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Piyasa Gündemi

Bugün akşam saatlerinde Fed Başkanı Powell’ın Jackson Hole
toplantısındaki konuşması ön planda olacak. Olası bir faiz indirimine
yönelik mesajların gelebileceği beklentisi piyasalarda hâkimken son
günlerde Fed üyelerinden gelen karışık mesajlar dikkat çekiyor.
Piyasalar Fed’in eylül ayında faiz indirimine gitmesine kesin gözüyle
bakarken Powell’ın mesajları beklentiler ve fiyatlamalar üzerinde
etkili olacaktır. 

Açıklanacak Önemli Ekonomik Veriler
     
•    17:00 ABD – Yeni Konut Satışlar Önem: Yüksek
•    17:00 Fed Başkanı Powell’ın Konuşması Önem: Yüksek

Türkiye

Yurtiçinde dün ağustos ayı tüketici güveni rakamları takip edildi.
Tüketici güveni ağustos ayında 56,5 seviyesinden bir önceki aya
göre %3,1 artışla 58,3'e yükseliş kaydetti. Hanenin maddi durum
beklentisi endeksi 77,8 olurken, genel ekonomik durum beklentisi
endeksi,74,3 gerçekleşti. İşsiz sayısı beklentisi ise artış kaydederek
58,3, tasarruf etme ihtimali ise 22,7 oldu. TCMB tarafından haftalık
menkul kıymet istatistikleri yayımlandı. Merkez Bankası'nın
verilerine göre, yabancılar geçen hafta net 96 milyon dolarlık
menkul kıymet sattı. Bugün yurtiçinde açıklanacak önemli bir veri
bulunmazken, haber akışları takip edilecek.

Euro Bölgesi

Euro Bölgesi’nde dün ağustos ayına ait öncü PMI verileri açıklandı.
Euro Bölgesi’nde imalat PMI 47,0 seviyesinde bulunurken, hizmet
PMI beklentilerin aksine 53,4 seviyesine yükseldi. Euro Bölgesi
imalat ve hizmetler sektöründeki büyüme, ağustos ayında toparlandı
ancak ticaret savaşı endişeleri geleceğe ilişkin beklentileri altı yıldan
uzun sürenin en düşük seviyesine düşürdü. Almanya imalat PMI
ağustos ayında 43,6 seviyesinde gerçekleşirken, hizmet sektörü
verisi 54,4 ile yedi ayın düşüğünde gerçekleşti. Buna karşın
büyümeye devam eden hizmet sektörü imalattaki daralmayı
dengelemeyi sürdürdü. Dün aynı zamanda Avrupa Merkez
Bankası'nın 25 Temmuz toplantı tutanakları yayınlandı. Avrupa
Merkez Bankası politika yapıcıları, enflasyon beklentilerindeki düşüş
eğiliminin endişe kaynağı olduğu ve Euro bölgesinin ekonomik
yavaşlamasının beklenenden daha uzun süreceği konusunda geniş
bir fikir birliğine varıldığı belirtildi.

ABD

ABD'de haftalık işsizlik başvuruları 17 Ağustos haftasında 209 bin
ile dört haftanın en düşük seviyesine geriledi. ABD’de dün ağustos
ayına ait öncü PMI verileri açıklandı. Ağustos ayına ait imalat
sektörü PMI verisi eylül 2009’dan bu yana ilk kez 50 puanın altına
inerek 49,90 olarak gerçekleşti. Hizmet PMI ise 2,1 puan azalmayla
50,90 seviyesine düşerek beklentilerin altında kaldı. Bugün Fed
Başkanı Powell'ın, Jackson Hole sempozyumunun açılış
konuşmasını yaparken vereceği mesajlar ön planda olacak. Powell’
ın ABD merkez bankasının gösterge faizi daha da düşüreceğini
işaret etmesi bekleniyor.

Piyasa Verileri
Pariteler Son Günlük Değ.

(%)
Haftalık Değ.

(%)
Yılbaşı Değ.

