
Forex Bülten 10 Eylül 2019

Piyasa Gündemi

Önemli merkez bankası toplantıları piyasaların gündemini
oluştururken bu toplantılar öncesinde küresel risk iştahında sakin bir
seyir izleniyor. İngiltere’de anlaşmasız Brexit’i engelleyen tasarı
yasalaşırken son günlerde artan riskler ve gelişmeler yakından
izlenmeye devam edilecek. Dün ABD Hazine Bakanı Mnuchin,
ABD’in Türkiye'ye S-400 alımı için yaptırımları incelediğine yönelik
açıklama yaparken ABD – Türkiye ilişkileri de piyasalardaki önemli
bir konu başlığı olarak karşımıza çıkıyor. 

Açıklanacak Önemli Ekonomik Veriler
     
•    Önemli bir ekonomik veri akışı bulunmamaktadır.

Türkiye

TCMB’nin eylül ayı beklenti anketinde dolar/TL beklentisi 5,90'dan
6,00 'a yükselirken, TÜFE beklentisi  %13,96 oldu. Bir önceki anket
döneminde 6,7 milyar dolar olan yılsonu cari açık beklentisi 5,9
milyar dolara indi. 2020 yılı cari açık beklentisi de 16,9 milyar
dolardan 16,3 milyar dolara geriledi. GSYH 2019 yılı büyüme
beklentisi, %0,02'den %0,01'e gerilerken, 2020 yılına ilişkin büyüme
beklentisi ise değişmeyerek %2,6'da sabit kaldı. ABD Hazine
Bakanı Steven Mnuchin, Türkiye'nin S-400 alımı ile ilgili açıklamada
bulundu. Mnuchin, basın mensuplarına yaptığı açıklamada,
"ABD'nin Rus S-400 hava savunma sistemlerini satın alması ile ilgili
yaptırımları inceliyor" şeklinde konuştu. Konuya ilişkin haber akışı
TL varlıklar üzerinde baskı yarattı.

Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak, ABD Ticaret Bakanı Ross
ile görüşmesinde ülkeler arasındaki ekonomik ve ticari işbirliğini
kapsamlı şekilde ele aldıklarını verimli bir görüşme
gerçekleştirdiklerini belirtti. 100 milyar dolarlık ticaret hacmi hedefi
için kararlılıklarını bir kez daha vurguladıklarını ifade etti. 

Euro Bölgesi

Avrupa’nın en büyük ekonomisi olan Almanya’da mevsimsellikten
ve takvim etkilerinden arındırılmış ihracat temmuzda bir önceki aya
göre %0,5 düşüş beklentisine karşın, %0,7 artarak 111,2 milyar
euro olarak gerçekleşti. Dış ticaret fazlası ise 20,2 milyar euro
olarak gerçekleşti. ABD ile Çin arasında artan ticaret gerginliği ve
jeopolitik belirsizlikler Alman ekonomisini etkilemeye devam
ederken, hükümet ekonominin geçen yılki %1,4 genişlemesinin
ardından bu yıl %0,5 büyümesini bekliyor.

Çin

Çin’in Ağustos ayı üretici fiyatları, % 0,9 düşüş beklentisine karşılık
%0,8 gerileyerek kötüleşen ekonomik yavaşlamaya işaret etti ve
küresel ekonomi üzerindeki deflasyonist baskıyı artırdı. Tüketici fiyat
endeksi, yıllık bazda %2,8 yükselerek beklentilere paralel geldi.

İngiltere

İngiltere’de hükümetin erken seçim talebi ikinci kez reddedildi.
Parlamentoda Brexit'i önlemeye dönük yasanın uygulanmasını
zorunlu kılan bir tasarı kabul edildi. Parlamento, erken seçim
oylamasının ardından 14 Ekim'e kadar tatile girdi.
 

Piyasa Verileri
Pariteler Son Günlük Değ.

(%)
Haftalık Değ.

(%)
Yılbaşı Değ.

