
Forex Bülten 18 Eylül 2019

Piyasa Gündemi

Suudi Arabistan’da petrol üretiminin 2-3 hafta içinde normale
döneceği haberi dün piyasaları destekledi. Fed’in 25 bp faiz
indirimine %95 ihtimalle kesin gözüyle bakılırken, geçen hafta
beklentiden daha iyi gelen enflasyon verisi ve ticaret savaşlarına
yönelik endişelerin yatışmasının etkisiyle faiz indirim olasılığı
investing.com'da yer alan vadelilere göre %55 seviyelerine gerilemiş
durumda. Fed’in faiz kararı ve Powell’ın açıklamaları piyasaların
seyri üzerinde belirleyici olacaktır. 

Açıklanacak Önemli Ekonomik Veriler
         
•    12:00 Euro Bölgesi – TÜFE Önem: Yüksek
•    21:00 Fed Faiz Kararı Önem: Yüksek

Türkiye

Hazine ve Maliye Bakanlığı açıklamasında kurumsal yatırımcılara
altın tahvili ve sukuk ihracı yapılacağı belirtildi. TCMB tarafından
temmuz dönemine ilişkin konut fiyat endeksi %1,92 artarak 113,15
oldu. BDDK'dan yapılan açıklamada, kurum tarafından yapılan
güncel mali bünye değerlendirme çalışmaları neticesinde,
bankacılık sektöründe takip hesaplarına aktarılması gereken,
ağırlıklı olarak inşaat ve enerji sektörlerine kullandırılmış toplam 46
milyar lira büyüklüğünde kredi tespit edildiği bildirildi.

Euro Bölgesi

Almanya'da dün açıklanan verilere göre Almanya'nın ekonomik
görünümünü işaret eden ZEW beklentiler endeksi eylül ayında
beklentilerin altında azalış kaydederek 22,5 oldu. Bir önceki dönem
veri 44,1 düşüş yönünde bulunuyordu. Euro Bölgesi ekonomik
güven endeksi ise 22,4 düşüş şeklinde açıklanarak eylülde iyileşme
kaydetti. Almanya'nın ekonomik görünümüne ilişkin yatırım güveni,
Avrupa Merkez Bankası'nın Euro Bölgesi için parasal teşviğe
başlaması ve jeopolitik gerginliğin biraz azalmasıyla yaklaşık sekiz
yılın düşüğünden yükseldi. Avrupa'nın en büyük ekonomisi yılın
üçüncü çeyreğinde daralarak, yavaşlayan küresel büyüme ve ABD –
Çin ticaret savaşının üreticileri vurmasıyla resesyonun eşiğine geldi.
Avrupa Parlamentosu'nda, AB üyesi ülke liderlerinin Avrupa Merkez
Bankası Başkanlığına mevcut IMF Başkanı Christine Lagarde'ın
aday gösterilmesi kabul edildi. 

ABD

ABD'de sanayi üretimi ağustos ayında % 0,6 artarak bir yılın en
büyük artışını kaydetti, kapasite kullanımı da %77,9 oldu. Bu,
Mart'tan beri en yüksek seviye olarak kayda geçti. Beklenti sanayi
üretiminde % 0,2 artış, kapasite kullanımının % 77,6 olmasıydı.
İmalat sanayi üretimi temmuzda ki %0,4 düşüş sonrası ağustos
ayında %0,5 arttı. 

Suudi Arabistan

Dün bir haber kaynağında yer alan haberde; Suudi petrol üretiminin
2-3 hafta içinde normale döneceğini belirtmesi jeopolitik risklerin
artış kaydettiği ortamda, küresel piyasalardaki tedirginliği görece
hafifletti. Bugün ise Suudi Arabistan Enerji Bakanı Abdulaziz bin
Selman, ülkede petrol tedarikinin, milli petrol şirketi Saudi
Aramco'ya ait tesislere yönelik saldırı öncesi seviyelere döndüğünü
açıkladı.
 

Piyasa Verileri
Pariteler Son Günlük Değ.

(%)
Haftalık Değ.

(%)
Yılbaşı Değ.

