
Forex Bülten 05 Eylül 2019

Piyasa Gündemi

Hafta başından bu yana yurt içinde açıklanan ekonomik veriler TL
varlıkları destekliyor. Bununla birlikte dün Hong Kong’da suçluların
Çin’e iadesini kolaylaştıran yasanın geri çekilmesi tansiyonu
düşürürken küresel risk iştahını destekledi. ABD – Çin arasında
ticaret görüşmelerinin ekim ayında başlayacağı açıklanırken
önümüzdeki süreçte ticaret savaşlarının seyri ve Brexit konusu
piyasaların gündemini oluşturmaya devam edecek.
 
Açıklanacak Önemli Ekonomik Veriler
     
•    15:15 ABD – ADP İstihdam Raporu Önem: Yüksek
•    17:00 ABD – Fabrika Siparişleri Önem: Yüksek

Türkiye

Merkez Bankası ağustos ayı fiyat gelişmeleri değerlendirmesini
yayımladı. Açıklamada enflasyondaki düşüşte büyük ölçüde temel
mal ve enerjinin belirleyici olduğu ifade edildi. Bu dönemde gıda
yıllık enflasyonundaki yavaşlama eğiliminin sürdüğü belirtilerek
"Türk lirasındaki istikrarın yanı sıra enflasyon beklentilerindeki
iyileşme ve iç talep koşullarının seyri çekirdek enflasyon
göstergelerinin yıllık enflasyonundaki düşüşü desteklemiştir. Bu
çerçevede, B ve C göstergelerinin eğilimindeki ılımlı seyir
korunmuştur." dendi. Reel efektif döviz kuru endeksi, ağustosta
TÜFE bazında 1,92 puan artarak 76,77'ye yükseldi.

Euro Bölgesi

Euro Bölgesi'nde ağustos ayı hizmet PMI sektörde büyüme sinyali
vererek 53,5 ile beklentileri karşıladı. Almanya'da ağustos ayına
ilişkin hizmet sektörü PMI göstergesi 54,8 ile 54,4 seviyesindeki ilk
tahminin üzerinde geldi. Almanya'nın bileşik PMI göstergesi
Ağustos'ta 50,9'dan 51,7'ye yükseldi. Bir önceki yılın aynı
döneminde 55,6 idi. Arka arkaya ikinci kez gerileyen yeni siparişler
verisi 48,9'dan 47,9'a inerek Nisan 2013'ten beri en düşük seviyede
gerçekleşti.

ABD

ABD’de yerel Fed başkanlarının konuşmaları ve dış ticaret dengesi
takip edildi. Boston Fed Başkanı Rosengren, ABD ekonomisinin
risklere rağmen güçlü olduğunu ve bu ayki toplantıda faiz indirimine
gerek olmadığını söyledi. St. Louis Fed Başkanı James Bullard,
Reuters'e verdiği mülakatta, Fed'in, finans piyasalarındaki
beklentilerin ve ticaret savaşının önüne geçebilmek için gösterge
faizi 50 baz puan düşürmesi gerektiğini söyleyerek, geçen ayki
toplantıdaki durumuna göre daha güvercin bir tutum aldı. Ticaret
açığı temmuzda %2,7 düşüşle 54 milyar dolar oldu.

Çin Ticaret Bakanlığı tarafından yapılan açıklamaya göre, Çin
Başbakan Yardımcısı Liu He’nin Pekin ile sabah saatlerinde ABD
Hazine Bakanı Steven Mnuchin ve ABD Ticaret Temsilcisi Robert
Lighthizer ile bir telefon görüşmesi gerçekleştirdiği bildirildi. Buna
göre yapılan konuşmada, Ekim başında Washington’da
gerçekleştirilecek görüşmeler için Eylül ortasında hazırlıklar
başlayacak ve taraflar sağlam bir anlaşma oluşturabilmek harekete
geçmek konusunda müşterek çaba gösterecekler.

