken, aşağıda 25,950 ve 25,800
seviyeleri destek konumunda.

Günlük Pivot Seviyeleri

   26,424.33

  26,371.67  

 26,278.33   

26,185.00    

 26,132.33   

  26,079.67  

   25,986.33

S&P 500 Yakın Vade

ABD borsaları dün finans sektörü hisseleri ile birlikte düşüş yaşadı.
S&P 500 endeksi %0,8 oranında artış gösterdi. Bu sabah vadelilere
baktığımızda; şimdilik zayıf görünüm devam ediyor. Dün açıklanan
FOMC tutanaklarında üyeler önümüzdeki günlerde ve toplantıda
uzun bir indirim serisinin bir parçası olarak görmediğini işaret ediyor.
Zira Jackson hole toplantısında yeteri kadar güvercin adımlar
gelmezse dolar tarafında hareketlik görebilir ve endekslerin yukarı
yöndeki hareketi bakımından dönüşler görebiliriz. Bu nedenle
<Jackson Hole toplantısına dikkat etmekte fayda a var. Teknik
olarak S&P500 vadelisini teknik olarak ele aldığımızda; 2920/ 2940/
2965 dirençler, 2890/ 2870/ 2850 ise desteklerdir.

Günlük Pivot Seviyeleri

   2,951.17

  2,945.08  

 2,934.67   

2,924.25    

 2,918.17   

  2,912.08  

   2,901.67
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Brent Petrol

Brent petrolde bir süredir var olan yükseliş hareket, dünkü veri
sonrası terse döndü. Resmi kamu stoklarında 1,9 milyon varil artış
beklentisine karşın 2,7 milyon varil azalma görüldü. Ancak Cushing
stoklarında investing.com’ dan aldığımız rakama göre 42 milyon
varil artış gözlemlendi. Bu oldukça yüksek bir artış ve petrol stokları
ileriye yönelik olarak olumlu sinyaller vermedi diyebiliriz. Brent
petrolü teknik olarak ele aldığımızda; nisan başından bu yana olan
alçalan trend devam ediyor. Çift dip yapma çabası yeterli kalmayan
petrolde geri çekilmelerde 59,10 seviyesinin aşağısına gerilerse
görünüm ciddi olarak bozulabilir. Bu sabah 60,05 seviyesinde işlem
gören brent petrolde 61,70/ 63,00/ 63,85 dirençler, 60,00/ 59,10/
58,40 desteklerdir.

Günlük Pivot Seviyeleri

   61.22

  60.94  

 60.56   

60.19    

 59.91   

  59.63  

   59.25

USD/JPY

Japon yenine olan ilginin dünyada risk iştahının artmasından
kaynaklı şu sıralar geri kaldığını görüyoruz. Buna karşılık dolarda
önemli bir katalizörün olmayışı pariteyi yen zayıflığından kaynaklı bir
miktar yukarı itse de dolarda FOMC tutanakları sonrası önemli bir
değişim görülmedi. Bu nedenle gözler yarınki Powell’ın Jackson
Hole’de yapacağı konuşmasına odaklandı. Tutanaklar katılımcıların
ticaret belirsizliğinin görünüm için sürekli bir sorun olarak kalacağı
görüşünde olduğunu gösterdi. Tutanaklar bu yıl faizin daha da
düşürülmesine ilişkin beklentileri değiştirmedi. USDJPY paritesini
teknik olarak ele aldığımızda; toparlanmaların kaldığı paritede
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

   106.92

  106.78  

 106.56   

106.34    

 106.20   

  106.07  

   105.85
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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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