(%)
USDTRY 5.6880 -0.24 -1.10 7.46
EURTRY 6.2890 -0.42 -0.66 3.69
EURUSD 1.1052 -0.19 0.38 -3.53
GBPUSD 1.2482 -0.14 1.24 -2.10
USDJPY 108.24 0.12 0.39 -1.25

Sepetler Son Günlük Değ.
bp

Haftalık Değ.
bp

Yılbaşı Değ.
bp

½ $ + ½ € 5.9938 -0.35 -8.40 33.18
Dolar Endeksi 98.3100 10.00 -32.30 220.90
REK 76.7700 - - 177.00

Endeks Vadeliler Son Günlük Değ.
(%)

Haftalık Değ.
(%)

Yılbaşı Değ.
(%)

S&P 500 Yakın Vade 3,002.25 -0.11 0.01 19.84
DAX Yakın Vade 12,371.50 -0.07 0.19 17.14
Dow Jones Yakın
Vade 27,071.00 -0.14 -0.27 16.34

Emtialar Son Günlük Değ.
(%)

Haftalık Değ.
(%)

Yılbaşı Değ.
(%)

Ons Altın 1,501.81 0.03 0.34 17.12
Gram Altın 274.64 -0.23 -0.70 25.90
WTI 59.37 1.11 6.17 29.40
BRENT 64.76 1.41 5.74 19.56
Bakır 2.63 0.32 0.47 -3.67

Tahviller Son Günlük Değ.
bp

Haftalık Değ.
bp

Yılbaşı Değ.
bp

Türkiye 2 Yıllık 15.0900 -29.00 -41.00 -464.00
Türkiye 10 Yıllık 15.1500 15.00 -81.00 -133.00
ABD 10 Yıllık 1.7960 -1.20 5.00 -89.00
ABD 2 Yıllık 1.7190 -1.40 4.10 -77.70
Almanya 10 Yıllık -0.4770 -0.60 8.50 -72.30
Almanya 2 Yıllık -0.7070 -1.20 9.40 -9.70

Gelişmekte Olan
Ülke Kurları Son Günlük Değ.

(%)
Haftalık Değ.

(%)
Yılbaşı Değ.

(%)
USDZAR 14.6820 -0.25 0.00 2.06
USDIDR 14,067.25 0.02 0.09 -2.43
USDTRY 5.6882 -0.23 -1.10 7.46
USDRUB 64.4250 -0.04 -1.57 -7.48
USDBRL 4.0777 0.03 0.23 5.06
USDCNY 7.0885 -0.05 -0.40 3.05
USDMXN 19.3735 0.05 -0.69 -1.39
USDCZK 23.4295 0.13 -0.37 4.31
USDHUF 301.5190 0.05 -0.04 7.60
USDPLN 3.9241 0.20 -0.46 4.85
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Euro/Dolar

Euro Bölgesi ve Almanya’da ekonomik görünümüne ilişkin yatırım
güveni, Avrupa Merkez Bankası'nın Euro Bölgesi için parasal
teşviğe başlaması ve jeopolitik gerginliğin biraz azalmasıyla
yaklaşık sekiz yılın düşüğünden yükseldi. ABD'de ise dün açıklanan
sanayi üretimi ağustos ayında %0,6 arttı, kapasite kullanımı %77,9
ile 5 ayın zirvesine çıktı. Suudi petrol üretiminin birkaç hafta içinde
normale dönebileceğine ilişkin haber akışı oluşan endişelerin
görece hafiflemesinde etkili oldu. Fiyatlamanın 1,1055 seviyesinin
altına sarkması halinde 1,1015 – 1,1000 ve 1,0985 destek, 1,1085 –
1,1100 ve 1,1125 seviyeleri direnç konumunda bulunmaktadır.
Fed’in bugünkü faiz kararı ve karar sonrası Fed başkanı Powell’ın
açıklamaları, Euro Bölgesi’nde ise TÜFE rakamları takip edilecek.

Günlük Pivot Seviyeleri

   1.1093

  1.1085  

 1.1069   

1.1052    

 1.1044   

  1.1035  

   1.1019

GBP/USD

GBPUSD paritesi dün öğleden sonra gelen alımlarla yükselişe geçti
ve Eylül ayı zirvelerini genişletti. Parlamento tatili öncesi alınan
anlaşmasız Brexit’i önleyecek yasa tasarısı kararının ardından
yükselişe geçen paritede dün AB ile temaslar yine yakından takip
edilse de henüz somut bir anlaşma ihtimali belirmedi. Bugün
akşamki kritik Fed faiz kararı öncesi ABD’de konut verileri
İngiltere’de ise perakende satışlar verisinin yanı sıra ÜFE, TÜFE
rakamları yakından takip edilecektir. Sabah itibariyle yataya yakın
işlem gören paritede bugün yukarıda 1,2505 üzerinde eylül ayı
zirvesi 1,2527 ve 1,2556 seviyeleri takip edilecektir. Aşağı yönlü
hareketlerde ise 1,2460 seviyesinin altında 1,2428 ve 9 günlük
üssel ortalamaların bulunduğu 1,2404 destek seviyeleri olarak
izlenebilir.

