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Piyasa Gündemi

Suudi Arabistan’da petrol sahalarına gerçekleştirilen saldırı
sonrasında petrol fiyatları yükseliş gösterirken, jeopolitik risklerdeki
artışa bağlı olarak küresel risk iştahını baskı altında kalıyor.
Bölgedeki gelişmeler ve ABD – İran ilişkileri piyasaların takibinde
yer alacak. Bunun yanında ticaret savaşlarına dair gelişmeler ve bu
hafta çarşamba günü sonlanacak olan Fed toplantısı piyasaların
ana gündemini oluşturmaya devam ediyor.  

Açıklanacak Önemli Ekonomik Veriler
         
•    12:00 Euro Bölgesi – Zew Beklenti Endeksi Önem: Orta
•    16:15 ABD – Sanayi Üretimi Önem: Yüksek

Türkiye

TÜİK verilerine göre Türkiye'de işsiz sayısı Haziran'da geçen yılın
aynı dönemine göre 938 bin kişi artarak 4 milyon 253 bin kişi oldu.
İşsizlik oranı 2,8 puanlık artış ile %13,0 seviyesinde gerçekleşti.
Aynı dönemde; tarım dışı işsizlik oranı 3,2 puanlık artış ile %15,3
olarak tahmin edildi. Genç nüfusta (15-24 yaş) işsizlik oranı 5,4
puanlık artış ile %24,8 olurken,15-64 yaş grubunda bu oran 2,9
puanlık artış ile %13,3 olarak gerçekleşti.  Hazine ve Maliye
Bakanlığı merkezi yönetim bütçe dengesi, ağustos ayında 576,3
milyon TL fazla verdi. Söz konusu düzey 2018 Ağustos ayında 5,8
milyar lira seviyesinde bulunuyordu. Bütçe açığı ocak-ağustos
döneminde ise 68,1 milyar lira oldu. Ağustosta gelir %34, gider %23
artış kaydetti. Vergi gelirleri %9,3 yükselirken, personel giderleri
%26 arttı. Cumhurbaşkanı Erdoğan, Rusya Devlet Başkanı Putin ve
İran Cumhurbaşkanı Hasan Ruhani, Çankaya Köşkü'nde
gerçekleştirdikleri zirvede, Suriye'de siyasi çözüm umutlarını
yeşertecek önemli kararlar aldıklarını belirtti.

Euro Bölgesi

Avrupa Birliği üyesi ülkelerin bakanları, İngiltere'nin AB'den
ayrılması sürecinde tedbir maddesini müzakere etmeyeceklerini
ancak İngiltere'den gelecek yeni önerilere açık olduklarını bildirdi.
Ancak eski Başbakan May'in AB ile vardığı anlaşma, 3 kez
oylanmasına karşın parlamentoda kabul görmemiş ve Brexit, olası
bir anlaşmasız ayrılığı engellemek için önce 22 Mayıs'a daha sonra
da 31 Ekim'e ertelemişti. İngiliz Parlamentosu, anlaşmasız bir
ayrılığın önüne geçmek için Johnson'ı AB'den yeni bir erteleme
istemeye mecbur bırakan bir yasayı kabul etmişti. Ancak şu ana
kadar bu yasaya uyacağına dair bir açıklama yapmayan Johnson,
anlaşmasız da olsa 31 Ekim'de Brexit’i gerçekleştireceğini söylüyor.

ABD

Geçtiğimiz ay prensipte anlaşıldığını belirten ABD ve Japonya
ticaret anlaşması yaptı. Japon otomobillere uygulanan gümrük
vergisine yönelik açıklama yapılmazken, dijital ticaret alanında da
büyük bir anlaşma yapılacağı bildirildi. ABD Başkanı Donald Trump,
yönetiminin Japonya ile tarifeler üzerinden bir anlaşmaya
vardıklarını ve gelecek haftalarda sözleşmeyi imzalamak niyetinde
olduğunu bildirdi. ABD Başkanı Donald Trump, Suudi petrol
tesislerine yapılan saldırıların ardından petrol fiyatlarındaki ani
yükselişi önemsemediğini bildirdi. Trump, fiyatların fazla
yükselmediğini ve ABD ve diğer ülkelerin daha fazla arzı serbest
bırakarak fiyat yükselişini telafi edebileceğini belirtti.

Piyasa Verileri
Pariteler Son Günlük Değ.

(%)
Haftalık Değ.

(%)
Yılbaşı Değ.

