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Piyasa Gündemi

Geçen hafta Hong Kong tarafında tansiyonun düşüş göstermesi ve
ABD – Çin arasında ticaret görüşmelerinin tekrar başlayacağı haberi
küresel risk iştahını destekledi. Cuma günü ABD’de açıklanan tarım
dışı istihdam verisi beklentilerden daha zayıf gelirken Fed’e yönelik
faiz indirim beklentilerini destekledi. Bugün önemli bir ekonomik veri
akışı bulunmazken yeni haftada perşembe günü gerçekleşecek olan
TCMB ve ECB’nin toplantıları ve faiz kararları ön planda olacak. 

Açıklanacak Önemli Ekonomik Veriler
     
•    14:30 TCMB Beklenti Anketi Önem: Yüksek

Türkiye

ABD Ticaret Bakanı Wilbur Ross'un Türkiye ve ABD arasındaki
ticaret hacminin artırılmasına yönelik önerilerin konuşulmasının ve
iki ülke arasındaki olumsuz algının olumluya dönüşmesinin
beklendiği Türkiye ziyareti, cuma günü İstanbul'da ki görüşmelerle
başladı. Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan, ABD Ticaret Bakanı Wilbur
Ross ile görüşmesinde Türkiye ile ABD arasında ticaret hacminin
100 milyar dolara çıkarılması için atılabilecek adımları ele aldıklarını
bildirdi. Bugün Ankara'ya geçmesi beklenen Wilbur Ross'un Ankara
ziyaretinde Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak ile görüşmesi
bekleniyor. Bakan Ross'un ardından Cumhurbaşkanı Recep Tayyip
Erdoğan tarafından Külliye'de kabul edilmesi öngörülüyor.
Cumhurbaşkanı Erdoğan perşembe günü gerçekleşecek TCMB
toplantısına ilişkin faizlerin daha da düşeceğine inandığını belirtti.
Yurtiçinde bugün TCMB beklenti anketi takip edilecek.

Euro Bölgesi

Euro Bölgesi ikinci çeyrekte bir önceki üç aylık döneme kıyasla
%0,2, yıllık %1,2 büyüdü. Tüketim, kamu harcamaları ve yatırımın
büyümeye katkısı 0,1'er puan seviyesinde olurken, net ticaret aşağı
baskı yaratmaya devam ediyor. İhracatçı tarafında ise zayıflayan
talep ile mücadele sürüyor. Euro Bölgesi'nde büyüme performansı
ECB yetkililerinin endişelerini doğruluyor. Almanya'da sanayi üretimi
temmuz ayında yükseliş beklentisinin aksine hazirana göre %0,6
azalış kaydetti. Ticaret gerginliği ve iş dünyasında azalan güvenin
küresel talep üzerindeki baskısı devam ediyor. Çin'i 12. kez ziyaret
eden Almanya Başbakanı Merkel Hong Kong'da özgürlüklerin
garanti alınmasını istedi. Merkel'in ziyareti çerçevesinde iki ülke
arasında 11 ticari anlaşma imzalandı. Almanya Başbakanı Angela
Merkel'in Çin ziyaretinin en önemli gündem maddesini ise ticari
ilişkiler oluştururken, yakın zamanda planlanan ticari anlaşmanın
tamamlanmasını umduğunu vurguladı. Anlaşmanın detaylarına
baktığımızda hava ulaşımı yeşil enerji finans ve eğitim alanları
bulunuyor.

ABD 

ABD'de tarım dışı istihdam ağustos ayında 130 bin ile üç ayın en
düşük artışını kaydetti. İşsizlik oranı %3,7' ile değişiklik
göstermezken, ortalama saatlik kazançlar aylık %0,4, yıllık %3,2
artış gösterdi. Haftanın son işlem günü Zürih'te konuşan Fed
Başkanı Powell yaptığı konuşmada ekonomik büyümeyi sürdürmek
için uygun politika izleyeceklerini belirtti. 

Piyasa Verileri
Pariteler Son Günlük Değ.

(%)
Haftalık Değ.

(%)
Yılbaşı Değ.