Günlük Pivot Seviyeleri

   1.2527

  1.2517  

 1.2500   

1.2482    

 1.2472   

  1.2462  

   1.2445
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USD/TRY

Dolar/TL kuru dün 5,6898 ve 5,7407 seviyeleri arasında
dalgalanarak günü 5,7015 seviyesinden tamamladı. Kritik Fed
toplantısı öncesi yurtiçinde önemli bir veri ve haber akışının
olmaması Dolar/TL kurunda gün içinde yatay bir seyir izlememize
neden oldu. Günün 2.yarısında Suudi yetkililerden gelen
açıklamaların jeopolitik tansiyonu ve petrol fiyatlarını gevşetmesi
hafta başında bu gelişmeyle baskı altında kalan TL’nin benzerlerine
nazaran olumlu performans sergilemesine neden oldu. Bugün
akşamki Fed toplantısının ardından kur tarafında oynaklık artabilir.
Dolar/TL kuru sabah 08:50 itibariyle 5,70 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

   5.7284

  5.7181  

 5.7031   

5.6880    

 5.6778   

  5.6675  

   5.6525

EUR/TRY

Euro Bölgesi ve Almanya’da ekonomik görünümüne ilişkin yatırım
güveni, Avrupa Merkez Bankası'nın Euro Bölgesi için parasal
teşviğe başlaması ve jeopolitik gerginliğin biraz azalmasıyla
yaklaşık sekiz yılın düşüğünden yükseldi. ABD'de ise dün açıklanan
sanayi üretimi ağustos ayında %0,6 arttı, kapasite kullanımı % 77,9
ile 5 ayın zirvesine çıktı. Suudi petrol üretiminin birkaç hafta içinde
normale dönebileceğine ilişkin haber akışı oluşan endişelerin
görece hafiflemesinde etkili oldu. Fiyatlamanın 1,1055 seviyesinin
altına sarkması halinde 1,1015 – 1,1000 ve 1,0985 destek, 1,1085 –
1,1100 ve 1,1125 seviyeleri direnç konumunda bulunmaktadır.
Fed’in bugünkü faiz kararı ve karar sonrası Fed başkanı Powell’ın
açıklamaları, Euro Bölgesi’nde ise TÜFE rakamları takip edilecek.

Günlük Pivot Seviyeleri

   6.3398

  6.3295  

 6.3092   

6.2890    

 6.2787   

  6.2684  

   6.2482
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XAU/USD

Ons altın 1485$ seviyesini destek haline getirerek 1490$
seviyesinde bulunan majör desteğini buraya gevşetti. Bugünkü
FOMC kararı öncesinde piyasalar Fed’in 25 ve 50bp faiz indirimi
üzerinde duruyor. Diğer tarafta artan petrol fiyatlarının enflasyon
üzerindeki katkısının Fed’in kararında etkili olup olmayacağı
tartışılsa da Fed’in faiz indirimine gitmeme olasılığında piyasalarda
sert dalgalanmalar olabilir. 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 aksi bir
haber akışı olmadıkça yükselişler kar realizasyonuyla karşılaşabilir.

Günlük Pivot Seviyeleri

   1,506.58

  1,505.14  

 1,503.47   

1,501.81    

 1,500.36   

  1,498.92  

   1,497.25

DAX Yakın Vade

Bu hafta Suudi Arabistan’daki petrol sahalarına yönelik
gerçekleştirilen saldırı jeopolitik riskleri artırırken, hisse
piyasalarındaki satış baskısını artırdı. Ancak dün üretiminin
beklenenden daha kısa sürede normale döneceği haberi ve bu
sabah petrol tedarikinin normale döndüğü açıklamaları piyasaları bir
miktar destekledi. DAX vadelisi dün günü %0,16’lık bir düşüşle
12.381 puandan tamamladı. Fed kararı öncesi piyasalarda bekleyiş
hâkimken bu sabah yataya yakın 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 12.410 – 12.422 ve 12.466 seviyeleri
direnç konumundadır.

