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Piyasa Gündemi

Ticaret müzakereleri öncesinde ticaret savaşlarına dair endişeleri
azaltacak adımların gelmesi geçen hafta risk iştahını destekledi.
Hafta sonu ise Suudi Arabistan'da petrol sahasına düzenlenen
saldırı sonrasında, ABD İran’ı suçlarken bu tarafta artan jeopolitik
riskler yeni haftada fiyatlamalar üzerinde etkili oluyor. Artan
jeopolitik riskler nedeniyle küresel risk iştahı baskı altında kalırken
petrol fiyatlarında yaşanan sert yükseliş dikkat çekiyor. 

Açıklanacak Önemli Ekonomik Veriler
         
•    10:00 Türkiye – İşsizlik Oranı Önem: Orta
•    11:00 Türkiye – Bütçe Dengesi Önem: Orta

Türkiye

Sanayi üretimi temmuzda aylık bazda %4,3 artarken, yıllık bazda
%1,2 oranında daraldı. Aylık bazda gözlenen olumsuz sürprize en
yüksek katkı 4,2 puan ile imalat sektöründen geldi. Ana sanayi
grupları bazında aylık olarak yalnızca dayanıklı mallarda düşüş
 görülürken; ara malı, dayanıksız tüketim, enerji ve sermaye malı
gruplarının tamamı aylık bazda pozitif katkı verdi. Türkiye'nin cari
işlemler hesabı temmuz ayında 1,16 milyar dolar fazla verdi. Bunun
sonucunda, 12 aylık cari fazla 4 milyar 445 milyon dolar oldu. Söz
konusu gelişmede, ödemeler dengesi tablosundaki dış ticaret
açığının bir önceki yılın aynı ayına göre 2 milyar 421 milyon dolar
azalarak 2 milyar 524 milyon dolara gerilemesi ve hizmetler dengesi
kaynaklı girişlerin 959 milyon dolar artarak 4 milyar 277 milyon
dolara yükselmesi etkili oldu. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip
Erdoğan, verdiği röportajda ABD Başkanı Donald Trump ile yaptığı
görüşmenin detaylarını anlatarak, Trump'a Türkiye'nin ABD'den de
Patriot alabileceğini söylediğini belirtti. Bugün yurtiçinde işsizlik
oranı ve bütçe dengesinin açıklanması bekleniyor.

ABD

ABD Başkanı Donald Trump, Suudi Arabistan'a ait petrol tesislerinin
vurulmasına ilişkin, faili bildiklerini ve muhtemel bir saldırıya hazır
oldukları mesajı verdi. ABD Dışişleri Bakanı Mike Pompeo, Suudi
Arabistan’daki iki petrol tesisine yapılan saldırı konusunda doğrudan
İran’ı suçlayarak tüm ülkeleri kınamaya çağırdı. Trump geçen hafta
ticaret müzakerelerine ilişkin geçici bir ticaret anlaşmasına açık
olduğunu,  ancak kalıcı bir anlaşma yapmayı tercih edeceğini
söyledi. Bir haber kaynağında Çin’in, soya fasulyesi ve domuz eti
dahil bazı ABD ürünlerini ek vergiden muaf tutacağına ilişkin haber
yer aldı. Çin geçen hafta başında da ABD'den ithal edilen bazı
ürünlerin % 25'lik ek gümrük vergilerinden muaf tutulacağını
açıklamıştı. 

İngiltere

İngiltere Başbakanlığı, Başbakan Boris Johnson'ın Brexit'i görüşmek
üzere bugün Lüksemburg'da Avrupa Komisyonu Başkanı Jean-
Claude Juncker ile biraraya geleceğini açıkladı. Johnson,
İngiltere'nin Avrupa Birliği'nden 31 Ekim'deki planlanan
ayrılmasından önce, önceki başbakan Theresa May'in AB ile
üzerinde uzlaştığı Brexit anlaşmasını yeniden müzakere etmek
istiyor. Johnson, Lüksemburg Başbakanı Xavier Bettel ile de
görüşmeler yapacak.

