
Forex Bülten 04 Eylül 2019

Piyasa Gündemi

Dün açıklanan ağustos ayı TÜFE rakamı aylık bazda %0,86 ile
%1,30 olan piyasa beklentisinin altında gerçekleşti. İngiltere’de son
dönemdeki gelişmelerle artan anlaşmasız Brexit’e ilişkin riskler
gündemdeki yerini koruyor. Son dönemde fiyatlamalar üzerinde
temel belirleyici olan ticaret savaşlarına ilişkin gelişmeler piyasaların
temel gündemini oluşturacaktır. Bugün akşam saatlerinde Fed
üyelerinin konuşmaları önemli olacak.
 
Açıklanacak Önemli Ekonomik Veriler
     
•    11:00 Euro Bölgesi – Hizmet PMI Önem: Yüksek
•    15:30 ABD – Dış Ticaret Dengesi Önem: Yüksek

Türkiye

Enflasyon ağustos ayında beklentinin altında gerçekleşti. Tüketici
fiyatları  ağustosta %0,86 artarken yıllık bazda % 15,01'e geriledi.
Çekirdek TÜFE % 16.20'den % 13.60'a geriledi. Gıda fiyatlarında
yıllık bazda artış % 18,21'den % 17,22'ye geriledi. ÜFE aylık bazda
%0,59 düşerken yıllık artış % 21,66'dan % 13,45'e geriledi. Bu
veriyle birlikte yıllık ÜFE-TÜFE makası 32 ay sonra kapanmış oldu.
Aylık en yüksek artış %19,11 ile alkollü içecekler ve tütün grubunda
olurken aylık en fazla düşüş gösteren grup %1,94 ile ulaştırma oldu.

Euro Bölgesi

Almanya'nın İngiltere'ye ihracatı, anlaşmasız Brexit endişesiyle bu
yılın ikinci çeyreğinde 2018'in aynı dönemine göre %21 düşüş
kaydetti. Anlaşmasız Brexit endişesi, ticaret ihtilafları ve sıkıntı
içindeki otomotiv sektörü, ihracata dayalı Alman ekonomisini
etkilemeye devam ediyor. Söz konusu düşüş, 2008 finansal
krizinden sonraki en yüksek oranlı düşüş olarak kayıtlara geçerken,
Alman ekonomisinin ikinci çeyrekte %0,1 daralmasında da etkili
oldu. Almanya'da ihracat, GSYH'nin %47'sini oluşturuyor.

ABD 

ABD’de inşaat harcamaları temmuz ayında %0,1 artışla beklentileri
karşılamazken, ISM imalat PMI önceki seviyesi olan 51,2
seviyesinden 49,1 seviyesine geriledi. Azalan siparişler, üretim ve
istihdam, imalat aktivitesindeki zayıflıkta etkili oldu. Endeksin 50'nin
altında değer alması sektörde daralmaya işaret ediyor. Dün
açıklanan diğer bir veri olan imalat PMI endeksi ise 50,3 değerini
alarak sektörün zayıf da olsa büyümeye devam ettiği sinyalini verdi. 

İngiltere

İngiltere'de muhalefet, anlaşmasız Brexit'i önlemeye dönük kritik bir
oylamayı kazandı. Dün akşamki oylama milletvekillerine bugün
parlamentoya anlaşmasız Brexit'i önlemeye dönük bir yasa tasarısı
sunma imkanı tanımış olarak gündemi belirleme yetkisi verdi.
İngiltere'de parlamento, daha önce de benzer bir yasa çıkararak
ülkenin 29 Mart'ta AB'den ayrılmasının önüne geçmiş, Brexit tarihi
31 Ekim'e ertelenmişti. Başbakan Johnson'ın parlamentonun benzer
bir yasa çıkarması halinde bunu kendisine karşı güvensizlik oyu
olarak değerlendirip ülkeyi erken seçime götürme ihtimali bulunuyor.
Avrupa Birliği, İngiltere'nin birlikten anlaşmasız ayrılık ihtimalinin
giderek arttığını bildirdi.

