
Forex Bülten 12 Eylül 2019

Piyasa Gündemi

ABD ve Çin’den ticaret savaşlarına dair endişeleri yatıştıracak
adımların gelmesi risk iştahını destekledi. Bugün piyasaların gözü
merkez bankası toplantılarında olacak. Yurt içinde TCMB’nin faiz
kararı TL varlıklardaki fiyatlamalar üzerinde belirleyici olacak.
Piyasadaki konsensus beklentiler TCMB’den 275 bp faiz indirimi
yönündeyken bizim beklentimiz 175 bp faiz indirimi yönünde. Ayrıca
ECB’nin faiz kararı ve Draghi’nin mesajları da önemli olacak. 

Açıklanacak Önemli Ekonomik Veriler
         
•    14:00 TCMB Faiz Kararı Önem: Yüksek
•    14:45 ECB Faiz Kararı Önem: Yüksek

Türkiye

ABD Ticaret Bakanı Wilbur Ross  Türkiye ile ilgili ticaret
hedeflerinden ve yol haritasından bahsetti. 2 ülkenin 100 milyar
dolarlık ticaret hedefinde her sektör için detaylı yol haritası olduğunu
belirten Ross "Bu hedef 2 adet 50 milyar dolarlık parçadan oluşuyor.
Biri Türkiye tarafından ihracat, bir diğeri ise ABD tarafından ihracat,
bu mevcut ticaret hacmi ile kıyaslandığında büyük görünebilir;
ancak bu hedefi ABD’nin toplam mallar ve hizmetler tarafındaki
ticaret hacmi ile kıyasladığınızda, biz bu noktada 5 trilyon doların
üzerindeyiz. Yani bu 50 milyar dolar, bizim ekonomimizin %1’ine
eşit." değerlendirmesini yaptı. TCMB’nin bugün gerçekleşecek para
politikası kurulu toplantısında faizlerde indirime gitmesi bekleniyor.

Euro Bölgesi

Merkel, 2020 bütçe görüşmeleri kapsamında Federal Meclis’te
yaptığı konuşmada, dünyadaki köklü değişimler karşısında Avrupa
ülkelerini daha sıkı iş birliğine çağırdı. ABD ile Çin arasında artan
çekişme ve aynı zamanda Rusya'nın jeostratejik olarak yeniden
güçlenmesinin Avrupa için köklü sonuçları olduğunu belirterek,
İngiltere'nin Avrupa Birliği'nden (Brexit) ayrılmasının da Avrupa'yı
zayıflatacağını belirtti. ECB’nin bugün gerçekleşecek toplantıda faiz
kararı ve Başkan Draghi’nin vereceği mesajlar yakından takip
edilecek.

ABD

ABD Başkanı Donald Trump 250 milyar dolarlık Çin ürününe
uygulanan %25'lik verginin %30'a çıkarılması kararını iki hafta
süreyle erteledi. ABD ve Çin arasındaki ticaret müzakerelerinin bir
sonraki halkasının ekimin ilk haftasında üst düzey temsilcilerle
Washington'da gerçekleşmesi bekleniyor. Diğer yandan Trump,
Fed'in ve Fed Başkanı Jerome Powell'ın faiz politikasına yönelik sert
söylemlerine bir yenisini daha ekledi. Trump sosyal medya
üzerinden Fed'in gösterge faizi sıfır seviyesine ya da daha altına
düşürmesi ve ardından borcunu yeniden finanse etmeye başlaması
gerektiğini söyledi. ABD'de üretici fiyatları Ağustos'ta sürpriz
biçimde yükselerek enflasyonun istikrar kazanmaya başladığına
işaret etti. ÜFE ağustos ayında %0,3 artarken yıllık bazda %1,8
arttı. Çekirdek ÜFE aylık %0,3 ile %0,2'lik tahminleri aştı. Yıllık
bazda ise %2,3 ile beklentinin üzerinde gerçekleşti.

 

Piyasa Verileri
Pariteler Son Günlük Değ.

(%)
Haftalık Değ.

(%)
Yılbaşı Değ.

(%)
USDTRY 5.7628 0.19 1.24 8.87
EURTRY 6.3505 0.31 1.05 4.71
EURUSD 1.1006 -0.04 -0.26 -3.93
GBPUSD 1.2323 -0.05 -0.07 -3.35
USDJPY 108.02 0.19 1.01 -1.45

Sepetler Son Günlük Değ.
bp

Haftalık Değ.
bp

Yılbaşı Değ.
bp

½ $ + ½ € 6.0398 -3.80 7.60 37.77
Dolar Endeksi 98.6430 1.00 23.00 254.20
REK 76.7700 - - 177.00

Endeks Vadeliler Son Günlük Değ.
(%)

Haftalık Değ.
(%)

Yılbaşı Değ.
(%)