Piyasa Verileri
Pariteler Son Günlük Değ.

(%)
Haftalık Değ.

(%)
Yılbaşı Değ.

(%)
USDTRY 5.6664 -0.01 -2.97 7.05
EURTRY 6.2546 -0.01 -3.12 3.13
EURUSD 1.1024 -0.11 -0.30 -3.78
GBPUSD 1.2221 -0.25 0.32 -4.15
USDJPY 106.45 0.05 -0.06 -2.89

Sepetler Son Günlük Değ.
bp

Haftalık Değ.
bp

Yılbaşı Değ.
bp

½ $ + ½ € 5.9638 -6.20 -15.70 30.18
Dolar Endeksi 98.5250 12.60 5.80 242.40
REK 76.7700 - - 177.00

Endeks Vadeliler Son Günlük Değ.
(%)

Haftalık Değ.
(%)

Yılbaşı Değ.
(%)

S&P 500 Yakın Vade 2,958.00 0.66 1.07 18.07
DAX Yakın Vade 12,106.00 0.72 2.29 14.62
Dow Jones Yakın
Vade 26,570.00 0.75 0.73 14.19

Emtialar Son Günlük Değ.
(%)

Haftalık Değ.
(%)

Yılbaşı Değ.
(%)

Ons Altın 1,548.91 -0.21 1.41 20.79
Gram Altın 282.17 -0.26 -1.59 29.35
WTI 55.96 -0.07 -1.13 21.98
BRENT 60.89 -0.02 0.11 12.41
Bakır 2.58 0.33 -0.31 -5.20

Tahviller Son Günlük Değ.
bp

Haftalık Değ.
bp

Yılbaşı Değ.
bp

Türkiye 2 Yıllık 15.8100 -16.00 -86.00 -392.00
Türkiye 10 Yıllık 15.3000 -19.00 -108.00 -118.00
ABD 10 Yıllık 1.5030 3.20 0.50 -118.30
ABD 2 Yıllık 1.4740 3.80 -5.40 -102.20
Almanya 10 Yıllık -0.6640 1.60 3.10 -91.00
Almanya 2 Yıllık -0.8950 -1.00 -0.10 -28.50

Gelişmekte Olan
Ülke Kurları Son Günlük Değ.

(%)
Haftalık Değ.

(%)
Yılbaşı Değ.

(%)
USDZAR 14.7824 -0.13 -3.46 2.76
USDIDR 14,155.25 0.21 -0.32 -1.82
USDTRY 5.6664 -0.01 -2.97 7.05
USDRUB 66.0615 -0.16 -0.70 -5.13
USDBRL 4.0948 0.04 -1.83 5.50
USDCNY 7.1411 -0.07 -0.05 3.82
USDMXN 19.7047 -0.07 -2.15 0.30
USDCZK 23.4550 0.11 0.17 4.42
USDHUF 298.8330 0.06 -0.31 6.64
USDPLN 3.9415 0.21 -0.65 5.32
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Euro/Dolar

Euro Bölgesi'nde ağustos ayı hizmet PMI sektörde büyüme sinyali
vererek 53,5 ile beklentileri karşıladı. Almanya'da ağustos ayına
ilişkin hizmet sektörü PMI göstergesi 54,8 ile 54,4 seviyesindeki ilk
tahminin üzerinde geldi. Brexit konusuna ilişkin anlaşmasız Brexit’i
önlemeye dönük kritik oylamanın kazanılması euro üzerindeki
baskının hafiflemesine neden oldu. ABD ve Çin arasındaki ticaret
görüşmelerinin ekim ayının başında Washington'da gerçekleşeceği
bildirildi. Müzakerelere ilişkin oluşan iyimserlik küresel risk iştahında
toparlanmanın sağlanmasında etkili oldu. Toparlanmanın
kaydedildiği paritede 1,1025 seviyesinin aşılması halinde 1,1040 –
1,1075 ve 1,1100 direnç konumunda bulunmaktadır. Geri
çekilmelerde ise 1,1000 – 1,0975 ve 1,0956 seviyeleri destek olarak
izlenebilir.