Piyasa Verileri
Pariteler Son Günlük Değ.

(%)
Haftalık Değ.

(%)
Yılbaşı Değ.

(%)
USDTRY 5.6785 -0.88 -2.34 7.28
EURTRY 6.2395 -0.76 -3.42 2.88
EURUSD 1.0982 0.07 -0.87 -4.15
GBPUSD 1.2126 0.34 -0.71 -4.89
USDJPY 106.17 0.22 0.05 -3.14

Sepetler Son Günlük Değ.
bp

Haftalık Değ.
bp

Yılbaşı Değ.
bp

½ $ + ½ € 6.0258 -4.65 -10.60 36.38
Dolar Endeksi 98.9040 -1.20 71.30 280.30
REK 72.1000 - - -290.00

Endeks Vadeliler Son Günlük Değ.
(%)

Haftalık Değ.
(%)

Yılbaşı Değ.
(%)

S&P 500 Yakın Vade 2,929.25 0.83 1.37 16.92
DAX Yakın Vade 12,036.50 1.17 2.86 13.97
Dow Jones Yakın
Vade 26,321.00 0.81 1.09 13.12

Emtialar Son Günlük Değ.
(%)

Haftalık Değ.
(%)

Yılbaşı Değ.
(%)

Ons Altın 1,538.91 -0.56 -0.15 20.01
Gram Altın 280.96 -1.42 -2.53 28.80
WTI 54.32 0.71 -2.81 18.39
BRENT 58.96 0.54 -2.27 8.84
Bakır 2.56 0.98 -0.47 -6.10

Tahviller Son Günlük Değ.
bp

Haftalık Değ.
bp

Yılbaşı Değ.
bp

Türkiye 2 Yıllık 15.9700 -34.00 -78.00 -376.00
Türkiye 10 Yıllık 15.4900 -44.00 -129.00 -99.00
ABD 10 Yıllık 1.4840 2.30 1.80 -120.20
ABD 2 Yıllık 1.4640 1.00 -3.60 -103.20
Almanya 10 Yıllık -0.6790 2.50 3.20 -92.50
Almanya 2 Yıllık -0.8970 -0.50 -1.50 -28.70

Gelişmekte Olan
Ülke Kurları Son Günlük Değ.

(%)
Haftalık Değ.

(%)
Yılbaşı Değ.

(%)
USDZAR 15.0002 -0.64 -2.67 4.27
USDIDR 14,173.25 -0.05 -0.46 -1.69
USDTRY 5.6787 -0.88 -2.33 7.28
USDRUB 66.5081 -0.40 -0.46 -4.49
USDBRL 4.1671 -0.02 -0.03 7.36
USDCNY 7.1637 -0.21 -0.02 4.15
USDMXN 19.8474 -0.64 -1.27 1.02
USDCZK 23.5141 -0.13 0.68 4.68
USDHUF 300.0150 -0.20 0.64 7.06
USDPLN 3.9543 -0.16 -0.24 5.66

Gedik Forex

(0216) 453 0120 www.gedik.com

https://www.gedik.com/


Gedik Forex Bülten 04 Eylül 2019

Euro/Dolar

Brexit belirsizliği ve yaşanan gelişmelerle İngiltere’de erken seçime
ilişkin endişeler euro üzerinde baskı yaratan unsurlar arasında
bulunuyor. ABD’de inşaat harcamaları temmuz ayında %0,1 artışla
beklentileri karşılamazken, ISM imalat PMI önceki seviyesi olan 51,2
seviyesinden 49,1 seviyesine geriledi. Azalan siparişler, üretim ve
istihdam, imalat aktivitesindeki zayıflıkta etkili oldu. Ticaret
müzakerelerine ilişkin Trump’ın söylemleri gündemdeki yerini
korurken, konuya ilişkin belirsizlik yerini korumaya devam ediyor.
1,0926 seviyesinin test edilmesinin ardından toparlanmanın
kaydedildiği paritede 1,1000 – 1,1025 ve 1,1055 seviyeleri direnç
konumunda bulunmaktadır. Geri çekilmelerde ise 1,0926 – 1,0928
ve 1,0900 seviyeleri destek olarak izlenebilir.

