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Piyasa Gündemi

Hong Kong’da tansiyonun düşüş kaydetmesi ve ABD – Çin arasında
ticaret görüşmelerinin başlayacağının açıklanması küresel risk
iştahını destekledi. ABD’de dün güçlü gelen ekonomik verilerle risk
iştahındaki toparlanma devam etti. Ticaret savaşlarının seyri ve
İngiltere tarafında artan siyasi ve anlaşmasız Brexit riski piyasaların
gündemindeki yerini koruyacak. Bugün ABD’de açıklanacak tarım
dışı istihdam raporu piyasaların takibinde yer alacak. 

Açıklanacak Önemli Ekonomik Veriler
     
•    12:00 Euro Bölgesi – GSYH Önem: Yüksek
•    15:30 ABD – Tarım Dışı İstihdam Önem: Yüksek

Türkiye

TCMB tarafından haftalık menkul kıymet istatistikleri yayımlandı.
Merkez Bankası'nın verilerine göre, yabancılar geçen hafta net 100
milyon dolarlık menkul kıymet sattı. Merkez'in brüt döviz rezervleri
geçen hafta 75,8 milyar dolar oldu. Fitch Ratings yayınladığı
raporda, Türk sigorta şirketlerinin kredi kalitesinin sigorta
varlıklarının kalitesi üzerindeki makro ekonomik baskı nedeniyle,
zayıflamaya devam edebileceğini belirtti. Kuruluş, orta vadede Türk
sigorta şirketleri için aktif kalitesinin kilit derecelendirme zayıflığının
devam etmesinin muhtemel olduğunu vurguladı.

Euro Bölgesi

Almanya’da temmuz ayında fabrika siparişleri yıllık bazda 4,2'lik
daralma beklentisine karşılık 5,6 daralma kaydetti. Tüketim ürünleri
siparişleri aylık bazda %2,4 geriledi. Sermaye malı siparişleri aylık
bazda %3 düştü. Temel tüketim malları siparişleri aylık bazda %2,2
geriledi. Almanya'da Temmuz ayı fabrika siparişleri verisi uzun
zamandan beri kötü gelen imalat verilerinin sonuncusu oldu.

ABD 

ABD Başkanı Trump Çin'le ticaret savaşları olmasaydı Borsaların
daha yüksek olacağını söyledi. Trump "Eğer Çin'le hiçbir şey
olmasaydı hisse senetlerimiz en az 10 bin puan daha yüksek
olurdu, ama birinin bunu yapması gerekirdi. İşler kontrolden
çıkmıştı, Çin kontrolden çıkmıştı" değerlendirmesini yaptı. Son
olarak Trump'ın 110 milyar dolarlık Çin ürününe ek vergi tarifeleri bu
hafta yürürlüğe girdi. ABD ve Çin arasındaki ticaret müzakerelerinin
ekim ayı başında Washington'da gerçekleşmesi bekleniyor. ADP
özel sektör istihdamı ağustos ayında 195 bin arttı. ISM imalat dışı
endeksi ise ağustosta 3 ayın zirvesi olan 56,4'e yükseldi. Endeks
geçen ay 53,7 ile 2016 Ağustos'tan beri en düşük seviyeye
gerilemişti.

Çin

Çin Başbakanı Li Keqiang'ın liderliğinde gerçekleştirilen bir
toplantının ardından yapılan açıklamaya göre Çin Devlet Konseyi,
ekonomiyi desteklemek için geniş ve hedefli zorunlu karşılık oranı
indirimleri ve reel borçlanma maliyetlerini düşürecek önlemlerin
uygulanması da dahil olmak üzere araçların “doğru zamanda”
kullanılması çağrısında bulunuldu. PBOC, Devlet Konseyi'nin aralık
ayındaki talebinin ardından en son ocak ayında indirime gitmişti.

Piyasa Verileri
Pariteler Son Günlük Değ.

(%)
Haftalık Değ.