(%)
USDTRY 5.7341 0.09 -0.59 8.33
EURTRY 6.3141 0.15 -0.91 4.11
EURUSD 1.1007 0.04 -0.34 -3.92
GBPUSD 1.2413 -0.14 0.52 -2.65
USDJPY 108.22 0.07 0.63 -1.27

Sepetler Son Günlük Değ.
bp

Haftalık Değ.
bp

Yılbaşı Değ.
bp

½ $ + ½ € 5.9973 2.00 -5.45 33.53
Dolar Endeksi 98.6520 3.50 31.00 255.10
REK 76.7700 - - 177.00

Endeks Vadeliler Son Günlük Değ.
(%)

Haftalık Değ.
(%)

Yılbaşı Değ.
(%)

S&P 500 Yakın Vade 2,994.75 -0.14 0.55 19.54
DAX Yakın Vade 12,374.50 -0.21 0.85 17.17
Dow Jones Yakın
Vade 27,049.00 -0.13 0.58 16.25

Emtialar Son Günlük Değ.
(%)

Haftalık Değ.
(%)

Yılbaşı Değ.
(%)

Ons Altın 1,496.14 -0.17 0.67 16.67
Gram Altın 275.82 -0.06 0.07 26.44
WTI 62.52 0.94 7.92 36.27
BRENT 68.95 1.31 9.28 27.29
Bakır 2.64 -1.63 0.73 -3.26

Tahviller Son Günlük Değ.
bp

Haftalık Değ.
bp

Yılbaşı Değ.
bp

Türkiye 2 Yıllık 15.4300 10.00 -23.00 -430.00
Türkiye 10 Yıllık 15.0000 -10.00 -64.00 -148.00
ABD 10 Yıllık 1.8350 -1.20 9.80 -85.10
ABD 2 Yıllık 1.7560 -0.50 7.00 -74.00
Almanya 10 Yıllık -0.4860 -0.50 5.80 -73.20
Almanya 2 Yıllık -0.7140 -0.20 10.30 -10.40

Gelişmekte Olan
Ülke Kurları Son Günlük Değ.

(%)
Haftalık Değ.

(%)
Yılbaşı Değ.

(%)
USDZAR 14.7237 0.40 0.54 2.35
USDIDR 14,088.85 -0.15 0.33 -2.28
USDTRY 5.7341 0.09 -0.59 8.33
USDRUB 64.0025 -0.01 -2.17 -8.09
USDBRL 4.0810 0.01 -0.02 5.14
USDCNY 7.0893 0.31 -0.33 3.06
USDMXN 19.4613 0.11 -0.17 -0.94
USDCZK 23.4850 -0.07 0.31 4.55
USDHUF 301.7990 0.02 0.50 7.70
USDPLN 3.9348 -0.02 0.30 5.14
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Euro/Dolar

Dün 1,1086 seviyesinin test edildiği EUR/USD'de yükselişlerde
kalıcılığın sağlanamadığı görülmektedir. Fiyatlamanın 9 günlük
üssel ortalamanın altına sarktığı paritede bugün Euro Bölgesi’nde
ZEW güven endeksi, ABD cephesinde ise sanayi üretimi takip
edilecek. Fed kararı öncesi ticaret müzakerelerine ilişkin iyimser
havanın sürüyor olması küresel risk iştahında artışa neden olurken,
jeopolitik risklerin artış kaydetmesi risk iştahını baskılayan unsur
olarak öne çıkıyor. Aşağıda 1,0993 seviyesinden gelen alımlarla
toparlanmanın kaydedildiği paritede  kısa vadede 1,1025 – 1,1055
ve 1,1084 seviyeleri direnç konumunda bulunmaktadır. Olası geri
çekilmelerde ise 1,1000 – 1,0985 ve 1,0958 seviyeleri destek olarak
izlenebilir.

Günlük Pivot Seviyeleri

   1.1036

  1.1025  

 1.1016   

1.1007    

 1.0996   

  1.0985  

   1.0976

GBP/USD

Dün paritede Johnson-Juncker zirvesi yakından izlenirken kritik Fed
haftası öncesi artan jeopolitik gerginlikle beraber küresel dolar
endeksinin yükselişe geçmesi GBPUSD paritesinin haftaya kayıpla
başlamasını sağladı. Geçen hafta anlaşmasız Brexit ihtimalinin bir
miktar azalması ile parite son 50 günün zirvelerine çıkmıştı. Dünkü
İngiltere-AB zirvesinde yapılan görüşmeler herhangi bir anlaşma
ihtimalini ortaya çıkarmazken liderler müzakerelere devam kararı
aldı. Bugün ABD tarafında açıklanacak sanayi üretimi rakamları
izlenecek. Paritede bugün yukarıda 1,2438 üzerinde cuma günü
zirvesi 1,2507 ve 1,2556 seviyeleri takip edilecektir. Düşüşün
devam etmesi durumunda ise 1,2384 seviyesinin altında 9 günlük
üssel ortalamaların bulunduğu 1,2363 ve 1,2308 destek seviyeleri
olarak izlenebilir.