(%)
USDTRY 5.7612 0.18 0.56 8.84
EURTRY 6.3662 0.17 1.25 4.97
EURUSD 1.1047 -0.01 0.66 -3.58
GBPUSD 1.2348 0.02 2.18 -3.15
USDJPY 107.33 0.08 1.31 -2.08

Sepetler Son Günlük Değ.
bp

Haftalık Değ.
bp

Yılbaşı Değ.
bp

½ $ + ½ € 6.0518 4.45 -2.05 38.98
Dolar Endeksi 98.3700 2.80 -54.60 226.90
REK 76.7700 - - 177.00

Endeks Vadeliler Son Günlük Değ.
(%)

Haftalık Değ.
(%)

Yılbaşı Değ.
(%)

S&P 500 Yakın Vade 2,973.50 -0.16 2.36 18.69
DAX Yakın Vade 12,206.50 -0.11 2.60 15.58
Dow Jones Yakın
Vade 26,801.00 -0.15 2.65 15.18

Emtialar Son Günlük Değ.
(%)

Haftalık Değ.
(%)

Yılbaşı Değ.
(%)

Ons Altın 1,491.61 -0.49 -3.61 16.32
Gram Altın 276.30 -0.34 -3.05 26.66
WTI 58.04 0.02 7.61 26.50
BRENT 63.10 0.14 7.61 16.50
Bakır 2.63 0.33 3.66 -3.61

Tahviller Son Günlük Değ.
bp

Haftalık Değ.
bp

Yılbaşı Değ.
bp

Türkiye 2 Yıllık 15.6600 -15.00 -65.00 -407.00
Türkiye 10 Yıllık 15.5300 -11.00 -40.00 -95.00
ABD 10 Yıllık 1.6340 -1.20 17.30 -105.20
ABD 2 Yıllık 1.5910 -0.40 13.70 -90.50
Almanya 10 Yıllık -0.5840 -0.30 12.00 -83.00
Almanya 2 Yıllık -0.8280 -2.80 6.40 -21.80

Gelişmekte Olan
Ülke Kurları Son Günlük Değ.

(%)
Haftalık Değ.

(%)
Yılbaşı Değ.

(%)
USDZAR 14.7487 -0.13 -2.30 2.52
USDIDR 14,036.00 0.04 -1.02 -2.64
USDTRY 5.7602 0.16 0.54 8.82
USDRUB 65.4800 -0.10 -1.94 -5.97
USDBRL 4.0946 -0.07 -1.76 5.49
USDCNY 7.1174 -0.06 -0.86 3.47
USDMXN 19.5605 -0.03 -2.07 -0.44
USDCZK 23.4019 0.00 -0.61 4.18
USDHUF 299.2650 0.09 -0.45 6.79
USDPLN 3.9220 0.02 -0.97 4.79

Gedik Forex

(0216) 453 0120 www.gedik.com

https://www.gedik.com/


Gedik Forex Bülten 10 Eylül 2019

Euro/Dolar

Almanya’da ihracat temmuzda %0,7 artarak 111,2 milyar euro
olarak gerçekleşti. Dış ticaret fazlası ise 20,2 milyar euro olarak
gerçekleşirken, ABD ile Çin arasında artan ticaret gerginliği ve
jeopolitik belirsizlikler Alman ekonomisini etkilemeye devam ediyor.
ECB toplantısına ilişkin faiz indirimi ve güçlü teşvik paketinin
açıklanacağına yönelik beklentiler yerini korurken, ABD - Çin
arasında ekim ayında başlayacak ticaret müzakerelerine ilişkin
oluşan iyimser hava küresel risk iştahında toparlanmanın
yaşanmasında etkili oldu. 22 ve 50 günlük üssel ortalamalarının
aşıldığı paritede yükselişlerde 1,1068 - 1,1085 ve 1,1100 seviyeleri
direnç konumunda bulunmaktadır. Olası geri çekilmelerde 1,1025 -
1,1015 ve 1,1000 seviyeleri ise destek olarak izlenebilir.

Günlük Pivot Seviyeleri

   1.1065

  1.1059  

 1.1053   

1.1047    

 1.1040   

  1.1034  

   1.1028

GBP/USD

Dün İrlanda-İngiltere başbakanlarının görüşmelerinin ardından
taraflardan yapılan olumlu açıklamalar ve Birleşik Krallık’ta
açıklanan sanayi üretimi rakamlarının beklentileri aşması GBPUSD
paritesinin son 35 günün zirvesine çıkmasına neden oldu. Akşam
saatlerinde parlamentoda oylanan başbakan Johnson’ın 15 Ekim’de
erken seçime gidilmesi talebi ikinci kez reddedilirken oylamanın
ardından parlamento ekim ayının ortasına kadar tatile girdi. Bugün
ABD tarafında önemli beri veri akışı bulunmazken İngiltere’de ILO
işsizlik verileri takip edilecek. Paritede bugün aşağıda 1,2310
seviyesinin altında 9 günlük üssel ortalama 1,2266 ve 1,2234
destek seviyeleri olarak izlenebilir. Olası yükselişlerde ise dünün en
yükseği 1,2384 üzerinde 1,2438 ve 1,2460 noktaları takip edilebilir.