(%)
USDTRY 5.7653 0.03 3.35 8.91
EURTRY 6.3844 -0.19 3.36 5.27
EURUSD 1.1069 -0.13 -0.20 -3.39
GBPUSD 1.2216 -0.33 0.48 -4.19
USDJPY 106.64 0.18 0.32 -2.71

Sepetler Son Günlük Değ.
bp

Haftalık Değ.
bp

Yılbaşı Değ.
bp

½ $ + ½ € 6.0693 4.85 19.60 40.73
Dolar Endeksi 98.3570 16.00 6.60 225.60
REK 72.1000 - - -290.00

Endeks Vadeliler Son Günlük Değ.
(%)

Haftalık Değ.
(%)

Yılbaşı Değ.
(%)

S&P 500 Yakın Vade 2,935.25 0.46 2.23 17.16
DAX Yakın Vade 11,808.50 0.53 2.26 11.81
Dow Jones Yakın
Vade 26,334.00 0.36 2.36 13.18

Emtialar Son Günlük Değ.
(%)

Haftalık Değ.
(%)

Yılbaşı Değ.
(%)

Ons Altın 1,494.88 -0.28 -1.30 16.58
Gram Altın 277.09 -0.26 2.11 27.03
WTI 55.48 -0.20 1.59 20.92
BRENT 60.17 0.34 2.26 11.08
Bakır 2.57 0.20 -0.72 -5.73

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 16.8100 31.00 183.00 33.00
ABD 10 Yıllık 1.6420 3.60 8.80 -104.40
ABD 2 Yıllık 1.6320 2.80 12.50 -86.40
Almanya 10 Yıllık -0.6330 1.10 6.90 -87.90
Almanya 2 Yıllık -0.8580 -0.30 4.80 -24.80

Gelişmekte Olan
Ülke Kurları Son Günlük Değ.

(%)
Haftalık Değ.

(%)
Yılbaşı Değ.

(%)
USDZAR 15.1870 -0.25 -0.18 5.57
USDIDR 14,232.15 -0.03 0.09 -1.28
USDTRY 5.7653 0.03 3.35 8.91
USDRUB 65.6241 -0.10 -1.26 -5.76
USDBRL 4.0695 0.17 1.81 4.85
USDCNY 7.0878 0.06 0.65 3.04
USDMXN 19.7948 0.23 1.02 0.76
USDCZK 23.2912 0.13 0.17 3.69
USDHUF 296.3800 0.03 0.96 5.76
USDPLN 3.9379 0.12 0.40 5.22
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Euro/Dolar

Küresel piyasalarda dün ağustos ayına ait öncü PMI verileri
açıklandı. Euro Bölgesi’nde imalat ve hizmetler sektöründeki
büyüme, ağustos ayında toparlandı ancak ticaret savaşı endişeleri
geleceğe ilişkin beklentileri altı yıldan uzun sürenin en düşük
seviyesine düşürdü. Almanya’da büyümeye devam eden hizmet
sektörü imalattaki daralmayı dengeledi. ABD’de imalat PMI Eylül
2009’dan bu yana ilk kez 50 puanın altına inerek 49,90 olarak
gerçekleşti. Paritede geri çekilmenin devamında 1,1060 – 1,1026 ve
1,0954 destek konumunda bulunmaktadır. Olası tepki alımlarının
yaşanması halinde ise 1,1086 – 1,1100 ve 1,1172 direnç seviyeleri
olarak izlenebilir. Bugün Fed Başkanı Powell'ın, Jackson Hole
sempozyumunun açılış konuşmasını yaparken vereceği mesajlar ön
planda olacak.

Günlük Pivot Seviyeleri

   1.1111

  1.1099  

 1.1084   

1.1069    

 1.1057   

  1.1046  

   1.1030

GBP/USD

GBPUSD paritesinde dün Merkel’in açıklamalarının ardından güçlü
yükselişler gördük. Brexit’e yönelik müzakerelerdeki en büyük
anlaşmazlık konusu olan İrlanda sınırına yönelik açıklamalarda
bulunan Merkel’in 31 Ekim’e kadar bir çözüm bulunabileceğini
belirtmesi paritenin aybaşından bu yana en yüksek seviyelerini test
etmesini sağladı. Paritede Johnson’ın seçilmesinin ardından
anlaşmasız Brexit olasılığı daha çok fiyatlara yansımıştı. Bugün Fed
başkanı ve üyelerinin açıklamaları parite tarafında yakından takip
edilecektir. Paritede bugün aşağıda 22-9 günlük üssel ortalamaların
bulunduğu sırasıyla 1,2210-1,2175 ve altında 1,2100 destek
seviyeleri olarak takip edilebilir. Olası yükselişlerde ise dünün zirvesi
1,2273 ve alçalan trendin tepe noktası 1,2321 direnç noktaları
olarak izlenebilir.