Günlük Pivot Seviyeleri

   12,419.00

  12,406.50  

 12,389.00   

12,371.50    

 12,359.00   

  12,346.50  

   12,329.00
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Dow Jones Yakın Vade

Cumartesi günkü Aramco'ya ait 2 petrol tesisine saldırılarının
ardından ABD endeksleri haftanın ilk işlem günlerini satıcılı geçirse
de dün bir miktar alım geldi.  Dünkü seansta Dow Jones endeksi
%0,13 oranında alıcılı seyrederken, petrol fiyatlarına bağlı olarak
enerji hisseleri realizasyon gösterdi.  Bu sabah yine vadeliler ekside
seyrediyor.  ABD-Çin arasında görüşmeler yarın temsilciler
düzeyinde başlıyor. Bugün yine Fed’in kararı bekleniyor. Piyasalar
çok büyük ölçüde 25bp faiz indirimini fiyatlarken, dün repo
ihalesinde yaşanan bazı sorunlar bugün Fed’in işinin zor olduğunu
gösteriyor. 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

   27,181.00

  27,153.00  

 27,112.00   

27,071.00    

 27,043.00   

  27,015.00  

   26,974.00

S&P 500 Yakın Vade

ABD Endeksleri dünkü seansı alıcı kapattı. S&P 500 endeksi %0,26
kazançla 3006 puanla günü sonlandırdı. FOMC toplantısında
yavaşlayan küresel büyüme sebebiyle faiz oranlarının 25bp
oranında düşürülmesi bekleniyor. ABD-Çin arasında görüşmeler
yarın temsilciler düzeyinde başlıyor. Japonya ile ticaret
anlaşmasının imzalanması bu açıdan görüşmelere iyimserlik tutsa
da piyasa şuanda FOMC kararına odaklanmış durumda. S&P500
vadelisi bu sabah hafif ekside devam ederken vadeliyi teknik olarak
ele aldığımızda; 3024 puan direncinden yine dönüş yaşandı. 3005/
3025 dirençler olurken, 2990/ 2970/ 2940 desteklerdir.

Günlük Pivot Seviyeleri

   3,011.92

  3,009.08  

 3,005.67   

3,002.25    

 2,999.42   

  2,996.58  

   2,993.17
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Brent Petrol

Haftasonu Aramco’ya yönelik gerçekleşen saldırının ardından yeni
haftaya oldukça sert bir yükselişle başlayan petrol fiyatlarında dün
yer alan haber akışı sert kar realizasyonunu da beraberinde getirdi.
Suudi Arabistan Enerji Bakanı Abdulaziz bin Selman, ülkede petrol
tedarikinin, milli petrol şirketi Saudi Aramco'ya ait tesislere yönelik
saldırı öncesi seviyelere döndüğünü açıkladı. Saldırılar nedeniyle
Aramco'nun Borsada halka arzının ertelenmeyeceğini ifade etti.
haber akışı nedeniyle üst trendini test eden petrolde teknik olarak
alçalan trend devam ediyor. Bu sabah 64,70$ seviyesinden işlem
gören petrolde 63,95$ seviyesi destek olsa da 68,75$ direnci
kırılmadığı sürece alçalan trend etkisi devam edecek. 66,95/ 68,75/
70,00 dirençler, 63,95/ 61,65/ 59,50 ise desteklerdir.

Günlük Pivot Seviyeleri

   66.17

  65.61  

 65.18   

64.76    

 64.20   

  63.64  

   63.22

USD/JPY

ABD'de dün açıklanan sanayi üretimi ağustos ayında %0,6 arttı,
kapasite kullanımı % 77,9 ile 5 ayın zirvesine çıktı. Suudi petrol
üretiminin birkaç hafta içinde normale dönebileceğine ilişkin haber
akışı oluşan endişelerin görece hafiflemesinde etkili oldu. JPY,
yüksek petrol fiyatlarından kaynaklı küresel büyüme endişelerinin
azalmasıyla dolar karşısında altı haftanın en düşük seviyesi olan
108,38’in test edilmesinde etkili oldu. ABD’de Fed’in bugünkü faiz
kararı, Fed başkanı Powell’ın açıklamaları ve konut başlangıçları
verisi takip edilecek. Yaşanan gelişmelerle kısa vadede dünün
zirvesi olan 108,38 – 108,76 ve 109,00 seviyeleri direnç konumunda
bulunmaktadır. Olası geri çekilmelerde ise 107,90 – 107,46 ve
107,24 seviyeleri destek olarak izlenebilir. 

Günlük Pivot Seviyeleri

   108.52

  108.40  

 108.32   

108.24    

 108.12   

  108.00  

   107.92
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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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