Piyasa Verileri
Pariteler Son Günlük Değ.

(%)
Haftalık Değ.

(%)
Yılbaşı Değ.

(%)
USDTRY 5.7341 0.84 -0.30 8.33
EURTRY 6.3492 0.77 -0.10 4.69
EURUSD 1.1069 -0.11 0.19 -3.39
GBPUSD 1.2456 -0.37 0.90 -2.31
USDJPY 107.84 0.15 0.55 -1.62

Sepetler Son Günlük Değ.
bp

Haftalık Değ.
bp

Yılbaşı Değ.
bp

½ $ + ½ € 5.9773 1.22 -3.00 31.52
Dolar Endeksi 98.1960 -6.10 -14.60 209.50
REK 76.7700 - - 177.00

Endeks Vadeliler Son Günlük Değ.
(%)

Haftalık Değ.
(%)

Yılbaşı Değ.
(%)

S&P 500 Yakın Vade 2,991.25 -0.51 0.44 19.40
DAX Yakın Vade 12,382.00 -0.82 1.33 17.24
Dow Jones Yakın
Vade 27,088.00 -0.48 0.92 16.42

Emtialar Son Günlük Değ.
(%)

Haftalık Değ.
(%)

Yılbaşı Değ.
(%)

Ons Altın 1,505.04 1.11 0.41 17.37
Gram Altın 277.46 1.95 0.08 27.20
WTI 59.24 8.13 2.09 29.12
BRENT 65.64 8.79 4.17 21.18
Bakır 2.66 -1.00 1.66 -2.33

Tahviller Son Günlük Değ.
bp

Haftalık Değ.
bp

Yılbaşı Değ.
bp

Türkiye 2 Yıllık 15.3300 6.00 -48.00 -440.00
Türkiye 10 Yıllık 15.0000 -10.00 -64.00 -148.00
ABD 10 Yıllık 1.8630 -4.00 21.70 -82.30
ABD 2 Yıllık 1.7660 -3.80 17.10 -73.00
Almanya 10 Yıllık -0.4570 -1.10 12.40 -70.30
Almanya 2 Yıllık -0.7020 -1.00 9.80 -9.20

Gelişmekte Olan
Ülke Kurları Son Günlük Değ.

(%)
Haftalık Değ.

(%)
Yılbaşı Değ.

(%)
USDZAR 14.6809 0.71 -0.59 2.05
USDIDR 14,040.30 0.46 0.07 -2.61
USDTRY 5.7341 0.84 -0.30 8.33
USDRUB 63.9320 -0.77 -2.46 -8.19
USDBRL 4.0842 -0.08 -0.32 5.22
USDCNY 7.0701 -0.13 -0.73 2.79
USDMXN 19.4613 0.30 -0.54 -0.94
USDCZK 23.3655 0.09 -0.16 4.02
USDHUF 299.6200 0.14 0.21 6.92
USDPLN 3.9095 0.12 -0.30 4.46
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Euro/Dolar

Geçen hafta ECB’nin faiz kararının ardından, Başkan Draghi’nin
resesyon ihtimalinin zayıf olduğunu belirtmesi eurodaki değer
kaybının önüne geçti. ABD'de perakende satışlar otomobil
satışlarının desteğiyle beklentileri aşarak %0,4 oldu. Cuma gününün
diğer öne çıkan teması Çin’in ABD ürünlerine tarife muafiyet listesini
genişletmesi olurken, Suudi Arabistan'a ait petrol tesislerinin
vurulması jeopolitik risklerin oluşmasına neden olarak risk iştahını
baskılıyor. Geçen hafta 1,0926’nın test edildiği paritede resesyona
girilmeyeceği yönündeki açıklamalar toparlanmanın
kaydedilmesinde etkili olurken, yükselişlerde 1,1100 – 1,1115 ve
1,1144 seviyeleri direnç konumunda bulunmaktadır. Olası geri
çekilmelerde ise 1,1050 -  1,1025 ve 1,1000 seviyeleri destek olarak
izlenebilir.