Günlük Pivot Seviyeleri

   1.2290

  1.2275  

 1.2245   

1.2216    

 1.2201   

  1.2186  

   1.2156
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USD/TRY

Dolar/TL kuru dün 5,7140 ve 5,7905 seviyeleri arasında
dalgalanarak günü 5,7631 seviyesinden tamamladı. FOMC toplantı
tutanaklarının ardından dün bazı Fed üyelerinin faiz indirimine gerek
olmadığına yönelik açıklamalar küresel dolar endeksini yukarı
çekerken TL’nin gün içinde benzerlerine göre zayıf performans
göstermesi kurun 5,79 ile temmuz ayı zirvelerini test etmesini
sağladı. Bugün gün içinde Jackson Hole sempozyumunda Fed
başkanı Powell ve üyelerinin açıklamaları piyasalar tarafında kritik
olacaktır. Dolar/TL kuru sabah 08:46 itibariyle 5,77 seviyelerinden
yatay işlem görüyor. Kurda bugün dünün zirvesi 5,79’un üzerinde
5,84 ve 5,87 seviyeleri takip edilecektir. Aşağıda ise 5,74’ün altında
55 günlük üssel ortalamaların bulunduğu 5,67 ve 5,62 seviyeleri
önem kazanacaktır.

Günlük Pivot Seviyeleri

   5.7938

  5.7855  

 5.7754   

5.7653    

 5.7570   

  5.7487  

   5.7386

EUR/TRY

Euro/TL kuru dün 6,3415 ve 6,4394 seviyeleri arasında
dalgalanarak günü 6,3968 seviyesinden tamamladı. Euro
Bölgesi’nde dün ağustos ayına ait öncü PMI verileri açıklandı. Euro
Bölgesi’nde imalat ve hizmetler sektöründeki büyüme, ağustos
ayında toparlandı ancak ticaret savaşı endişeleri geleceğe ilişkin
beklentileri altı yıldan uzun sürenin en düşük seviyesine düşürdü.
Yurtiçinde tüketici güveni ağustos ayında 56,5'ten bir önceki aya
göre %3,1 artışla 58,3'e yükseliş kaydetti. Haftanın ilk günlerinde
başlayan güçlü yukarı yönlü hareketlerin sürdüğü EURTRY’de
6,4390 – 6,5000 ve 6,6000 seviyeleri direnç konumunda
bulunmaktadır. Olası kar satışlarında ise 6,3420 – 6,2625 ve 6,2250
seviyeleri destek olarak izlenebilir.

Günlük Pivot Seviyeleri

   6.4195

  6.4104  

 6.3974   

6.3844    

 6.3753   

  6.3661  

   6.3531
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XAU/USD

Ons altın Jackson Hole yıllık merkez bankacıları toplantısındaki
Başkan Powell öncesinde 1500$’ın hemen gerisinde fiyatlanıyor.
Daha önceki tutanaklarda faiz indiriminin sigorta mahiyetinde olduğu
FOMC tutanaklarında görülmüştü. Bugünkü Powell’ın
konuşmasında da Fed’in faiz indirim döngüsüne mi girdiği yoksa tek
seferlik ayarlama mı bunu öğrenmeye çalışacağız. Zira Trump’ın
Fed üzerinde oldukça fazla baskısı var. Altın destekli ETF'lerdeki
toplam varlıklar, 2013'ten beri en yüksek seviyesine ulaştı. Ons
altında teknik olarak 1535 ve 1527 seviyelerinde çift tepe oluştu.
Şayet yukarı yönde 1510$ geçilmeden aşağı tarafta 1490$ seviyesi
kırılırsa formasyon başlayabilir. 1490/ 1480/ 1472 seviyeleri destek,
1500/ 1510/ 1517 ise dirençlerdir.

Günlük Pivot Seviyeleri

   1,503.36

  1,501.15  

 1,498.05   

1,494.94    

 1,492.74   

  1,490.53  

   1,487.43

DAX Yakın Vade

Euro Bölgesi’nde açıklanan öncü PMI verileri beklentilerin bir miktar
üzerinde gelirken ABD’de zayıf gelen öncü veriler büyüme
endişelerini artıran bir gelişme oldu. Küresel hisse piyasalarında bir
miktar satış baskısı etkili olurken Avrupa borsaları günü düşüşle
kapattı. DAX vadelileri günü %0,32’lik bir düşüşle 11.760 puandan
tamamladı. Bu sabah alımların etkili olduğu DAX vadelisinde yukarı
yönlü hareketlerin devamında kısa vadede 11.850 seviyesi direnç
olarak izlenebilir. 11.850 üzerinde 500 günlük üssel ortalamaya
denk gelen 11.909 ve 200 günlük üssel ortalamanın geçtiği 11.920
seviyesi direnç konumundadır. Aşağı yönlü hareketlerde 11.770 –
11.740 ve 11.700 seviyeleri destek olarak takip edilebilir. Bugünkü
Powell’ın konuşması ve mesajları piyasaların seyri üzerinde etkili
olacaktır. 

