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Piyasa Gündemi

Geçen hafta ABD – Çin arasında ticaret görüşmelerinin ekim ayında
tekrar başlayacağı haberi küresel risk iştahında toparlanmayı
beraberinde getirmişti. Yeni haftada ise önemli merkez bankası
toplantıları öncesinde piyasalarda dalgalı bir seyir izlenirken merkez
bankalarına yönelik bekleyiş sürüyor. Önümüzdeki hafta
gerçekleşecek Fed toplantısı öncesinde ABD’de enflasyon
rakamları önemini korurken bugün açıklanacak ÜFE rakamı
piyasaların takibinde yer alacak. 

Açıklanacak Önemli Ekonomik Veriler
         
•    15:30 ABD – ÜFE Önem: Yüksek
•    17:00 ABD – Toptan Stoklar Önem: Yüksek

Türkiye

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, ABD Ticaret Bakanı Wilbur
Ross ve beraberindeki heyeti kabul etti. Cumhurbaşkanı Erdoğan,
"Daha fazla ABD firmasının ülkemizde yatırım yapmasını arzu
ediyoruz. Ülkemize gelen her ABD'li yatırımcıya gereken desteği
vermeye hazırız" dedi. Erdoğan, burada yaptığı konuşmada,
"Dostum Trump ile serbest ticaret anlaşması müzakerelerine
başlanması konusunu da gündeme aldık. Bu konuda ilgili
bakanlarımız en yakın zamanda çalışmalara başlayacaklardır."
dedi. Ticaret Bakanı Pekcan, ABD'li mevkidaşı ile düzenlediği basın
toplantısında, "Tekstil, mobilya, mermer, otomotiv, sivil havacılık,
çimento ve kimya gibi bazı sektörleri öncelikli sektörler olarak
belirledik" dedi. Türkiye Bankalar Birliği (TBB) "elektrikte
yapılandırma ihtiyaçlı portföyün 12-13 milyar dolar olduğu, elektrikte
2019'da 10 milyar dolar yapılandırma beklendiğini, en olumsuz
senaryoda dahi bu kredilerin sermaye yeterlilik oranına etkisi %0,23
açıklamasında bulundu. 

Euro Bölgesi

Almanya Maliye Bakanı Olaf Scholz, Almanya'nın ekonomiye
milyarlarca euroyu enjekte ederek olası bir ekonomik krize karşı
koyabileceğini söyleyerek, ekonomi durgunluğa işaret ettiği takdirde
büyük bir teşvik paketine hazır olduğunu vurguladı. Scholz, Berlin'in
sağlam bütçe planlaması ve bir kriz meydana gelirse daha fazla
borç almayacağına dair yeni borç alma politikaları ile temelleri
attığını söyledi.  

ABD

ABD Başkanı Trump, Beyaz Saray Ulusal Güvenlik Danışmanı John
Bolton'ı görevden aldığını açıkladı. Sosyal medyadan yaptığı
açıklamada hizmetlerine artık gerek duymadığını ve önerilerinin
çoğuna karşı çıktığını vurgulayan Trump, gelecek hafta yeni bir
ulusal güvenlik danışmanını açıklayacağını belirtti. Üst düzey bir
Beyaz Saray danışmanı, ABD-Çin ticaret müzakerelerinin bir
sonraki turu için hızlı bir sonuç beklentilerini azaltarak yatırımcıları,
işletmeleri ve halkı, dünyanın en büyük iki ekonomisi arasındaki
ticaret anlaşmazlığını çözme konusunda sabırlı olmaya çağırdı.
ABD'de bugün ağustos ayı ÜFE rakamları takip edilecek.

Piyasa Verileri
Pariteler Son Günlük Değ.

(%)
Haftalık Değ.

(%)
Yılbaşı Değ.