(%)
Yılbaşı Değ.

(%)
USDTRY 5.6909 -0.02 -2.40 7.51
EURTRY 6.2876 0.05 -1.91 3.67
EURUSD 1.1043 0.07 0.48 -3.61
GBPUSD 1.2335 0.04 1.58 -3.25
USDJPY 107.02 0.07 0.70 -2.36

Sepetler Son Günlük Değ.
bp

Haftalık Değ.
bp

Yılbaşı Değ.
bp

½ $ + ½ € 5.9883 2.45 -13.30 32.62
Dolar Endeksi 98.3650 -4.80 -55.10 226.40
REK 76.7700 - - 177.00

Endeks Vadeliler Son Günlük Değ.
(%)

Haftalık Değ.
(%)

Yılbaşı Değ.
(%)

S&P 500 Yakın Vade 2,977.50 0.19 1.80 18.85
DAX Yakın Vade 12,117.00 -0.08 1.72 14.73
Dow Jones Yakın
Vade 26,757.00 0.21 1.33 14.99

Emtialar Son Günlük Değ.
(%)

Haftalık Değ.
(%)

Yılbaşı Değ.
(%)

Ons Altın 1,512.59 -0.42 -0.54 17.96
Gram Altın 276.82 -0.38 -2.90 26.90
WTI 56.31 0.28 2.33 22.74
BRENT 61.40 0.39 3.39 13.34
Bakır 2.60 -0.50 1.27 -4.50

Tahviller Son Günlük Değ.
bp

Haftalık Değ.
bp

Yılbaşı Değ.
bp

Türkiye 2 Yıllık 15.6300 -18.00 -86.00 -410.00
Türkiye 10 Yıllık 15.4900 19.00 -77.00 -99.00
ABD 10 Yıllık 1.5810 1.70 8.20 -110.50
ABD 2 Yıllık 1.5420 1.00 3.20 -95.40
Almanya 10 Yıllık -0.5890 0.60 11.90 -83.50
Almanya 2 Yıllık -0.8500 -2.50 6.20 -24.00

Gelişmekte Olan
Ülke Kurları Son Günlük Değ.

(%)
Haftalık Değ.

(%)
Yılbaşı Değ.

(%)
USDZAR 14.8457 -0.25 -2.24 3.20
USDIDR 14,121.30 0.03 -0.46 -2.05
USDTRY 5.6909 -0.02 -2.40 7.51
USDRUB 66.0890 -0.18 -0.93 -5.09
USDBRL 4.1078 -0.09 -0.91 5.83
USDCNY 7.1409 -0.11 -0.22 3.81
USDMXN 19.7067 -0.20 -1.77 0.31
USDCZK 23.3860 -0.09 -0.94 4.11
USDHUF 298.5130 -0.09 -0.98 6.52
USDPLN 3.9291 -0.13 -1.34 4.98
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Euro/Dolar

Almanya’da fabrika siparişlerindeki daralmanın ardından bugün
açıklanan temmuz ayı sanayi üretimi artış beklentilerine karşın %0,6
azaldı. Anlaşmasız Brexit’i önlemeye yönelik kritik
oylamanın kazanılması eurodaki baskıları hafifletirken, erken seçim
oylaması belirsizliğin yaşanmasına neden oluyor. ABD’de ADP özel
sektör istihdamı ağustos ayında 195 bin artış sağlarken, ISM hizmet
PMI endeksi 3 ayın zirvesi olan 56,4'e yükseldi. Bugün ABD’de
açıklanacak tarımdışı istihdam rakamları ve ortalama saatlik
kazançlar paritede volatilitenin yaşanmasına neden olabilir.
Toparlanmanın kaydedildiği paritede 1,1025 seviyesinin aşılması
halinde 1,1085 – 1,1100 ve 1,1125 direnç konumunda
bulunmaktadır. Geri çekilmelerde ise 1,1025 –1,1000 ve 1,0975
seviyeleri destek olarak izlenebilir.