S&P 500 Yakın Vade 3,009.50 0.25 1.26 20.13
DAX Yakın Vade 12,417.50 0.56 2.40 17.57
Dow Jones Yakın
Vade 27,233.00 0.33 1.99 17.04

Emtialar Son Günlük Değ.
(%)

Haftalık Değ.
(%)

Yılbaşı Değ.
(%)

Ons Altın 1,497.27 0.04 -1.43 16.76
Gram Altın 277.41 0.31 -0.17 27.17
WTI 56.05 0.24 -0.18 22.17
BRENT 61.30 0.08 0.22 13.16
Bakır 2.63 0.80 0.69 -3.35

Tahviller Son Günlük Değ.
bp

Haftalık Değ.
bp

Yılbaşı Değ.
bp

Türkiye 2 Yıllık 15.7600 26.00 13.00 -397.00
Türkiye 10 Yıllık 15.7500 -21.00 45.00 -73.00
ABD 10 Yıllık 1.7420 -0.40 17.80 -94.40
ABD 2 Yıllık 1.6870 0.90 15.50 -80.90
Almanya 10 Yıllık -0.5640 -0.20 3.10 -81.00
Almanya 2 Yıllık -0.8130 -1.20 1.20 -20.30

Gelişmekte Olan
Ülke Kurları Son Günlük Değ.

(%)
Haftalık Değ.

(%)
Yılbaşı Değ.

(%)
USDZAR 14.6802 -0.02 -1.36 2.05
USDIDR 14,031.20 -0.17 -0.61 -2.68
USDTRY 5.7628 0.19 1.24 8.87
USDRUB 65.3257 -0.20 -1.33 -6.19
USDBRL 4.0676 -0.01 -1.07 4.80
USDCNY 7.0912 -0.36 -0.80 3.09
USDMXN 19.4899 -0.09 -1.30 -0.80
USDCZK 23.5298 0.06 0.53 4.75
USDHUF 301.4440 -0.06 0.89 7.57
USDPLN 3.9419 -0.01 0.20 5.33
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Euro/Dolar

ECB toplantısı öncesinde beklentiler faiz indirimi ve güçlü teşvik
paketinin açıklanacağı yönünde şekillenirken, ABD'de ÜFE
ağustosta sürpriz biçimde yükselerek enflasyonun istikrar
kazanmaya başladığına işaret etti. Veriyle birlikte dün paritede geri
çekilme kaydedilerek 1,0985 seviyesi test edildi. ABD Başkanı
Trump’ın 250 milyar dolarlık Çin ürününe uygulanan %25'lik verginin
%30'a çıkarılması kararını iki hafta süreyle ertelemesi, ekim ayında
yeniden başlayacak müzakerelere ilişkin iyimser havanın
oluşmasına neden oldu. Fiyatlamada 22-50 günlük üssel
ortalamanın altına sarkmanın gözlemlendiği paritede geri
çekilmelerin devam etmesi halinde 1,0985 – 1,0955 ve 1,0926
seviyeleri destek, 1,1030 – 1,1060 ve 1,1100 seviyeleri direnç
olarak izlenebilir.

Günlük Pivot Seviyeleri

   1.1035

  1.1026  

 1.1016   

1.1006    

 1.0997   

  1.0988  

   1.0978

GBP/USD

Haber ve veri akışının zayıf kaldığı çarşamba gününde GBPUSD
partiesi hafif aşağı yönlü hareket etti. 2.ci erken seçim oylamasının
reddedilmesinin ardından parlamentonun tatile girmesi aybaşından
bu yana yukarı yönlü hareketler gördüğümüz paritede yatay bir seyir
izlememize neden oldu. Dün İskoçya mahkemesi İngiltere
parlamentosunun askıya alınmasını hukuk dışı bulduğunu
açıklarken İngiltere’de muhalefetteki İşçi Partisi Brexit
referandumunun erken seçimden daha önemli olduğunu belirtti.
Bugün ABD tarafında açıklanacak enflasyon verisi yakından takip
edilecektir. Paritede bugün aşağıda 1,2310 seviyesinin altında 9
günlük üssel ortalama 1,2288 ve 1,2249 destek seviyeleridir. Olası
yükselişlerde ise haftanın en yükseği 1,2371 üzerinde 1,2384 ve
1,2428 noktaları takip edilebilir.