(%)
USDTRY 5.7083 -0.09 -1.70 7.84
EURTRY 6.3001 -0.02 -1.15 3.88
EURUSD 1.1032 0.01 0.56 -3.71
GBPUSD 1.2265 -0.16 1.65 -3.80
USDJPY 106.93 0.01 0.66 -2.45

Sepetler Son Günlük Değ.
bp

Haftalık Değ.
bp

Yılbaşı Değ.
bp

½ $ + ½ € 6.0073 1.90 -8.65 34.53
Dolar Endeksi 98.4430 4.90 -68.50 234.20
REK 76.7700 - - 177.00

Endeks Vadeliler Son Günlük Değ.
(%)

Haftalık Değ.
(%)

Yılbaşı Değ.
(%)

S&P 500 Yakın Vade 2,987.00 0.21 2.79 19.23
DAX Yakın Vade 12,208.00 0.21 2.15 15.59
Dow Jones Yakın
Vade 26,863.00 0.21 2.84 15.45

Emtialar Son Günlük Değ.
(%)

Haftalık Değ.
(%)

Yılbaşı Değ.
(%)

Ons Altın 1,508.56 0.17 -1.39 17.64
Gram Altın 276.89 0.05 -3.07 26.94
WTI 57.18 1.02 4.49 24.64
BRENT 62.54 0.87 6.10 15.45
Bakır 2.62 0.05 2.36 -3.98

Tahviller Son Günlük Değ.
bp

Haftalık Değ.
bp

Yılbaşı Değ.
bp

Türkiye 2 Yıllık 15.8100 18.00 -68.00 -392.00
Türkiye 10 Yıllık 15.6400 15.00 -62.00 -84.00
ABD 10 Yıllık 1.5700 0.80 7.10 -111.60
ABD 2 Yıllık 1.5400 -0.40 3.00 -95.60
Almanya 10 Yıllık -0.6270 1.10 7.50 -87.30
Almanya 2 Yıllık -0.8510 -2.10 6.70 -24.10

Gelişmekte Olan
Ülke Kurları Son Günlük Değ.

(%)
Haftalık Değ.

(%)
Yılbaşı Değ.

(%)
USDZAR 14.7636 -0.28 -3.19 2.63
USDIDR 14,063.20 -0.03 -1.02 -2.45
USDTRY 5.7083 -0.09 -1.70 7.84
USDRUB 65.5335 -0.41 -1.85 -5.89
USDBRL 4.0633 0.03 -2.97 4.69
USDCNY 7.1316 0.22 -0.56 3.68
USDMXN 19.5179 -0.09 -3.12 -0.65
USDCZK 23.4361 -0.01 -0.70 4.34
USDHUF 298.9420 -0.11 -0.97 6.68
USDPLN 3.9278 -0.16 -1.21 4.95
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Euro/Dolar

Euro Bölgesi ikinci çeyrekte bir önceki üç aylık döneme kıyasla
%0,2, yıllık %1,2 büyüdü. Detaylara baktığımızda net ticaretin aşağı
yönlü baskı yaratmaya devam ettiği gözlemleniyor. ABD'de tarım
dışı istihdam ağustos ayında 130 bin ile üç ayın en düşük artışını
kaydetti. İşsizlik oranı %3,7' ile değişiklik göstermezken, ortalama
saatlik kazançlar aylık %0,4, yıllık %3,2 artış kaydetti. Zayıf gelen
istihdam verisi Fed’in bu ay faiz indireceği yönündeki beklentilerin
artış kaydetmesinde etkili oldu. 22 ve 50 günlük üssel
ortalamalarının bulunduğu 1,1025 direncinde fiyatlanan paritede
yükselişlerde 1,1058 - 1,1085 ve 1,1100 seviyeleri direnç
konumunda bulunmaktadır. Olası geri çekilmelerde 1,1015 – 1,1000
ve 1,0975 seviyeleri ise destek olarak izlenebilir.

Günlük Pivot Seviyeleri

   1.1056

  1.1045  

 1.1038   

1.1032    

 1.1020   

  1.1009  

   1.1002

GBP/USD

İngiltere’de hafta ortasında yapılan parlamento oylamalarının
ardından yükselişe geçen GBPUSD paritesi haftanın son gününde
kar satışlarıyla geriledi. Geçen hafta Avam Kamarası’nda alınan
anlaşmasız Brexit’i önleyecek yasa tasarısı Lordlar Kamarası’nda
onaylanırken tasarıya göre hükümet 19 Ekim’e kadar AB ile bir
anlaşmaya varamazsa AB’den Brexit için 3 aylık erteleme talep
etmek zorunda kalacak. Bugün İngiltere tarafında temmuz ayı
sanayi üretimi rakamları takip edilecek. Cuma günü beklentilerin
altında kalan tarım dışı istihdam verisini izlediğimiz ABD tarafında
ise bugün önemli bir veri akışı bulunmuyor. Paritede bugün aşağıda
1,2250 seviyesinin altında 9 günlük üssel ortalama 1,2228 ve
1,2210 destek seviyeleri, yukarıda ise 1,2290-1,2305 ve 1,2345
direnç noktaları olarak izlenebilir.