Günlük Pivot Seviyeleri

   1.1061

  1.1051  

 1.1037   

1.1024    

 1.1014   

  1.1004  

   1.0990

GBP/USD

İngiltere’de siyasi gelişmeler paritenin yönünü belirlemeye devam
ediyor. Brexit’e ilişkin gündemin siyasi kaosa neden olduğu ülkede
dün parlamento oylamaları takip edildi. Dün Avam Kamarası’nda
gerçekleşen anlaşmasız Brexit’i engellemek için yapılan oylamayı
muhalefetin kazanması paritede güçlü yükselişler görmemizi
sağladı. Devamında 15 Ekim’de ülkeyi erken seçime götürmeyi
hedefleyen oylama ise reddedildi. Dünkü yükselişin ardından gece
saatlerinde Çin tarafından yapılan ticaret görüşmelerine yeniden
başlanacağına yönelik açıklamalar doları desteklerken paritede hafif
kayıplar görmemizi sağlıyor. Paritede bugün aşağıda 22-9 günlük
üssel ortalamalar 1,2193-1,2178 ve altında 1,2120 destek
seviyeleri, yükselişin devamında ise 1,2260-1,2294 ve 1,2305
direnç noktaları olarak izlenebilir.

Günlük Pivot Seviyeleri

   1.2302

  1.2281  

 1.2251   

1.2221    

 1.2200   

  1.2180  

   1.2150
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USD/TRY

Dolar/TL kuru dün 5,6470 ve 5,7347 seviyeleri arasında
dalgalanarak günü 5,6670 seviyesinden tamamladı. Pozitif büyüme
ve enflasyon verilerinin yanı sıra ABD imalat PMI verisinin ardından
dolar tarafında görülen gevşeme Dolar/TL kurunun dün gün içinde
5,64 ile son iki haftanın en düşük seviyelerine gerilemesine neden
oldu. Önemli bir ver akışının olmadığı günde TL benzerleri arasında
olumlu performans sergileyen para birimleri içerisindeydi. Bugün
ABD tarafında açıklanacak istihdam ve dayanıklı mal siparişleri
verisi önemli olacak. Dolar/TL kuru sabah 08:55 itibariyle 5,65
seviyesinden işlem görüyor.  Kurda bugün aşağıda 5,64’ün altında
5,62 ve 5,56 seviyeleri destek bölgeleri olarak izlenecektir.
Yükselişlerde ise 5,70’in üzerinde 5,74 ve 5,78 seviyeleri takip
edilecektir.

Günlük Pivot Seviyeleri

   5.7119

  5.6954  

 5.6809   

5.6664    

 5.6498   

  5.6333  

   5.6188

EUR/TRY

Euro/TL kuru haftanın ilk işlem günü 6,2092 ve 6,2918 seviyeleri
arasında dalgalanarak günü 6,2528 seviyesinden tamamladı. Brexit
konusuna ilişkin anlaşmasız Brexit’i önlemeye dönük kritik oylamayı
kazanması euro üzerindeki baskıyı hafifletirken, Euro Bölgesi'nde ve
Almanya’da açıklanan hizmet PMI rakamları beklentilerin üzerinde
geldi. Yurtiçinde ise bu hafta açıklanan büyüme rakamları ve
enflasyon verileri TL varlıklarda pozitif ayrışmanın yaşanmasında
etkili olurken, gelen veriler TCMB’nin faiz indirim beklentilerinin
artmasında etkili oldu. Geri çekilmenin yaşandığı kurda 6,2066 -
6,1690 ve 6,1078 destek seviyeleri olarak takip edilebilir. Olası tepki
alımlarında ise 6,2920 - 6,3300 ve 6,3860 direnç seviyeleri
konumunda bulunmaktadır. 