Günlük Pivot Seviyeleri

   1.2361

  1.2350  

 1.2337   

1.2323    

 1.2312   

  1.2301  

   1.2288
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USD/TRY

Dolar/TL kuru dün 5,7455 ve 5,7923 seviyeleri arasında
dalgalanarak günü 5,7516 seviyesinden tamamladı. Hafta ilk iki
günü yukarı yönlü bir eğilim sergileyen Dolar/TL kuru dün güne
benzer bir görüntüde başlasa da öğleden sonra TL’nin
benzerlerinden pozitif ayrışması kurda aşağı yönlü bir seyir
izlememize neden oldu. Bugün saat 14:00’de açıklanacak TCMB
faiz kararı ve toplantısı yurtiçinde, ABD ağustos ayı enflasyon
rakamı ise yurtdışında yakından takip edilecek. Verilerin ardından
kurda sert hareketler görebiliriz. Dolar/TL kuru sabah 08:52 itibariyle
5,76 seviyesinden işlem görüyor.  Kurda bugün aşağıda 5,74’ün
altında 5,72 ve 5,69 seviyeleri destek bölgeleri olarak izlenecektir.
Yükselişlerde ise 5,79’un üzerinde 5,82 ve 5,85 seviyeleri takip
edilecektir.

Günlük Pivot Seviyeleri

   5.7914

  5.7803  

 5.7716   

5.7628    

 5.7518   

  5.7407  

   5.7320

EUR/TRY

Euro/TL kuru dün 6,3174 ve 6,3996 seviyeleri arasında
dalgalanarak günü 6,3269 seviyesinden tamamladı. ECB toplantısı
öncesinde beklentiler faiz indirimi ve güçlü teşvik paketinin
açıklanacağı yönünde şekillenirken, ECB Başkanı Draghi’nin
başkanlık yapacağı son toplantı olarak bulunuyor. Aynı zamanda
bugün TCMB'nin toplantısında faizlerde indirime gitmesi bekleniyor.
Merkez bankalarının alacağı kararlar ve verilecek mesajlar
volatilitenin yaşanmasına neden olabilir. Ticaret müzakerelerine
ilişkin oluşan iyimser hava küresel piyasalarda risk iştahının
toparlanmasında etkili oluyor. Toparlanmanın kaydedildiği kurda
6,4280 – 6,5068 ve 6,6095 seviyeleri direnç, geri çekilmelerde ise
6,2865 - 6,2066 - 6,1078 destek seviyeleri olarak takip edilebilir. 

Günlük Pivot Seviyeleri

   6.3899

  6.3754  

 6.3630   

6.3505    

 6.3360   

  6.3215  

   6.3091
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XAU/USD

Ons altın 1500$ seviyeleri yakınlarında bu sabah fiyatlanırken,
1500$ yönlü hareketlerinde zorlanmaya başladığını görüyoruz.
Trump’ın İran ve Çin’e yönelik tutumunda daha iyimser davranması
bu zamana kadar siyasi gerilimden oluşan fiyatlamaların kar
reliazasyonuna uğramasına sebep olabilir.  Ekim’de tekrar
görüşmeye başlamadan evvel Trump 250 milyar dolarlık Çin
ürününe uygulanan yüzde 25'lik verginin yüzde 30'a çıkarılması
kararını iki hafta süreyle erteledi. Çin iyi niyet göstergesi olarak
ticaret görüşmeleri öncesi ABD'den tarım ürünü ithal etmeyi
değerlendiriyor. Ana destek 1490$ olurken, 1482 ve 1470 diğer
destekler olup, 1500/ 1512/ 1526 ise dirençlerdir.

Günlük Pivot Seviyeleri

   1,509.99

  1,504.26  

 1,500.76   

1,497.27    

 1,491.54   

  1,485.81  

   1,482.31

DAX Yakın Vade

ABD – Çin arasında ticaret görüşmelerinin tekrar başlayacağı haberi
geçen hafta küresel piyasaları desteklerken bu hafta da Avrupa
borsalarında yukarı yönlü seyir korunuyor. Çin’in bazı ABD
ürünlerine muafiyet getirmesi ve Trump’ın da iyi niyet göstergesi
olarak ek %5’lik gümrük vergisini ertelemesi küresel piyasaları
desteklemeye devam ediyor. DAX vadelileri dün günü %0,64’lük
yükselişle 12.349 puandan tamamladı. Bu sabah da yukarı yönlü
seyrin izlendiği DAX vadelisinde 12.466 – 12.492 ve 12.570
seviyeleri direnç olarak izlenebilir. Olası geri çekilmelerde ise
12.395 – 12.310 ve 12.247 seviyeleri destek konumundadır. Bugün
ECB toplantısı yakından takip edilecek olup ECB’nin faiz kararı ve
ECB Başkanı Draghi’nin açıklamaları Avrupa varlıklarının seyri
üzerinde belirleyici olacaktır. 