Günlük Pivot Seviyeleri

   1.2376

  1.2365  

 1.2357   

1.2348    

 1.2337   

  1.2326  

   1.2318
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USD/TRY

Dolar/TL kuru dün 5,7035 ve 5,7647 seviyeleri arasında
dalgalanarak günü 5,7562 seviyesinden tamamladı. Yeni haftaya
5,70 seviyelerinden başlayan Dolar/TL kurunda perşembe günü
gerçekleşecek PPK faiz kararı ve toplantısı öncesi yukarı yönlü
fiyatlamalar etkili oldu. Önemli bir veri akışının bulunmadığı günde
ABD hazine bakanı Mnuchin’in Türkiye’ye S400 alımından ötürü
yaptırımları inceledikleri haberi kur tarafında baskıyı artıran
gelişmeydi. Bugün yurtiçi ve yurtdışında önemli bir veri akışı
bulunmuyor. Dolar/TL kuru sabah 08:40 itibariyle 5,75 seviyesinden
işlem görüyor.  Kurda bugün aşağıda 5,72’nin altında 5,69 ve 5,64
seviyeleri destek bölgeleri olarak izlenecektir. Yükselişlerde ise
5,75’in üzerinde 5,78 ve 5,84 seviyeleri takip edilecektir.

Günlük Pivot Seviyeleri

   5.8038

  5.7881  

 5.7747   

5.7612    

 5.7456   

  5.7299  

   5.7165

EUR/TRY

Euro/TL kuru 6,2883 ve 6,3527 seviyeleri arasında dalgalanarak
günü 6,3524 seviyesinden tamamladı. Almanya’da ihracat
temmuzda bir önceki aya göre %0,5 düşüş beklentisine karşın,
%0,7 artarak 111,2 milyar euro olarak gerçekleşti. ABD ile Çin
arasında artan ticaret gerginliği ve jeopolitik belirsizlikler Alman
ekonomisini etkilemeye devam ediyor. ECB’den beklenen güçlü
teşvik paketi paritede toparlanmayı beraberinde getirirken,
yurtiçinde ABD Hazine Bakanı’nın Türkiye'ye S-400 alımı için
yaptırımların incelendiğine ilişkin haber akışı TL varlıklarda
satışların yaşanmasında etkili oldu. Toparlanmanın devamında
6,4290 – 6,5068 ve 6,6095 seviyeleri direnç, geri çekilmelerde ise
6,2865 - 6,2066 - 6,1078 destek seviyeleri olarak takip edilebilir.

Günlük Pivot Seviyeleri

   6.4116

  6.3944  

 6.3803   

6.3662    

 6.3490   

  6.3319  

   6.3178
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XAU/USD

Ons altında dün akşamüstü yaşanan kar realizasyonu ile 1490$
seviyelerine geriledi. Teknik olarak da 1525-1555$ seviyeleri
arasında oluşan çift tepe formasyon görünümü de kar
realizasyonunu onaylıyor. Teknik açıdan gelen bu kar
realizasyonunu MACD ile beraber incelediğimizde 4 saatlikte
indikatörün sat konumuna geçtiğini, günlük periyotta da son
yaşanan çıkış ile MACD arasında negatif uyuşmazlık olduğunu
görüyoruz. Kötü gelen tarım dışı istihdam verisi sonrası Fed’in 18
Eylül’de faiz indirimine gideceği beklentileri fiyatların içerisine girdi.
Ana destek 1490$ olurken, 1482 ve 1470 diğer destekler olup,
1500/ 1512/ 1526 ise dirençlerdir.

Günlük Pivot Seviyeleri

   1,512.34

  1,506.17  

 1,498.94   

1,491.70    

 1,485.53   

  1,479.36  

   1,472.13

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. Yeni
haftada da risk iştahı korunsa da merkez bankaları öncesinde
piyasalarda sakin bir seyir etkili oluyor. DAX vadelileri dün günü
%0,23’lük bir yükselişle 12.211 puandan tamamladı. Bugün yatay
bir seyir izleyen DAX vadelilerinde yukarı yönlü hareketlerin devam
etmesi halinde 12.247 seviyesi kısa vadeli direnç konumunda olup
devamında 12.260 ve 12.300 seviyeleri direnç olarak izlenebilir.
Geri çekilmelerde ise 12.180 – 12.140 ve 12.048 seviyeleri destek
olarak takip edilebilir.