Günlük Pivot Seviyeleri

   1.1102

  1.1095  

 1.1082   

1.1069    

 1.1061   

  1.1054  

   1.1041

GBP/USD

GBPUSD paritesi geçen haftanın son gününde bugün
gerçekleşecek Johnson-Juncker görüşmesi öncesi sert yükselişler
gerçekleştirdi. Geçen hafta anlaşmasız Brexit’i önleyen tasarının
onaylanmasının ardından yukarı yönlü eğilim gösteren parite
ardından parlamentonun tatil girmesinin ardından sakin bir seyir
izlemişti. Haftanın son gününde Johnson Brexit konusunda ihtiyatlı
iyimser olduğunu belirtirken piyasa bugün yeni başbakanın Juncker
ile görüşmesi yakından takip edilecek. Sabah itibariyle son 50
günün zirvelerine yakın seviyelerden işlem gören paritede Cuma
günü zirvesi 1,2507’nin üzerinde 1,2521 ve 1,2556 seviyeleri takip
edilecektir. Olası geri çekilmelerde ise 1,24310 seviyesinin altında
1,2380 ve 9 günlük üssel ortalamaların bulunduğu 1,2360 destek
seviyeleri olarak izlenebilir.

Günlük Pivot Seviyeleri

   1.2539

  1.2521  

 1.2489   

1.2456    

 1.2439   

  1.2421  

   1.2389
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USD/TRY

Dolar/TL kuru cuma günü 5,6541 ve 5,6903 seviyeleri arasında
dalgalanarak günü 5,6861 seviyesinden tamamladı. TCMB faiz
kararının ardından sert gerileyen Dolar/TL kurunda haftanın son
günü sınırlı yükselişler görüldü. Yurtiçinde önemli bir veri akşının
bulunmadığı günde ABD tarafında açıklanan perakende satışlar ve
tüketici güven endeksi verileri izlenirken verilerin ardından kurda
önemli bir fiyat hareketi görülmedi. S.Arabistan petrol sahasına
düzenlenen saldırısı sonucunda artan jeopolitik riskler ve petrol
fiyatlarındaki sert yükseliş nedeniyle Dolar/TL kuru sabah 08:22
itibariyle 5,73 seviyesinden işlem görüyor.  Kurda bugün aşağıda
5,69’un altında 5,64 ve 5,61 seviyeleri destek bölgeleri, 5,74’ün
üzerinde 5,78 ve 5,81 seviyeleri ise direnç noktaları olarak takip
edilecektir.

Günlük Pivot Seviyeleri

   5.7859

  5.7644  

 5.7492   

5.7341    

 5.7126   

  5.6911  

   5.6759

EUR/TRY

Euro/TL kuru cuma günü 6,2455 ve 6,3152 seviyeleri arasında
dalgalanarak günü 6,2933 seviyesinden tamamladı. ECB’nin
güvercin kararının ardından, Başkan Draghi’nin resesyon ihtimalinin
zayıf olduğunu belirtmesi eurodaki değer kaybının önüne geçti.
Yurtiçinde sanayi üretimi temmuzda aylık bazda %4,3 artarken, yıllık
bazda %1,2 oranında daraldı. Aylık bazda gözlenen olumsuz
sürprize en yüksek katkı 4,2 puan ile imalat sektöründen geldi.
Türkiye'nin cari işlemler hesabı temmuz ayında 1,16 milyar dolar
fazla verdi. Bugün yurtiçinde işsizlik rakamları ve bütçe dengesi
takip edilecek. Kısa-orta vadeli ortalama seviyelerinde fiyatlamanın
sürdüğü kurda 6,4280 – 6,5068 ve 6,5430 direnç, geri çekilmelerde
6,2450 – 6,2066 ve 6,1414 destek seviyeleri olarak takip edilebilir. 