(%)
USDTRY 5.7869 0.32 2.12 9.32
EURTRY 6.3940 0.35 2.22 5.42
EURUSD 1.1044 -0.01 0.07 -3.61
GBPUSD 1.2365 0.13 0.93 -3.02
USDJPY 107.82 0.26 1.34 -1.64

Sepetler Son Günlük Değ.
bp

Haftalık Değ.
bp

Yılbaşı Değ.
bp

½ $ + ½ € 6.0778 2.60 5.20 41.58
Dolar Endeksi 98.3750 3.30 -2.40 227.40
REK 76.7700 - - 177.00

Endeks Vadeliler Son Günlük Değ.
(%)

Haftalık Değ.
(%)

Yılbaşı Değ.
(%)

S&P 500 Yakın Vade 2,981.75 0.11 1.47 19.02
DAX Yakın Vade 12,328.00 0.47 2.56 16.73
Dow Jones Yakın
Vade 26,930.00 0.13 2.12 15.74

Emtialar Son Günlük Değ.
(%)

Haftalık Değ.
(%)

Yılbaşı Değ.
(%)

Ons Altın 1,492.19 0.40 -3.86 16.37
Gram Altın 277.62 0.72 -1.86 27.27
WTI 57.76 -0.30 3.13 25.88
BRENT 63.01 -0.14 3.45 16.31
Bakır 2.62 0.08 1.73 -3.89

Tahviller Son Günlük Değ.
bp

Haftalık Değ.
bp

Yılbaşı Değ.
bp

Türkiye 2 Yıllık 15.6600 0.00 -31.00 -407.00
Türkiye 10 Yıllık 15.7500 -21.00 45.00 -73.00
ABD 10 Yıllık 1.7210 -1.60 25.00 -96.50
ABD 2 Yıllık 1.6680 -1.80 23.20 -82.80
Almanya 10 Yıllık -0.5410 0.30 13.90 -78.70
Almanya 2 Yıllık -0.8110 0.60 7.40 -20.10

Gelişmekte Olan
Ülke Kurları Son Günlük Değ.

(%)
Haftalık Değ.

(%)
Yılbaşı Değ.

(%)
USDZAR 14.6386 -0.04 -1.10 1.76
USDIDR 14,037.20 -0.04 -0.63 -2.63
USDTRY 5.7869 0.32 2.12 9.32
USDRUB 65.3906 -0.04 -1.18 -6.10
USDBRL 4.0808 -0.03 -0.30 5.14
USDCNY 7.1138 0.02 -0.45 3.42
USDMXN 19.4928 -0.01 -1.15 -0.78
USDCZK 23.4188 0.03 -0.05 4.26
USDHUF 300.1540 -0.05 0.51 7.11
USDPLN 3.9227 -0.01 -0.27 4.81
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Euro/Dolar

Yarın gerçekleşecek ECB toplantısı öncesinde beklentiler faiz
indirimi ve güçlü teşvik paketinin açıklanacağı yönünde şekillenirken
paritede toparlanma kaydedilmektedir. İtalya’da hükümet krizinin
aşılması euro üzerindeki baskıyı hafifletirken, brexit sürecine ilişkin
gelişmeler baskının tekrar oluşmasında etkili oluyor. ABD’de dün
açıklanan önemli veri akışı bulunmazken, Fitch ticaret politikası
bozulmalarının küresel ekonomik görünümü kararttığı
değerlendirmesi yapılarak, Euro Bölgesi, ABD ve Çin’in 2019 ve
2020’ye ilişkin büyüme tahminleri aşağı yönlü revize etti. 100 günlük
üssel ortalamanın aşılması halinde yükselişlerde 1,1068 - 1,1085 ve
1,1100 seviyeleri direnç, geri çekilmelerde 1,1030 - 1,1015 ve
1,1000 seviyeleri ise destek olarak izlenebilir.