Günlük Pivot Seviyeleri

   12,275.00

  12,258.50  

 12,232.50   

12,206.50    

 12,190.00   

  12,173.50  

   12,147.50
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Dow Jones Yakın Vade

Dün ABD endekslerinde karışık seyirler hakimdi. Ay genelinde
yoğun veri akışına karşılık haftanın ilk iki gününde geçen haftadan
kalan istihdam verilerinin etkileri ve Trump’ın politikalarının yankıları
fiyatlamalarda etkili oluyor. Dünkü seansta Dow Jones endeksi
%0,14’lük kazançla günü tamamlarken, bu sabah vadelilere
baktığımızda; eksi bir görünüm var. Bugün Çin’de açıklanan ÜFE
verilerinde görülen keskin düşüş asya piyasalarında negatif
seyirlere yol açarken, ABD vadelileri de bundan olumsuz etkilendi.
Teknik olarak 26,700 seviyesinden destek bulan vadeli 27,000
seviyelerine doğru ilerliyor. Grafikte şayet 27,000 seviyesi
geçilemezse kar realizasyonları beraberinde gelebilir.  26,900/
27,000/ 27,250 dirençler, 26,700/ 26,500/ 26,400 ise desteklerdir.

Günlük Pivot Seviyeleri

   26,984.67

  26,944.33  

 26,872.67   

26,801.00    

 26,760.67   

  26,720.33  

   26,648.67

S&P 500 Yakın Vade

Bu sabah Çin’den gelen olumsuz haber akışı nedeniyle asya
piyasalarındaki negatif görünüm ABD vadelilerine de yansıdı. Dünkü
seansı yataya yakın negatif kapatan S&P500 endeksi vadelileri bu
sabah asyanın da etkisiyle hafif satıcılı seyrediyor. ABD – Çin
görüşmelerinin ekim ayında tekrar başlayacağı haberinin yanı sıra,
Trump’ın İran lideri Ruhani ile görüşebilirim mesajı siyasi risklere
yönelik balans oluşturma çabası olsa da piyasalar mevcut durumda
bunları fiyatlamıyor. Verim eğrisinin tersine dönmesiyle resesyon
korkusu yayan piyasalar 18 Eylül’de Fed ’den 25bp faiz indirimi
bekliyor. Teknik 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

   2,994.67

  2,989.83  

 2,981.67   

2,973.50    

 2,968.67   

  2,963.83  

   2,955.67
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Brent Petrol

Brent petrol geçen hafta 57,0$ seviyelerini test etmesinin ardından
buradan aldığı destekle tekrardan 63$ seviyelerine yaklaştı.
Trump’ın İran lideri Ruhani ile görüşebilirim mesajının yanı sıra ekim
ayı başında Çin ile yeniden masaya oturacak olması tansiyonun bir
miktar gerileme ihtimalinin olduğunu gösteriyor. ABD'deki petrol
sondaj kulesi sayısı 31 Ağustos-6 Eylül haftasında bir önceki
haftaya göre 4 adet azalarak 738'e geriledi. Teknik olarak da çift dip
formasyonu 66,0$ seviyelerini işaret edebilir. 61,65$ üzerinde kalıcı
olunması oldukça önemli. Bugün özel sektörün fonladığı Amerikan
Petrol Enstitüsü haftalık ham petrol stok verileri açıklanacak.

Günlük Pivot Seviyeleri

   63.85

  63.62  

 63.36   

63.10    

 62.88   

  62.66  

   62.40

USD/JPY

ABD - Çin arasında ekim ayında başlayacak ticaret müzakerelerine
ilişkin oluşan iyimser hava küresel risk iştahında toparlanmanın
yaşanmasında etkili oldu. Dün ABD cephesinde açıklanan önemli
veri bulunmazken, gelecek hafta yapılacak Fed toplantısında faiz
indirimine yönelik beklentiler güçlü kalmaya devam ediyor. Çin'de bu
sabah açıklanan ağustos ayı üretici fiyatları gerilerken, tüketici
fiyatları beklentilere yakın yükseliş kaydetti. USDJPY’de dün
yaşanan yükselişin haftanın ikinci işlem gününde de devam ettiği
gözlemleniyor. 107,68 – 108,00 ve 108,32 seviyeleri direnç
konumunda bulunmaktadır. Geri çekilmelerde ise 107,00 – 106,78
ve 106,40 seviyeleri destek olarak izlenebilir. ABD’de bugün iş
imkanları ve personel değişim oranı (JOLTS) verisi açıklanacak.

Günlük Pivot Seviyeleri

   107.80

  107.65  

 107.49   

107.33    

 107.18   

  107.03  

   106.87
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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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