Günlük Pivot Seviyeleri

   6.3929

  6.3770  

 6.3631   

6.3492    

 6.3333   

  6.3174  

   6.3035
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XAU/USD

Ons altın yeni haftaya 1500$ seviyelerinden başlarken, geçen hafta
1490$ altına doğru denemeler yaşanmış ve altın iştahındaki
zayıflama belirginleşmişti. Suudi Arabistan, ülkenin milli petrol şirketi
Saudi Aramco'ya ait 2 fabrikaya silahlı insansız hava aracıyla saldırı
olduğunu açıkladı. ABD 10 yıllıklar %1,90 seviyesinden işlem
görürken,  ons altında da %1 üzerinde güvenli liman talebi var.
Haber akışı nedeniyle altında yükseliş oluşsa da talebin
yavaşlaması önümüzdeki süreçte dirençlerdeki dönüş potansiyelini
artırıyor.  Teknik olarak ele aldığımızda; 1490- 1525 bandında
bulunuyoruz. Ara direnç olarak ise 1510$ seviyeleri dikkat çekiyor. 
1503$ seviyesinden işlem gören altında yeni bir haber akışı
olmadıkça yükselişler kar realizasyonuyla karşılaşabilir.

Günlük Pivot Seviyeleri

   1,525.18

  1,518.68  

 1,511.83   

1,504.99    

 1,498.49   

  1,491.99  

   1,485.14

DAX Yakın Vade

ECB toplantısının takip edildiği haftada Avrupa borsalarındaki
olumlu görünüm korundu. Son iki haftalık süreçte ticaret
müzakerelerinin tekrardan başlayacağı haberi ve ticaret gerilimini
azaltmaya yönelik karşılıklı adımlar  Avrupa borsalarını destekleyen
gelişmeler oldu. DAX vadelileri cuma gününü %0,56’lık bir
yükselişle 12.485 puandan tamamladı. Yeni haftada ise Suudi
Arabistan'da petrol sahasına düzenlenen saldırı ve jeopolitik riskler
küresel risk iştahını baskılarken küresel hisse piyasalarında satış
baskısı artış kaydetti. Yeni haftanın ilk işlem gününde satışların
etkili olduğu DAX vadelilerinde aşağı yönlü hareketlerin devamında
12.325 – 12.300 ve 12.266 seviyeleri destek olarak izlenebilir.
Yukarı yönlü hareketlerde ise 12.410 – 12.466 ve 12.496 seviyeleri
direnç konumundadır. 

Günlük Pivot Seviyeleri

   12,505.00

  12,457.50  

 12,419.50   

12,381.50    

 12,334.00   

  12,286.50  

   12,248.50
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Dow Jones Yakın Vade

Küresel piyasalarda endekslerin senkronize bir şekilde iyimserliği
fiyatladığı bir dönemden tekrardan jeopolitik risklerin fiyatlandığı
belirsiz ve dalgalı günlere geçiyoruz. ABD’li endeksler cuma gününü
karışık kapatırken, Dow Jones endeksi artıda kapatabildi. Ancak bu
sabah Suudi Arabistan’dan gelen haber akışına bağlı kalarak
vadelilerin %0,5 oranında satıcılı seyrettiğini görüyoruz. ABD 10
yıllıklar %1,90’a sıçrarken, asya ve ABD vadelileri jeopolitik risklerin
artmasından kaynaklı endişelerle satış ağırlıklı seyrediyor. Dow
Jones vadelisini teknik olarak ele aldığımızda; önceki zirve 27,400
seviyeleri yakınlarından dönüş gerçekleşirken şimdilik 27,000
desteğinde tutunma çabası var. 27,00/ 26,850/ 26,650 destekler,
27,200/ 27,400 ise dirençlerdir.