Günlük Pivot Seviyeleri

   1.1078

  1.1063  

 1.1053   

1.1043    

 1.1028   

  1.1013  

   1.1003

GBP/USD

İngiltere’de anlaşmasız Brexit’i önlemek için yapılan parlamento
oylamasının kabul edilmesinin ardından paritedeki yükseliş trendinin
dün de devam ettiğin gördük. Oylamanın ardından hükümetteki
Muhafazakar Parti’de gerçekleşen ayrılık ve ihraçlar partinin
parlamentoda çoğunluğu kaybetmesini sağlarken başbakan
Johnson Brexit’i ertelememek için savaşacağını ve pazartesi günü
erken seçimi tekrardan parlamento oylamasına sunacağını belirtti.
Bugün ABD tarafında açıklanacak tarım dışı istihdam verisi ve Brexit
gündemi parite hareketleri üzerinde belirleyici olacak. Son 35 günün
zirvelerinde seyreden paritede bugün aşağıda 1,2307-1,2290 ve
altında 9 günlük üssel ortalama 1,2229 destek seviyeleri, yükselişin
devamında ise 1,2354-1,2385 ve 1,2418 direnç noktaları olarak
izlenebilir.

Günlük Pivot Seviyeleri

   1.2370

  1.2357  

 1.2346   

1.2335    

 1.2322   

  1.2309  

   1.2298

(0216) 453 0120 www.gedik.com

https://www.gedik.com/


Gedik Forex Bülten 06 Eylül 2019

USD/TRY

Dolar/TL kuru dün 5,6478 ve 5,7016 seviyeleri arasında
dalgalanarak günü 5,6897 seviyesinden tamamladı. Hafta başından
bu yana olumlu verilerin etkisiyle aşağı yönlü seyir izleyen Dolar/TL
kuru dün jeopolitik risklerin ön plana çıkması ve TL’de görülen hızlı
değerlenmenin soluklanmasıyla yükseliş kaydetti. ABD’de açıklanan
verilerin beklentileri aşması dolar endeksini desteklerken TL
benzerlerine oranla zayıf bir performans gösterdi. Bugün yurtiçinde
önemli bir veri akışı yok. Yurtdışında ise ABD tarım dışı istihdam
verisi izlenecek. Dolar/TL kuru sabah 08:58 itibariyle 5,69
seviyesinden işlem görüyor.  Kurda bugün aşağıda 5,64’ün altında
5,61 ve 5,56 seviyeleri destek bölgeleri olarak izlenecektir.
Yükselişlerde ise 5,70’in üzerinde 5,74 ve 5,79 seviyeleri takip
edilecektir.

Günlük Pivot Seviyeleri

   5.7065

  5.7026  

 5.6967   

5.6909    

 5.6869   

  5.6829  

   5.6771

EUR/TRY

Euro/TL kuru haftanın ilk işlem günü 6,2356 ve 6,3120 seviyeleri
arasında dalgalanarak günü 6,2836 seviyesinden tamamladı.
Almanya’da fabrika siparişlerindeki daralmanın ardından bugün
açıklanan temmuz ayı sanayi üretimi artış beklentilerine karşın %0,6
azaldı. Anlaşmasız Brexit’i önlemeye yönelik kritik oylamanın
kazanılması eurodaki baskıları hafifletirken, erken seçim oylaması
belirsizliğin yaşanmasında etkili oluyor. Yurtiçinde önemli veri akışı
bulunmazken haber akışları yakından takip ediliyor. 6,20 seviyesinin
test edilmesiyle dün ve bugün toparlanmanın kaydedildiği EUR/TL
kurunda yükselişlerde 6,3300 – 6,3860 ve 6,4290 seviyeleri direnç
konumunda bulunmaktadır. Olası geri çekilmelerde ise 6,2066 -
6,1615 ve 6,1078 seviyeleri destek olarak takip edilebilir. 