Günlük Pivot Seviyeleri

   1.1006

  1.0996  

 1.0989   

1.0982    

 1.0972   

  1.0962  

   1.0955

GBP/USD

Dün İngiltere’de gerçekleşen gündemi belirleme yetkisine yönelik
parlamento oylaması muhalefetin zaferiyle sonuçlandı. Kararın
ardından muhalefetin bugün anlaşmasız Brexit’i önleyecek bir yasa
tasarısını parlamento oylamasına sunması bekleniyor. Dünkü
oylamanın ardından hükümet kanadında yer alan 1 milletvekilinin
safını değiştirmesi hükümetin parlamentodaki çoğunluğunu
kaybetmesini sağladı. İngiltere’deki gündemin yanı sıra ABD ISM
imalat PMI rakamının daralmaya işaret etmesi dün GBPUSD
paritesini destekledi. Bugün paritede Fed üyelerinin konuşmaları ve
İngiliz parlamento oylaması takip edilecek. Paritede bugün yukarıda
9-22 günlük üssel ortalamalar 1,2144-1,2180 ve üzerinde 1,2235
direnç seviyeleri, geri çekilmelerde ise 1,2105-1,2070 ve 1,2035
destek noktaları olarak izlenebilir.

Günlük Pivot Seviyeleri

   1.2206

  1.2168  

 1.2147   

1.2126    

 1.2088   

  1.2050  

   1.2029
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USD/TRY

Dolar/TL kuru dün 5,7225 ve 5,8232 seviyeleri arasında
dalgalanarak günü 5,7290 seviyesinden tamamladı. Yaklaşık son bir
haftadır 5,79-5,85 bandında dalgalanan Dolar/TL kuru pazartesi
günkü büyüme rakamlarının ardından sergilediği aşağı yönlü seyri
ağustos ayı enflasyon verisinin beklentilerin altında kalmasıyla
dünde devam ettirdi ve sıkışık seyrini aşağı yönlü sonlandırdı.
Kapanışa doğru ABD’de açıklanan ISM imalat PMI endeksinin 50
seviyesinin altında kalması TL’nin kazançlarını artırdı. Bugün ABD
tarafında Fed üyelerinin konuşmaları ve bej kitap raporu takip
edilecek. Dolar/TL kuru sabah 08:42 itibariyle 5,72 seviyesinden
işlem görüyor.  Kurda bugün 5,75’in üzerinde 5,79 ve 5,83 seviyeleri
takip edilecektir. Aşağıda ise 5,70’in altında 5,67 ve 5,62 seviyeleri
önem kazanacaktır.

Günlük Pivot Seviyeleri

   5.7723

  5.7535  

 5.7160   

5.6785    

 5.6597   

  5.6409  

   5.6035

EUR/TRY

Euro/TL kuru haftanın ilk işlem günü 6,2769 ve 6,3723 seviyeleri
arasında dalgalanarak günü 6,2852 seviyesinden tamamladı. Brexit
belirsizliği ve yaşanan gelişmelerle İngiltere’de erken seçime ilişkin
endişeler euro üzerinde baskı yaratan unsurlar arasında bulunuyor.
Yurtiçinde ise enflasyon ağustos ayında beklentinin altında
gerçekleşerek TL varlıklardaki değer kazancını destekledi. Bu
veriyle birlikte yıllık ÜFE-TÜFE makası 32 ay sonra kapanmış oldu.
Geri çekilmenin yaşandığı kurda 6,2530 – 6,2066 ve 6,1575 destek
seviyeleri olarak takip edilebilir. Olası tepki alımlarında ise 6,3300 -
6,3860 ve 6,4278 seviyeleri direnç konumunda bulunmaktadır. Euro
Bölgesi’nde hizmet PMI rakamları  ve perakende satışlar takip
edilecek. 