Günlük Pivot Seviyeleri

   27,286.67

  27,217.33  

 27,152.67   

27,088.00    

 27,018.67   

  26,949.33  

   26,884.67

S&P 500 Yakın Vade

ABD Endeksleri cuma günkü seansı karışık kapattı. ABD-Çin ticaret
geriliminin soğumasına karşın Apple hisselerine gelen satış S&P
500 endeksinin hafifçe gerilemesine yol açtı. S&P500 bu sabah
küresel piyasalar gelen haber akışına bağlı kalarak haftaya satıcılı
başladı ve %0,45 oranında satıcılı seyrediyor. Suudi Arabistan,
ülkenin milli petrol şirketi Saudi Aramco'ya ait 2 fabrikaya silahlı
insansız hava aracıyla vurulduğunu açıkladı. Trump ise vurmaya
hazırız mesajını vermesiyle politik riskler hızla artış gösterdi. ABD
10 yıllıklar %1,90’a sıçrarken tahvil getirisindeki bu yükseliş borsa
getirisiyle kıyaslandığında endeksleri olumsuz etkilemesi beklenir.
Vadeliyi teknik olarak ele aldığımızda; 3024 puan direncinden yine
dönüş yaşandı. 3005/ 3025 dirençler olurken, 2990/ 2970/ 2940
desteklerdir.

Günlük Pivot Seviyeleri

   3,015.00

  3,006.25  

 2,998.75   

2,991.25    

 2,982.50   

  2,973.75  

   2,966.25
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Brent Petrol

Cuma günü 60,80$ düzeyinde haftayı kapatan Brent petrol yeni
haftada gelen haber akışına bağlı olarak 68,55$ seviyelerini test etti.
Cumartesi günkü Aramco'ya ait 2 petrol tesisine saldırılarının
ardından S.Arabistan'ın tam petrol tedarik kapasitesine geri
dönmesi haftalar alabilir. Trump, ABD petrol rezervlerinin serbest
bırakılmasına izin verdi. Petrol fiyatları, düzenlenen saldırının ülke
arzını yaklaşık %5 azaltmasının ardından %11 oranında yükselişle
sabah saatlerinde işlem görüyor.  Teknik olarak 68,55$ seviyesi test
edilse de geçen seneden bu yana devam eden alçalan trend tam
olarak bu seviyeden geçiyor. Petrol bu trende değerek tekrar geri
çekildi ve bir miktar kar realizasyonuyla devam ediyor.  68,50/
68,75/ 70,00 dirençler, 65,50/ 65,00/ 64,00 ise desteklerdir.

Günlük Pivot Seviyeleri

   72.23

  70.39  

 68.02   

65.64    

 63.81   

  61.97  

   59.59

USD/JPY

ABD'de cuma günü perakende satışlar otomobil satışlarının
desteğiyle beklentileri aşarak %0,4 oldu. Zayıf küresel talep ve
ticaret belirsizliklerine rağmen ABD'de güçlü istihdam piyasası ve
gelirlerdeki artışla tüketiciler ekonomik büyümenin öncüsü olmaya
devam ediyor. Cuma gününün diğer öne çıkan teması Çin’in ABD
ürünlerine tarife muafiyet listesini genişletmesi olurken, hafta sonu
Suudi Arabistan'a ait petrol tesislerinin vurulmasına ilişkin
gelişmeler takip edildi. Japonya’da bugün piyasalar kapalı
bulunuyor. Yaşanan gelişmelerde aşağıda açılışın gerçekleştiği
USDJPY’de yükselişin devamında 108,00 – 108,26 ve 108,60
seviyeleri direnç konumunda bulunmaktadır. Geri çekilmelerde ise
107,46 – 107,24 ve 107,05 seviyeleri destek olarak izlenebilir. 

Günlük Pivot Seviyeleri

   108.47

  108.19  

 108.01   

107.84    

 107.56   

  107.28  

   107.10
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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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