Günlük Pivot Seviyeleri

   6.3123

  6.3039  

 6.2957   

6.2876    

 6.2791   

  6.2707  

   6.2625
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XAU/USD

Ons altın dün 1507 ve 1553 seviyelerinde dalgalanarak günü 1519
seviyesinden tamamladı. ABD ve Çin arasındaki ticaret
görüşmelerinin ekim ayının başında Washington'da
gerçekleşeceğinin bildirilmesiyle oluşan iyimserlik küresel risk
iştahında toparlanmanın sağlanmasında etkili oldu. ABD’de ADP
özel sektör istihdamı ağustos ayında 195 bin artış sağlarken, ISM
hizmet PMI endeksi 3 ayın zirvesi olan 56,4'e yükseldi. ABD
cephesindeki verilerin olumlu gelmesi ons altında geri çekilmenin
yaşanmasında etkili olurken, bugün ABD’de tarımdışı istihdam
rakamları ve ortalama saatlik kazançlar takip edilecek. Geri
çekilmenin devam etmesi halinde 1506 – 1492 ve 1480 seviyeleri
destek olarak izlenebilir. Olası tepki alımlarının yaşanması halinde
ise 1532 – 1545 ve 1555 seviyeleri direnç olarak bulunmaktadır.

Günlük Pivot Seviyeleri

   1,525.82

  1,523.08  

 1,517.83   

1,512.59    

 1,509.84   

  1,507.10  

   1,501.85

DAX Yakın Vade

Hong Kong’daki tansiyonun düşmesi, ABD ile Çin arasındaki ticaret
görüşmelerinin ekim ayında başlayacağı haberi küresel piyasalarda
risk iştahını destekledi. Dün de riski iştahındaki toparlanma devam
ederken Avrupa borsaları alıcılı bir seyir izledi. Ancak İngiltere’de
gündeme gelen erken seçim ihtimali ile anlaşmasız Brexit’e ilişkin
artan endişeler piyasaların gündemindeki yerini korumaya devam
ediyor. Dün DAX vadelileri günü %0,92’lik bir yükselişle 12.130
puandan tamamlarken bu sabah yataya yakın bir seyir izleniyor.
Yukarı yönlü hareketlerin devamında 12.163 – 12.200 ve 12.260
seviyeleri direnç olarak takip edilebilir. Geri çekilmelerde ise 12.077
– 11.992 ve 200 günlük üssel ortalamaya denk gelen 11.916
seviyesi destek konumundadır.

Günlük Pivot Seviyeleri

   12,179.50

  12,164.00  

 12,140.50   

12,117.00    

 12,101.50   

  12,086.00  

   12,062.50
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Dow Jones Yakın Vade

ABD-Çin ticaret görüşmelerinin önümüzdeki haftalarda yeniden
başlayacağına yönelik haberler dün Dow Jones vadelilerinin
teknoloji hisseleri önderliğinde günü %1’in üzerinde primle
tamamlamasını sağladı. Dün ABD’de açıklanan ADP özel sektör
istihdamı, hizmet PMI ve dayanıklı mal siparişleri verilerinin
tamamının beklentileri aşması ekonomiye yönelik iyimserliği
artırırken risk iştahının yüksek seyretmesini sağlayan bir başka
faktördü. IBM ve Caterpillar %3’ün üzerinde kazançla endeksi yukarı
çekerken Coca Cola günün en çok değer kaybedeniydi. Bugün
ABD’de tarım dışı istihdam verisi takip edilecek. Sabah yatay bir
seyir izleyen DJ vadelilerinde bugün 26,840 seviyesinin üzerinde
27,055 ve 27,260 seviyeleri direnç olarak;  26,690-26,510 ve 26,350
seviyeleri ise destek olarak takip edilebilir.