Günlük Pivot Seviyeleri

   6.3324

  6.3137  

 6.2766   

6.2395    

 6.2209   

  6.2022  

   6.1651
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XAU/USD

Ons altın haftanın ilk işlem günü 1521 ve 1549 seviyelerinde
dalgalanarak günü 1544 seviyesinden tamamladı. Ticaret
müzakerelerine ilişkin dün Trump’ın söylemleri öne çıkarken,
müzakerelere ilişkin belirsizlik önemini koruyor. Dün ABD’de
açıklanan inşaat harcamaları temmuz ayında %0,1 artışla
beklentileri karşılamazken, ISM imalat PMI önceki seviyesi olan 51,2
seviyesinden 49,1 seviyesine geriledi. Endeksin 50'nin altında değer
alması sektörde daralmaya işaret ederken, zayıf gelen veriyle dün
küresel dolar endeksinde değer kaybı yaşandı. Bugün sınırlı geri
çekilmenin yaşandığı ons altında 1535 – 1515 ve 1507 seviyeleri
destek olarak izlenebilir. Alıcılı seyrin tekrar yaşanması halinde ise
1555 – 1575 ve 1590 seviyeleri direnç olarak izlenebilir.

Günlük Pivot Seviyeleri

   1,561.49

  1,555.81  

 1,547.41   

1,539.01    

 1,533.32   

  1,527.64  

   1,519.24

DAX Yakın Vade

İngiltere’de olası erken seçim söylemesi ve anlaşmasız Brexit’e
artan riskler Avrupa borsaları üzerinde baskı oluştururken dün
ABD’de zayıf gelen ISM imalat PMI verisi de büyüme endişelerini
artıran bir gelişme oldu. ABD’deki PMI verisi sonrasında küresel risk
iştahı zayıflama kaydederken küresel hisse piyasalarında satış
baskısı artış kaydetti. DAX vadelileri dün günü %0,45’lik düşüşle
11.897 seviyesinden tamamladı. Bu sabah alımların etkili olduğu
DAX vadelisinde yükselişlerin devamında 12.000 kısa vadeli direnç
konumunda bulunmaktadır. 12.000 direnci üzerinde 12.070 ve
12.125 seviyeleri direnç olarak takip edilebilir. Olası geri
çekilmelerde ise 11.940, 500 günlük üssel ortalamanın geçtiği
11.905 ve 11.820 seviyeleri destek noktalarıdır. 

Günlük Pivot Seviyeleri

   12,221.83

  12,131.17  

 12,083.83   

12,036.50    

 11,945.83   

  11,855.17  

   11,807.83
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Dow Jones Yakın Vade

ABD ile Çin arasında yaşanan ticaret savaşlarında yeni tarifelerin
Eylül ayı itibariyle devreye girmesi ve seansın açılmasının ardından
açıklanan ISM imalat PMI verisinin beklentilerin altında ve 3 yıl
sonra ilk defa 50 puan seviyesinin altına gerilemesi DJ vadelilerinin
dün %1’in üzerinde kayıplar yaşamasına neden oldu. Boeing,
Goldman Sachs ve American Express hisseleri %2’nin üzerinde
kayıplarla endeksteki düşüşe öncülük ederlerken Pfizer günü
%1,60’lık yükselişle tamamladı. Bugün ABD tarafında önemli bir veri
akışı bulunmazken akşam saatlerinde Fed üyelerinin konuşmaları
ve bej kitap raporu takip edilecek. DJ vadelilerinde bugün yukarıda
26,410 seviyesinin üzerinde 26,560 ve 26,690 seviyeleri direnç
olarak;  aşağıda ise 26,110-25,886 ve 25,630 seviyeleri destek
olarak takip edilebilir.