Günlük Pivot Seviyeleri

   1.2325

  1.2308  

 1.2287   

1.2265    

 1.2248   

  1.2231  

   1.2210
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USD/TRY

Dolar/TL kuru cuma günü 5,6881 ve 5,7280 seviyeleri arasında
dalgalanarak günü 5,7134 seviyesinden tamamladı. Geçen hafta
başında TL tarafında görülen olumlu performansın ardından
yaşanan dengelenme kurun haftanın son gününde yukarı yönlü
hareket etmesini sağladı. ABD’de açıklanan tarım dışı istihdam
verisinin beklentilerin altında kalması dolar endeksini zayıflatsa da
TL’nin benzerlerinin altında kalan performansı yükselişte etkiliydi.
Bugün yurtiçi ve yurtdışında önemli bir veri akışı yok. Dolar/TL kuru
sabah 08:45 itibariyle 5,71 seviyesinden işlem görüyor.  Kurda
bugün aşağıda 5,69’un altında 5,65 ve 5,61 seviyeleri destek
bölgeleri olarak izlenecektir. Yükselişlerde ise 5,74’ün üzerinde 5,79
ve 5,81 seviyeleri takip edilecektir.

Günlük Pivot Seviyeleri

   5.7263

  5.7208  

 5.7146   

5.7083    

 5.7028   

  5.6972  

   5.6910

EUR/TRY

Euro/TL kuru cuma günü 6,2744 ve 6,3295 seviyeleri arasında
dalgalanarak günü 6,2980 seviyesinden tamamladı. Euro Bölgesi
ikinci çeyrekte bir önceki üç aylık döneme kıyasla %0,2, yıllık %1,2
büyüdü. Detaylara baktığımızda net ticaretin aşağı yönlü baskı
yaratmaya devam ettiği gözlemlenirken, Almanya'da sanayi üretimi
temmuz ayında yükseliş beklentisinin aksine hazirana göre %0,6
azalış kaydetti. Yurtiçinde cuma günü önemli veri akışı
bulunmazken, ABD Ticaret Bakanı Wilbur Ross'un Ankara ziyareti
takip edilecek. Toparlanmanın kaydedildiği EUR/TL kurunda kısa
vadede 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

   6.3228

  6.3143  

 6.3072   

6.3001    

 6.2916   

  6.2832  

   6.2761
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XAU/USD

Ons altın yeni haftaya hafif yatay 1510$ seviyelerinde dalgalanarak
başladı. Dünya Altın Konseyi'nin yayımladığı rapora göre ağustosta
küresel bazda altın fonlarına yaklaşık 6 milyar dolarlık para akışı
gerçekleşti. Altın talebindeki artışta küresel faiz oranlarındaki düşüş
ve ABD'de getiri eğrisinin terse dönmesi etkili oldu. Çin ve ABD
arasında yaşanan gerilimin jeopolitik riskleri artırması da önemli rol
oynadı. Beyaz Saray danışmanı da anlaşma yıllar alabilir derken, bu
durum ons altını 1500$ üzerinde tutuyor. Ons altını teknik olarak ele
aldığımızda; yükseliş trendi devam ediyor. Ana destek 1490$
olurken, yukarıda 1526$ seviyesi aşılıp yeni zirve gelmezse OBO
görünümü oluşabilir. 1512/ 1526/ 1529 dirençler, 1500/ 1490/ 1482
ise desteklerdir.

Günlük Pivot Seviyeleri

   1,522.05

  1,517.32  

 1,512.90   

1,508.47    

 1,503.75   

  1,499.02  

   1,494.60

DAX Yakın Vade

Hong Kong’daki tansiyonun düşmesi, ABD ile Çin arasındaki ticaret
görüşmelerinin ekim ayında başlayacağı haberi küresel piyasalarda
risk iştahını destekledi. Risk iştahındaki toparlanmanın katkısıyla
geçen hafta Avrupa borsaları yukarı yönlü bir seyir izledi. Bununla
birlikte İngiltere tarafında artan riskler ve anlaşmasız Brexit riski
yakından takip edilmesi yararlı olacaktır. DAX vadelileri cuma
gününü %0,46’lık bir yükselişle 12.182 puandan tamamladı. Yeni
haftada da hafif alıcılı seyrin sürdüğü DAX vadelilerinde
yükselişlerin devamında 12.225 kısa vadeli direnç konumunda olup
devamında 12.260 ve 12.300 seviyeleri direnç olarak izlenebilir.
Geri çekilmelerde ise 12.077 – 11.992 ve 200 günlük üssel
ortalamaya denk gelen 11.916 seviyesi destek konumundadır.