Günlük Pivot Seviyeleri

   1.1073

  1.1065  

 1.1054   

1.1044    

 1.1035   

  1.1027  

   1.1017

GBP/USD

Önceki akşam yapılan erken seçim oylamasının ardından
parlamentonun tatile girdiği İngiltere’de dün gündemin önceki
günlere nazaran zayıf kalması GBPUSD paritesinde yatay bir seyir
izlememizi sağladı. Dün İngiltere’de istihdam verileri beklentilere
paralel gerçekleşirken öğleden sonra New York’ta konuşan BoE
başkanı Carney ekonomi yönetiminin Brexit’e yönelik endişelerini
yineledi. Bugün İngiltere tarafında önemli bir veri akışı bulunmazken
ABD tarafında açıklanacak ağustos ayı ÜFE rakamları yakından
izlenecek. Paritede bugün aşağıda 1,2310 seviyesinin altında 9
günlük üssel ortalama 1,2285 ve 1,2245 destek seviyeleri olarak
izlenebilir. Olası yükselişlerde ise haftanın en yükseği 1,2384
üzerinde 1,2428 ve 1,2460 noktaları takip edilebilir.

Günlük Pivot Seviyeleri

   1.2403

  1.2386  

 1.2375   

1.2365    

 1.2347   

  1.2330  

   1.2319
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USD/TRY

Dolar/TL kuru dün 5,7434 ve 5,7883 seviyeleri arasında
dalgalanarak günü 5,7562 seviyesinden tamamladı. Önemli bir veri
akışının bulunmadığı günde Dolar/TL kuru yarın gerçekleşecek
TCMB faiz kararı ve PPK toplantısı öncesi yukarı yönlü
performansını sürdürdü. Diğer gelişmekte olan ülke para birimleri
ise dolara karşı karışık bir seyir izledi. Bugün yurtiçinde önemli bir
veri akışı bulunmuyor. Yurtdışında ise ABD tarafında açıklanacak
ağustos ayı ÜFE rakamları takip edilecek. Dolar/TL kuru sabah
08:42 itibariyle 5,78 seviyesinden işlem görüyor.  Kurda bugün
aşağıda 5,76’nın altında 5,74 ve 5,72 seviyeleri destek bölgeleri
olarak izlenecektir. Yükselişlerde ise 5,78’in üzerinde 5,80 ve 5,84
seviyeleri takip edilecektir.

Günlük Pivot Seviyeleri

   5.8154

  5.8017  

 5.7943   

5.7869    

 5.7732   

  5.7595  

   5.7521

EUR/TRY

Euro/TL kuru dün 6,3391 ve 6,3931 seviyeleri arasında
dalgalanarak günü 6,3699 seviyesinden tamamladı. Uluslararası
kredi derecelendirme kuruluşu Fitch tarafından, ticaret politikası
bozulmalarının küresel ekonomik görünümü kararttığı
değerlendirmesi yapılarak, Euro Bölgesi, ABD ve Çin’in 2019 ve
2020’ye ilişkin büyüme tahminleri aşağı yönlü revize etti. Yurtiçinde
Cumhurbaşkanı Erdoğan, ABD Ticaret Bakanı ile görüşmesinde
ABD’li yatırımcıya gerekli desteği vermeye hazır olunduğunu belirtti.
Yarın gerçekleşecek ECB – TCMB toplantısı öncesi beklentiler faiz
indirimine gidileceği yönünde şekilleniyor. Toparlanmanın
kaydedildiği kurda 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

   6.4274

  6.4120  

 6.4030   

6.3940    

 6.3786   

  6.3631  

   6.3541
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XAU/USD

Ons altın önceki gün 1490$ seviyelerine doğru gerilemesinin
ardından bu bölge düzeyinde tutunmaya çalışıyor. Teknik olarak da
1525-1555$ seviyeleri arasında oluşan çift tepe formasyon
görünümü de kar realizasyonunu onaylıyor. Veri gündeminin de
yoğun olmaması volatiliteyi sabit tutuyor. 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

   1,506.00

  1,500.55  

 1,496.35   

1,492.16    

 1,486.71   

  1,481.26  

   1,477.06

DAX Yakın Vade

Geçen hafta Hong Kong’daki tansiyonun düşmesi ve ABD ile Çin
arasındaki ticaret görüşmelerinin tekrar başlayacağı haberi küresel
piyasalarda risk iştahını destekleyen bir gelişme olmuştu. Yeni
haftada da risk iştahı genel olarak korunurken merkez bankası
toplantıları öncesinde piyasalarda bekleyiş sürüyor. Avrupa
borsalarında dün dalgalı bir seyir izlenirken günü hafif alıcılı
kapanışlarla tamamladılar. DAX vadelisi dün günü %0,41’lik
yükselişle 12.270 puandan tamamladı. Bu sabah alımların etkili
olduğu DAX vadelisinde yükselişlerin devamında 12.350 kısa vadeli
direnç konumunda olup devamında 12.400 ve 12.455 seviyeleri
direnç olarak takip edilebilir. Geri çekilmelerde ise 12.300 – 12.260
ve 12.183 seviyeleri destek olarak izlenebilir.