Günlük Pivot Seviyeleri

   1.2454

  1.2444  

 1.2428   

1.2413    

 1.2402   

  1.2392  

   1.2376
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USD/TRY

Dolar/TL kuru dün 5,7040 ve 5,7429 seviyeleri arasında
dalgalanarak günü 5,7289 seviyesinden tamamladı. Hafta sonu
Suudi Arabistan petrol sahalarına yapılan hava saldırılarının
jeopolitik riskleri ortaya çıkarması ve petrol fiyatlarındaki artış kurun
güne yükselişle başlamasını sağladı. Gün içinde karışık bir seyir
izleyen Dolar/TL kuru kazançlarının bir kısmını geri verse de günü
pozitif tarafta tamamladı. Bugün ABD’de açıklanacak sanayi üretimi
verisinin yanı sıra hem yurtiçinde hem de yurtdışında jeopolitik
gelişmeler odakta kalmaya devam edecek. Dolar/TL kuru sabah
08:40 itibariyle 5,73 seviyesinden işlem görüyor.  Kurda bugün
aşağıda 5,69’un altında 5,64 ve 5,61 seviyeleri destek, 5,74’ün
üzerinde 5,78 ve 5,81 seviyeleri ise direnç noktaları olarak takip
edilecektir.

Günlük Pivot Seviyeleri

   5.7527

  5.7456  

 5.7398   

5.7341    

 5.7269   

  5.7198  

   5.7140

EUR/TRY

Euro/TL kuru dün 6,2764 ve 6,3590 seviyeleri arasında
dalgalanarak günü 6,3014 seviyesinden tamamladı. Geçen hafta
gerçekleşen ECB toplantısında faiz indiriminin ardından, Başkan
Draghi’nin resesyon ihtimalinin zayıf olduğunu belirtmesi eurodaki
değer kaybının önüne geçerken bugün ZEW ekonomik güven
endeksi takip edilecek. Yurtiçinde ise işsizlik oranı 2,8 puanlık artış
ile %13,0 seviyesinde gerçekleşirken, bütçe dengesi ağustos ayında
576,3 milyon TL fazla verdi. Takip edilen üçlü zirvede ise İdlib
konusu ele alındı. Fiyatlamanın kısa-orta vadeli ortalamaların altına
sarktığı gözlemlenen kurda geri çekilmelerde 6,2450 – 6,2066 ve
6,1414 destek seviyeleri olarak takip edilebilir. Yükselişlerde ise
6,3600 - 6,4280 ve 6,5068 direnç olarak izlenebilir. 

Günlük Pivot Seviyeleri

   6.3387

  6.3293  

 6.3217   

6.3141    

 6.3046   

  6.2951  

   6.2875
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XAU/USD

Ons altın önceki hafta 1490$ altına denemeler yapsa da haftasonu
Aramco’ya düzenlenen drone saldırısının ardından güvenli liman
talebi görmüştü. Ancak altına artık yeni alıcılı gelmemesi nedeniyle
1500$ üzerindeki zayıflık belirginleşmiş oldu. 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. 1490$ desteğinin çözülmesi
önemli bir düzeltme de getirebilir. Bu sabah 1497$ seviyesinden
işlem gören altında yeni bir haber akışı olmadıkça yükselişler kar
realizasyonuyla karşılaşabilir.

Günlük Pivot Seviyeleri

   1,505.08

  1,503.02  

 1,499.58   

1,496.14    

 1,494.08   

  1,492.02  

   1,488.58

DAX Yakın Vade

Son iki haftalık süreçte ticaret savaşlarına ilişkin endişelerin
yatışması küresel risk iştahını desteklerken hisse piyasalarında
pozitif bir seyir izlenmesine katkı sağlamıştı. Bununla birlikte hafta
sonu Suudi Arabistan’daki petrol sahalarına yönelik gerçekleştirilen
saldırı jeopolitik riskleri artırırken, hisse piyasalarında satış baskısı
artış kaydetti. DAX vadelisi dün günü %0,68’lik bir düşüşle 12.401
puandan tamamladı. Bu sabah da yataya yakın hafif satıcılı bir
seyrin izlendiği DAX vadelisinde aşağı yönlü hareketlerin devam
etmesi durumunda 12.325 – 12.295 ve 12.266 seviyeleri destek
olarak izlenebilir. Yukarı yönlü hareketlerde ise 12.420 – 12.466 ve
12.496 seviyeleri direnç konumundadır.