Günlük Pivot Seviyeleri

   6.3142

  6.2955  

 6.2751   

6.2546    

 6.2359   

  6.2172  

   6.1967
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XAU/USD

Ons altın dün 1533 ve 1557 seviyelerinde dalgalanarak günü 1552
seviyesinden tamamladı. Ticaret müzakerelerine ilişkin sabah
saatlerinde gelen haber akışı fiyatlamalar üzerinde etkili oldu. ABD
ve Çin arasındaki ticaret görüşmelerinin ekim ayının başında
Washington'da gerçekleşeceği bildirildi. Müzakerelere ilişkin oluşan
iyimserlik küresel risk iştahında toparlanmanın sağlanmasında etkili
oldu. Yerel Fed başkanlarının faiz indirimi konusundaki açıklamaları
takip edilirken, bugün ABD’de fabrika siparişleri açıklanacak. 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

   1,565.13

  1,559.11  

 1,554.01   

1,548.91    

 1,542.88   

  1,536.86  

   1,531.76

DAX Yakın Vade

Önceki gün İngiltere’de artan riskler ve anlaşmasız Brexit’e yönelik
endişeler Avrupa borsalarını baskılamıştı. Ancak dün Hong
Kong’daki tansiyonun düşmesi küresel risk iştahını desteklerken
hisse piyasalarında alımlar etkili oldu. Bu sabah da ABD – Çin
görüşmelerinin tekrar başlayacağı haberi hisse piyasalarını
destekliyor. DAX vadelileri dün günü %1,03’lük bir yükselişle 12.020
puandan tamamladı. Bu sabah da alıcılı seyrin devam ettiği DAX
vadelisinde kısa vadede 12.163 seviyesi direnç olarak izlenebilir.
12.163 üzerinde 12.260 ve 12.300 seviyeleri direnç konumunda
bulunmaktadır. Olası geri çekilmelerde ise 12.077 seviyesi kısa
vadeli destek konumunda bulunmakta olup bu seviye altında 11.992
ve 200 günlük üssel ortalamaya denk gelen 11.915 seviyesi destek
olarak izlenebilir. 

Günlük Pivot Seviyeleri

   12,279.17

  12,221.33  

 12,163.67   

12,106.00    

 12,048.17   

  11,990.33  

   11,932.67
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Dow Jones Yakın Vade

Dow Jones vadelileri dün Hong Kong ve İngiltere’de ki gelişmelerin
jeopolitik riskleri törpülemesiyle yükseliş kaydetti. Hong Kong’da
protestocuların Çin’e iadesini öngören yasa tasarısının geri
çekilmesi vadelilerin gün boyu olumlu performans sergilemesini
sağladı. Teknoloji ve sanayi sektörlerindeki kazançların yanı sıra
petrol fiyatlarındaki artışın petrol&gaz şirketlerini desteklemesi DJ
vadelilerindeki yükselişe öncülük etti. Gece saatlerinde Çin tarafında
yapılan ABD-Çin ticaret görüşmelerinin Ekim ayında Washington’da
devam edeceğine yönelik açıklamalar sabah saatlerinde iyimser
havanın devamını sağlıyor. DJ vadelilerinde bugün yukarıda 26,690
seviyesinin üzerinde 26,825 ve 27,055 seviyeleri direnç olarak;
 26,420-26,230 ve 25,900 seviyeleri ise destek olarak takip
edilebilir.