Günlük Pivot Seviyeleri

   12,447.83

  12,399.17  

 12,363.33   

12,327.50    

 12,278.83   

  12,230.17  

   12,194.33
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Dow Jones Yakın Vade

Dün ABD endekslerinde karışık seyir haftanın ikinci işlem gününde
de devam etti. Apple’ın yeni model tanıtımı, teknoloji hisselerinde
görülen dalgalanma hisse bazlı hareketlere neden oldu. Dow Jones
Endeksi %0,28 oranında değer kazanırken bu sabah vadeliler yatay
hafif artıda. Trump’ın İran lideri Ruhani ile ön şartsız görüşebilirim
mesajının yanı sıra Çin’in bazı ABD gıda ürünlerinde muafiyet listesi
tamamlaması ileriki günlerde yeniden başlayacak görüşmeler için
iyimserlik yaratıyor. 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

   27,108.00

  27,040.00  

 26,985.00   

26,930.00    

 26,862.00   

  26,794.00  

   26,739.00

S&P 500 Yakın Vade

Dünkü seansı yataya yakın pozitif kapatan S&P500 endeksi günü
neredeyse değişimsiz tamamladı. Vadeli kontratlar da bu sabah
asyanın bozucu etkisi olmamasıyla da hafif alıcılı 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. VIX endeksi 15,2 seviyesinde
gerilemeye devam ediyor. 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

   3,003.33

  2,995.17  

 2,988.33   

2,981.50    

 2,973.33   

  2,965.17  

   2,958.33
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Brent Petrol

Brent petrol 63$ seviyeleri yakınlarında fiyatlanıyor. Dün akşam
açıklanan Amerikan Petrol Enstitüsü haftalık ham petrol stok
verilerinde 7,2 milyon varil azalma görüldü. Bugün açıklanacak
resmi stok ve üretim rakamlarından oluşan veri önemli olacak.
Trump’ın İran lideri Ruhani ile önşartsız görüşebilirim mesajının yanı
sıra Çin’in bazı ABD gıda ürünlerinde muafiyet listesi tamamlaması
ileriki günlerde petrolde olumlu bir psikoloji oluşturabilir. Teknik
olarak da çift dip formasyonu 66,0$ seviyelerini işaret edebilir.
61,65$ üzerinde kalıcı olunması oldukça önemli.

Günlük Pivot Seviyeleri

   63.62

  63.42  

 63.22   

63.01    

 62.81   

  62.62  

   62.41

USD/JPY

Fitch ticaret politikası bozulmalarının küresel ekonomik görünümü
kararttığı değerlendirmesi yaparak, Euro Bölgesi, ABD ve Çin’in
2019 ve 2020’ye ilişkin büyüme tahminleri aşağı yönlü revize etti.
ABD’de dün açıklanan önemli veri akışı bulunmazken, bugün
açıklanacak ağustos ayı ÜFE rakamları takip edilecek. ABD - Çin
arasında ekim ayında tekrar başlayacak ticaret müzakerelerine
ilişkin oluşan iyimser hava küresel risk iştahında toparlanmanın
yaşanmasında etkili oldu. USDJPY’de yükselişin haftanın üçüncü
işlem gününde de devam ettiği gözlemlenirken, kısa vadede 108,00
– 108,55 ve 109,00 seviyeleri direnç konumunda bulunmaktadır.
Geri çekilmelerde ise 107,25 - 107,00 ve 106,78 seviyeleri destek
olarak izlenebilir. 

Günlük Pivot Seviyeleri

   108.29

  108.07  

 107.95   

107.82    

 107.60   

  107.37  

   107.25
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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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