Günlük Pivot Seviyeleri

   26,678.00

  26,512.00  

 26,415.00   

26,318.00    

 26,152.00   

  25,986.00  

   25,889.00

S&P 500 Yakın Vade

ABD'de ISM endeksi Ağustos'ta 51.2'lik beklentiye karşılık 49.1
olarak Ocak 2016'dan beri en düşük seviyeye geriledi. Açıklanan bu
veri ile birlikte ABD endekslerinde satıcılı bir seyir izlendi. S&P 500
endeksi de günü yüzde 0,69 azalışla 2.906’dan tamamladı. Bu
sabah ise S&P 500 endeksinin vadelilerinde bir miktar toparlanma
görülüyor. Sabah saatleri itibari ile  2923 civarında bulunan S&P
500 vadelilerinde son dönemde oluşan konsolide kanalının üst
bandı olan 2945 seviyesinin üzerinde kapanış olma ihtimali yükselişi
destekleyecektir. Bu seviye üzerinde 2975 ve 3007 kısa vadeli
direnç seviyeleri olarak izlenebilir. Aşağıda ise 2900, 2889 ve 2872
kısa vadeli destekler olarak izlenebilir.  

Günlük Pivot Seviyeleri

   2,970.83

  2,951.67  

 2,940.33   

2,929.00    

 2,909.83   

  2,890.67  

   2,879.33
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Brent Petrol

Ticaret savaşlarına dair gündemdeki endişe ve belirsizliklerin devam
ediyor oluşu petrol fiyatları üzerinde baskı oluşturan bir gelişme
olarak izleniyor. 60$ seviyesi üzerinde tutunma konusunda
başarısız olan brent petrol varil fiyatları dün de aşağı yönlü bir seyir
izledi. ABD’de açıklanan ISM imalat PMI verisinin beklentilerin
altında kalarak daralmaya işaret etmesi küresel büyümeye dair
endişeleri gündeme getirirken petrolde zayıf seyir devam etti. Bu
sabah bir miktar tepki alımları etkili olurken ABD’de akşam
saatlerinde Fed üyelerinin konuşmaları petrol fiyatlamaları üzerinde
etkili olabilecektir. Brent petrolde tepki alımlarının devamında 59,25
– 59,65 ve 60,30 seviyeleri direnç olarak izlenebilir. Geri
çekilmelerde ise 58,50 – 57,55 ve 57,15 seviyeleri destek
konumundadır. 

Günlük Pivot Seviyeleri

   59.62

  59.33  

 59.14   

58.96    

 58.66   

  58.37  

   58.18

USD/JPY

Ticaret müzakerelerine ilişkin dün Trump’ın söylemleri öne çıkarken,
müzakerelere ilişkin belirsizlik önemini koruyor. ABD’de açıklanan
ISM imalat PMI 51,2 seviyesinden 49,1 seviyesine geriledi.
Endeksin 50'nin altında değer alması sektörde daralmaya işaret
ederken, zayıf gelen veriyle dün küresel dolar endeksinde yaşanan
değer kaybı, USDJPY’de geri çekilmenin yaşanmasında etkili oldu.
Japonya’da bu sabah saatlerinde açıklanan ve beklentileri
karşılamayan hizmet PMI 53,3 seviyesinde açıklandı. Bugün
toparlanmanın kaydedildiği USDJPY’de 106,38 – 106,54 ve 106,70
seviyeleri direnç, geri çekilmelerde ise 105,80 - 105,58 ve 105,26
seviyeleri destek olarak izlenebilir. ABD’de yerel Fed başkanlarının
konuşmaları ve dış ticaret dengesi takip edilecek.

Günlük Pivot Seviyeleri

   106.75

  106.50  

 106.34   

106.17    

 105.92   

  105.67  

   105.51
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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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