Günlük Pivot Seviyeleri

   12,443.67

  12,426.83  

 12,400.17   

12,373.50    

 12,356.67   

  12,339.83  

   12,313.17
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Dow Jones Yakın Vade

Cumartesi günkü Aramco'ya ait 2 petrol tesisine saldırılarının
ardından ABD endeksleri haftanın ilk işlem gününü satıcılı geçirdi. 
Dünkü seansta Dow Jones endeksi %0,5 oranında satıcılı
seyrederken, petrol fiyatlarına bağlı olarak enerji hisseleri yükseliş
gösterdi.  Bu sabah yine vadeliler ekside seyrediyor.  ABD-Çin
arasında görüşmeler başlıyor. Görüşmelerin başlamasından önce
Trump, yönetiminin Japonya ile tarifeler üzerinden bir anlaşmaya
vardıklarını ve gelecek haftalarda sözleşmeyi imzalamak niyetinde
olduğunu bildirdi. Bu da anlaşama olabileceği fiyatlaması
başlatabilir. Vadeliyi teknik olarak ele aldığımızda; 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

   27,224.00

  27,183.00  

 27,116.00   

27,049.00    

 27,008.00   

  26,967.00  

   26,900.00

S&P 500 Yakın Vade

ABD Endeksleri dünkü seansı satıcılı kapattı. Hafta sonu Suudi
Arabistan'ın petrol tesislerine yönelik saldırıların jeopolitik risklerin
ve global ekonominin yavaşlayacağı endişelerini yaygınlaştırmasıyla
geriledi. Bugün sanayi üretim rakamları açıklanacak. Japonya ile
ticaret anlaşmasının imzalanması, petrol fiyatlarındaki yükseliş
derken, yatırımcıların korkusunun geçmeye başlamasıyla Dow
Jones için uygun bir ortam var gibi gözüküyor. Buna karşılık 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

   3,013.25

  3,009.00  

 3,001.75   

2,994.50    

 2,990.25   

  2,986.00  

   2,978.75
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Brent Petrol

Cumartesi günkü Aramco'ya ait 2 petrol tesisine saldırılarının
ardından dün %12 oranında değer kazanan brent petrol bu sabah
%1,2 oranında alıcılı seyrediyor.  Arz kaybına karşılık S.Arabistan'ın
tam petrol tedarik kapasitesine geri dönmesi haftalar alabilir. Trump,
ABD petrol rezervlerinin serbest bırakılmasına izin verdi ancak
aceleci olunmayacağı belirtildi. Bu da petrol fiyatlarının bir süre
daha destekleneceği anlamına geliyor. 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.
 68,75/ 70,00/ 70,80 dirençler, 67,90/ 65,50/ 65,00 ise desteklerdir.

Günlük Pivot Seviyeleri

   70.47

  69.73  

 69.34   

68.95    

 68.20   

  67.45  

   67.07

USD/JPY

ABD Başkanı Donald Trump, yönetiminin Japonya ile tarifeler
üzerinden bir anlaşmaya vardıklarını ve gelecek haftalarda
sözleşmeyi imzalamak niyetinde olduğunu bildirdi. Trump ayrıca,
Japonya ile dijital ticaret konusunda üst düzey bir anlaşma
imzalayacaklarını da belirtti. Fed kararı öncesi ticaret
müzakerelerine ilişkin iyimser havanın sürüyor olması küresel risk
iştahının artışa neden olurken, jeopolitik risklerin artış kaydetmesi
risk iştahını baskılayan unsur olarak öne çıkıyor. Yaşanan
gelişmelerle kısa vadede bugünün zirvesi olan 108,38 – 108,76 ve
109,00 seviyeleri direnç konumunda bulunmaktadır. Olası geri
çekilmelerde ise 107,80 – 107,46 ve 107,24 seviyeleri destek olarak
izlenebilir.

Günlük Pivot Seviyeleri

   108.73

  108.55  

 108.38   

108.22    

 108.04   

  107.86  

   107.69
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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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