Günlük Pivot Seviyeleri

   12,266.50

  12,245.50  

 12,226.50   

12,207.50    

 12,186.50   

  12,165.50  

   12,146.50
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Dow Jones Yakın Vade

Cuma günü zayıf gelen ABD verileri nedeniyle Wall Street günü
karışık tamamladı. Kapanışta Dow Jones endeksi %0,26 yükselişle
sonlandırırken bu sabah Dow Jones vadelileri %0,2 oranında değer
kazanıyor. ABD'de düşük gelen tarım dışı istihdam verisi Fed'in bu
ay faiz indireceği beklentisini kesinleştirdi. Piyasalar Eylül'de 25 baz
puan, yıl sonuna kadar da 25 baz puanlık daha toplam iki indirim
bekliyor. Dow Jones vadelisini teknik olarak ele aldığımızda; 26,700
seviyesinden destek bulan vadeli 27,000 seviyelerine doğru ilerliyor.
Alıcıların güçlü göründüğü grafikte şayet 27,000 seviyesi
geçişemezse kar realizasyonları beraberinde gelebilir.  26,900/
27,000/ 27,250 dirençler, 26,700/ 26,500/ 26,400 ise desteklerdir.

Günlük Pivot Seviyeleri

   26,971.33

  26,925.67  

 26,894.33   

26,863.00    

 26,817.33   

  26,771.67  

   26,740.33

S&P 500 Yakın Vade

Cuma gününü oldukça yatay tamamlayan ABD endekslerinde
S&P500 Endeksi %0,09 oranında nerdeyse değişimsiz
tamamlarken, bu sabah S&P500 vadeli kontratlarına baktığımızda,
asya seansındaki görünümün de etkisiyle %0,2 oranında alıcılı
seyrettiğini görüyoruz. ABD – Çin görüşmelerinin ekim ayında tekrar
başlayacağı haberi küresel risk iştahını desteklerken, ABD'de düşük
gelen tarım dışı istihdam verisi Fed'in bu ay faiz indireceği
beklentisini kesinleştirdi. Piyasalar 17-18 Eylül tarihinde
gerçekleşecek Fed toplantısından 25bp indirim bekliyor. Teknik
olarak alıcılı seyreden piyasada 3005 puan seviyesi majör direnç
olarak takip edilirken, 2970 seviyesi ise destek olarak karşımıza
çıkıyor. Ana destek ise 2940-2950 hattından geçiyor.

Günlük Pivot Seviyeleri

   2,999.83

  2,994.42  

 2,990.83   

2,987.25    

 2,981.83   

  2,976.42  

   2,972.83
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Brent Petrol

Brent petrol geçen hafta 57,0$ seviyelerini test etmesinin ardından
buradan aldığı destekle tekrardan 62$ seviyelerine yükseldi.
ABD'deki petrol sondaj kulesi sayısı 31 Ağustos-6 Eylül haftasında
bir önceki haftaya göre 4 adet azalarak 738'e geriledi. Çin’in
ihracatının ABD ile aralarında gelişen anlaşmazlık sebebiyle
daralması, küresel büyümenin gerilemesi ve tarafların anlaşmaya
uzak duruyor oluşu petrolde yükselişlerin önüne geçiyor. Her ne
kadar taraflar ekim başında tekrar görüşmelere başlayacak olsalar
da kesin bir anlaşma çıkmadan petrol piyasasının toparlanması
biraz zorlu olabilir. Teknik olarak da her ne kadar 60$’ın üzerine
çıkılsa da alçalan trendin etkisi devam ediyor. 61,65$ üzerinde kalıcı
olunabilirse yukarı yönde çift dip formasyonu 66,0$ seviyelerini
işaret edebilir.

Günlük Pivot Seviyeleri

   63.42

  62.99  

 62.77   

62.55    

 62.11   

  61.68  

   61.45

USD/JPY

ABD'de tarım dışı istihdam ağustos ayında 130 bin ile üç ayın en
düşük artışını kaydetti. İşsizlik oranı %3,7' ile değişiklik
göstermezken, ortalama saatlik kazançlar aylık %0,4, yıllık %3,2
artış kaydetti. Zayıf gelen istihdam verisi Fed’in bu ay faiz indireceği
yönündeki beklentilerin artış kaydetmesinde etkili oldu. Japonya
ekonomisi ikinci çeyrekte birinci çeyreğe göre daha yavaş büyüme
kaydederek %1,3 olan beklentilere paralel büyürken, güçlü tüketici
harcamaları büyümeyi destekledi. Yatay trendde önemli direnç
seviyesi olan 106,78’in aşıldığı gözlemlenirken, bu seviyenin
üzerinde 107,24 - 107,56 ve 108,00 direnç, geri çekilmelerde
106,60 - 106,38 ve 106,10 seviyeleri destek olarak izlenebilir.

Günlük Pivot Seviyeleri

   107.31

  107.16  

 107.05   

106.93    

 106.79   

  106.65  

   106.53
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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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