Günlük Pivot Seviyeleri

   26,926.67

  26,864.33  

 26,810.67   

26,757.00    

 26,694.67   

  26,632.33  

   26,578.67

S&P 500 Yakın Vade

Hong Kong’daki tansiyonun düşmesi ve ABD – Çin görüşmelerinin
ekim ayında tekrar başlayacağı haberi küresel risk iştahını
desteklerken hisse piyasalarında alımlar etkili oldu. Aynı zamanda
dün ABD’de açıklanan ekonomik verilerin güçlü gelmesinin etkisiyle
risk iştahındaki toparlanma ve ABD vadelilerindeki pozitif seyir
devam etti. S&P500 vadelisi dün günü %1,43’lük bir yükselişle
2.981 puandan tamamladı. Bu sabah yataya yakın hafif alıcılı bir
seyir izleyen S&P500 vadelisinde yukarı yönlü hareketlerin
devamında 2.986 – 2.998 ve 3.015 seviyeleri direnç olarak, geri
çekilmelerde ise 2.970 – 2.961 ve 2.936 seviyeleri destek olarak
izlenebilir. Bugün ABD’de açıklanacak tarım dışı istihdam raporu
piyasaların seyri üzerinde etkili olacaktır. 

Günlük Pivot Seviyeleri

   2,994.83

  2,988.42  

 2,983.08   

2,977.75    

 2,971.33   

  2,964.92  

   2,959.58
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Brent Petrol

Ticaret görüşmelerinin ekim ayında tekrar başlayacağına yönelik
haber akışı ticaret savaşlarına dair endişeleri belirli ölçüde
yatıştırırken risk iştahı toparlanma kaydetti. Aynı zamanda dün
ABD’de açıklanan ekonomik verilerin beklentiden daha iyi gelmesi
resesyon endişelerini hafifletti. Hem ticaret savaşlarına ilişkin azalan
endişeler hem de resesyon kaygılarının yatışması brent petrolde
yukarı yönlü hareketleri beraberinde getirdi. Brent petrolde dün
63$’a doğru bir hareket izlense de  bu sabah 61$’lı seviyelerden
işlem görüyor. Bugün ABD’de açıklanacak tarım dışı istihdam verisi
petrol fiyatları üzerinde etkili olacaktır. Yukarı yönlü hareketlerin
devamında 61,60 – 62,80 ve 63,40 seviyeleri direnç konumundadır.
Geri çekilmelerde ise 60,60 – 60,00 ve 58,50 seviyeleri destek
olarak izlenebilir. 

Günlük Pivot Seviyeleri

   61.94

  61.72  

 61.56   

61.40    

 61.18   

  60.96  

   60.80

USD/JPY

ABD’de ADP özel sektör istihdamı ağustos ayında 195 bin artış
sağlarken, ISM hizmet PMI endeksi 3 ayın zirvesi olan 56,4'e
yükseldi. Bugün ABD’de açıklanacak tarımdışı istihdam rakamları
ve ortalama saatlik kazançlar USDJPY’de volatilitenin yaşanmasına
neden olabilir. ABD ve Çin arasındaki ticaret görüşmelerinin ekim
ayının başında Washington'da gerçekleşeceği bildirildi.
Müzakerelere ilişkin oluşan iyimserlik ve pozitif gelen verilerle
küresel risk iştahında toparlanmanın sağlanmasında etkili oldu.
Yaşanan toparlanma ile USDJPY’de alıcılı seyrin sürdüğü
görülmektedir. Yatay trendde önemli direnç seviyesi olan 106,78’in
aşıldığı gözlemlenirken, bu seviyenin üzerinde 107,24 - 107,56 ve
108,00 direnç, geri çekilmelerde 106,78 - 106,44 ve 106,20
seviyeleri destek olarak izlenebilir.

Günlük Pivot Seviyeleri

   107.37

  107.24  

 107.13   

107.02    

 106.89   

  106.75  

   106.64
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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 Petrol
	USD/JPY
	Gedik Yatırım Menkul Değerler A.Ş. - Yatırım Danışmanlığı Birimi
	YASAL UYARI