Günlük Pivot Seviyeleri

   27,051.67

  26,869.33  

 26,719.67   

26,570.00    

 26,387.67   

  26,205.33  

   26,055.67

S&P 500 Yakın Vade

Haftaya görece zayıf bir seyirle başlayan ABD vadelileri dün pozitif
bir seyir izledi. Hong Kong’daki tansiyonun düşmesi küresel risk
iştahını desteklerken hisse piyasalarında alımlar etkili oldu. Bu
sabah da ABD – Çin görüşmelerinin tekrar başlayacağı haberi hisse
piyasalarını destekliyor. ABD vadelilerinde alıcılı seyir devam
ederken S&P500 vadelisinde yukarı yönlü hareketlerin devamında
2.971 seviyesi direnç konumundadır. 2.971 direnci üzerinde 2.987
ve 3.008 seviyeleri direnç olarak izlenebilir. Olası geri çekilmelerde
ise 2.946 – 2.936 ve 2.920 seviyeleri destek olarak takip edilebilir.
ABD – Çin arasındaki ticaret görüşmelerine yönelik süreç ilerleyen
süreçte takip edilecektir. Bugün ABD’de açıklanacak ekonomik
veriler piyasaların seyri üzerinde etkili olacaktır. 

Günlük Pivot Seviyeleri

   3,009.58

  2,990.67  

 2,974.33   

2,958.00    

 2,939.08   

  2,920.17  

   2,903.83
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Brent

Hong Kong’da protestocuların Çin’e iadesini öngören yasa
tasarısının geri çekilmesi ve ABD’deki ham petrol stoklarının
düşeceğine yönelik beklentiler dün brent petrolün %4’e yakın
yükseliş kaydetmesini sağladı. ABD-Çin ticaret görüşmelerinin
yeniden başlayacağına yönelik gece saatlerinde Çin tarafından
yapılan açıklamalar ve anlaşmasız Brexit’e yönelik endişelerin
kısmen azalması petrol fiyatlarını kısa vadede olumlu etkileyebilir.
Küresel ticaret savaşlarına ilişkin gündem ve akşam saatlerinde
açıklanacak 30 Ağustos haftası EIA petrol stokları verisi bugün
brent petrol tarafında takip edilecek önemli gelişmelerdir. Brent
petrolde bugün yukarıda $61,5-$62,4 ve $63,2 seviyeleri direnç
bölgeleri olarak takip edilecektir. Olası geri çekilmelerde ise $59,9-
$58,3 ve $57,5 seviyeleri izlenebilir.

Günlük Pivot Seviyeleri

   62.18

  61.85  

 61.37   

60.89    

 60.57   

  60.24  

   59.76

USD/JPY

ABD ve Çin arasındaki ticaret görüşmelerinin ekim ayının başında
Washington'da gerçekleşeceği bildirildi. Müzakerelere ilişkin oluşan
iyimserlik küresel risk iştahında toparlanmanın sağlanmasında etkili
oldu. Diğer yandan ABD’de ticaret açığı temmuz ayında %2,7
düşüşle 54 milyar dolar oldu. Ticaret açığı ilaç, otomobil ve petrol
ihracatının artmasıyla düştü. Küresel dolar endeksinde yaşanan
toparlanma ile USDJPY’de yukarı yönlü hareketlerin yaşandığı
görülmektedir. 106,78 yatay trendde önemli direnç seviyesi olarak
öne çıkarken, bu seviyenin aşılması halinde 107,08 ve 107,20
direnç, geri çekilmelerde ise 106,20 – 106,05 ve 106,00 seviyeleri
destek olarak izlenebilir. Bugün ABD’de fabrika siparişleri ve ADP
özel sektör istihdam değişim rakamları takip edilecek.

Günlük Pivot Seviyeleri

   107.12

  106.94  

 106.69   

106.45    

 106.27   

  106.08  

   105.84
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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."

(0216) 453 0120 www.gedik.com

https://www.gedik.com/

	Piyasa Verileri
	Piyasa Gündemi
	Euro/Dolar
	GBP/USD
	USD/TRY
	EUR/TRY
	XAU/USD
	DAX Yakın Vade
	Dow Jones Yakın Vade
	S&P 500 Yakın Vade
	Brent
	USD/JPY
	Gedik Yatırım Menkul Değerler A.Ş. - Yatırım Danışmanlığı Birimi
	YASAL UYARI