Günlük Pivot Seviyeleri

   11,878.83

  11,849.17  

 11,829.83   

11,810.50    

 11,780.83   

  11,751.17  

   11,731.83
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Dow Jones Yakın Vade

ABD’de endeksler Jackson Hole’deki Powell konuşması öncesinde
bir miktar geriledi. Bu hafta güvercin ve şahin fed yerel
başkanlarından eylül ayında faiz indirimi olmayacağına yönelik
gelen sinyaller önümüzdeki günlerde kar satışlarını başlatabilir.
Dünkü seansta Dow Jones endeksi %0,2 ‘lik değer kazancı
yaşarken bu sabah vadeliler %0,5’e yakın değer kazancında. Eylül
ayında Çinli yetkililerle görüşmeler devam edecek. Bugün saat
17’de konuşması beklenen Powell faiz indirimine ihtiyaç olmadığını
vurgularsa endeks ve vadelilerinde kar satışları görebiliriz. Teknik
olarak yükselişler devam ederken majör direnç olan 26,400
seviyesine gelen Dow vadelisinde buradaki olası dönüşlere dikkat
etmek gerekir. 26,400/ 24,600 seviyeleri önemli direnç olurken,
aşağıda 25,950 ve 25,800 seviyeleri destek konumunda.

Günlük Pivot Seviyeleri

   26,541.67

  26,444.33  

 26,388.67   

26,333.00    

 26,235.67   

  26,138.33  

   26,082.67

S&P 500 Yakın Vade

ABD’de endeksler hem gelen imalat PMI verilerindeki daralma
işaretleri hem de bugün Jackson Hole ‘de konuşma yapacak Powell
öncesinde dün bir miktar satıcılı kapanış gerçekleştirdi. Piyasalar,
ekonomik zayıflığa ilişkin endişeler, faizlerin izlediği yol ve ABD ile
Çin arasındaki ticaret gerginliğine ilişkin gelişmelerden yön buluyor.
Trump yönetiminin Eylül ayında ABD ve Çinli yetkililer arasında hala
görüşmeler yapmayı planladığı öğrenildi. Diğer tarafta bölgesel Fed
başkanlarının faiz indiriminde aceleye gerek olmadığı şeklinde
açıklamalar da kar satışlarını destekleyebilir. S&P500 vadelisini
teknik olarak ele aldığımızda; 2940/ 2965/ 2975 dirençler, 2920/
2890/ 2870 ise desteklerdir.

Günlük Pivot Seviyeleri

   2,959.75

  2,948.25  

 2,941.75   

2,935.25    

 2,923.75   

  2,912.25  

   2,905.75
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Brent Petrol

Brent petrol tekrardan 60,0$ üzerinde tutunmaya çalışırken, önceki
gün açıklanan stok verileri yükselişte bir miktar etkili oldu. Resmi
kamu stoklarında 1,9 milyon varil artış beklentisine karşın 2,7 milyon
varil azalma görüldü. Diğer tarafta Avrupa Bölgesinden gelen PMI
rakamları da ekonomik aktivitelere yönelik olumlu işaretler sunmadı.
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

   60.74

  60.50  

 60.34   

60.17    

 59.93   

  59.70  

   59.53

USD/JPY

Küresel piyasalarda risk iştahında yaşanan artışla USDJPY’de yatay
seyir sürmektedir. ABD'de dün haftalık işsizlik başvuruları 209 bin ile
dört haftanın en düşük seviyesine geriledi. ABD'de ağustos ayına ait
öncü PMI verileri açıklandı. İmalat sektörü PMI verisi eylül 2009’dan
bu yana ilk kez 50 puanın altına inerek 49,90 olarak gerçekleşirken,
hizmet PMI ise 2,1 puan azalmayla 50,90 seviyesine düşerek
beklentilerin altında kaldı. Bugün Fed Başkanı Powell'ın, Jackson
Hole sempozyumunun açılış konuşmasını yaparken vereceği
mesajlar ön planda olacak. Yatay seyrin hakim olduğu USDJPY’de
106,78 – 107,00 ve 107,20 seviyeleri direnç olarak izlenebilir. Geri
çekilmelerde ise 106,15 – 106,00 ve 105,70 seviyeleri destek
konumunda bulunmaktadır. 

Günlük Pivot Seviyeleri

   107.02

  106.84  

 106.74   

106.64    

 106.46   

  106.28  

   106.18
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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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