Günlük Pivot Seviyeleri

   12,479.00

  12,462.50  

 12,440.00   

12,417.50    

 12,401.00   

  12,384.50  

   12,362.00
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Dow Jones Yakın Vade

ABD endeksleri ticaret savaşlarında gelinen noktanın iyimser bir
havaya girmesiyle hafta başındaki yatay seyrini bozdu ve yükselişe
geçti. Dow Jones endeksi %0,85 artışla günü tamamlarken, bu
sabah Dow vadelileri %0,3 oranında yükselişle güne devam ediyor.
Trump 250 milyar dolarlık Çin ürününe uygulanan yüzde 25'lik
verginin yüzde 30'a çıkarılması kararını iki hafta süreyle erteledi. Çin
iyi niyet göstergesi olarak ticaret görüşmeleri öncesi ABD'den tarım
ürünü ithal etmeyi değerlendiriyor. Çin Ağustos ayında ABD ile
görüşmelerin tıkanmasıyla tarımsal ürün alımını durdurmuştu.
27,000 seviyesinin kırılmasıyla yeni bir teknik hikâye çizen vadelide
27,350 puan civarı seviyeleri kuvvetli direnç konumuna. 27,250/
27,350 dirençler, 27,000/ 26,700/ 26,500 ise desteklerdir.

Günlük Pivot Seviyeleri

   27,499.33

  27,409.67  

 27,321.33   

27,233.00    

 27,143.33   

  27,053.67  

   26,965.33

S&P 500 Yakın Vade

Haftabaşından bu yana yatay seyreden ABD endeksleri dün ticaret
savaşları ve ABD verilerinde oluşan iyimserlikle yükselişe geçti.
S&P500 endeksi %0,72 oranında günü alıcılı kapatırken, bu sabah
vadeliler de %0,25 oranında alıcılı seyrediyor. ABD’de ÜFE yıllık
bazda %1,7’den %1,8’e yükselirken çekirdek ÜFE de aylık % 0.3 ile
% 0.2'lik tahminleri aştı. Trump 'iyi niyet' göstergesi olarak 250
milyar dolarlık Çin ürününe uygulanacak ek vergileri iki hafta süreyle
erteledi ve 1 Ekim yerine 15 Ekim'de devreye sokma kararı aldı.
İyimserlik devam ederken, teknik olarak da 3000 puanın üzerine
çıkıldı. 3025 majör direnç olurken, hareketin başlangıç yeri 2970
seviyesinden geçiyor.

Günlük Pivot Seviyeleri

   3,037.67

  3,028.83  

 3,019.17   

3,009.50    

 3,000.67   

  2,991.83  

   2,982.17
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Brent Petrol

Brent petrolde dün bir miktar kar realizasyonu yaşanırken,
fiyatlardaki bu geri çekilme geçici olabilir. OPEC’in üretim kısıntısını
tekrardan gündeme alacağı yönünde beklentilere ek olarak haftalık
ham petrol stokları 2.7 milyon varillik azalış beklentisine karşı 6.912
milyon varil azalış gösterdi. Böylelikle petrol stoklarında azalış 4.
haftaya taşınmış oldu. ABD’de ÜFE yıllık bazda %1,7’den %1,8’e
yükselirken çekirdek ÜFE de aylık % 0.3 ile % 0.2'lik tahminleri aştı.
Böylelikle petrolün mikro verileri olumlu gelirken, Çin ile ABD ekim
ayında masaya oturmadan evvel tansiyonu düşürücü hareketlerde
bulundular. 61,65$ üzerinde kalıcı olunması oldukça önemli. Zira
buranın üzerine geçmesiyle beraber 63-64$ seviyelerine doğru
hareketler gözlemleyebiliriz.

Günlük Pivot Seviyeleri

   61.80

  61.69  

 61.49   

61.30    

 61.19   

  61.08  

   60.88

USD/JPY

ABD'de üretici fiyatları ağustos ayıda sürpriz biçimde yükselerek
enflasyonun istikrar kazanmaya başladığına işaret etti. ÜFE ağustos
ayında %0,3 artarken yıllık bazda %1,8 arttı. Çekirdek ÜFE aylık
%0,3 ile %0,2'lik tahminleri aştı. Yıllık bazda ise %2,3 ile beklentinin
üzerinde gerçekleşti. ABD Başkanı Trump’ın 250 milyar dolarlık Çin
ürününe uygulanan %25'lik verginin %30'a çıkarılması kararını iki
hafta süreyle ertelemesi, ekim ayında yeniden başlayacak
müzakerelere ilişkin iyimserliğin oluşmasına neden oldu.
USDJPY’de yükselişin haftanın dördüncü işlem gününde de devam
ettiği gözlemlenirken, kısa vadede 108,36 – 108,55 ve 109,00
seviyeleri direnç konumunda bulunmaktadır. Geri çekilmelerde ise
107,70 – 107,48 ve 107,25 seviyeleri destek olarak izlenebilir. 

Günlük Pivot Seviyeleri

   108.59

  108.38  

 108.20   

108.02    

 107.81   

  107.60  

   107.42
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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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