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Piyasa Gündemi

Fed toplantısında beklentilerle uyumlu olarak 25 baz puan faiz
indirimine gidilirken fonlama faizi yüzde 1,75 – 2,00 aralığına indi.
Faiz kararının yanında açıklanan eylül ayı projeksiyonları ve Fed
Başkanı Powell’ın söylemleri beklenildiği kadar güvercin olmadı.
Karar metni ve Powell’ın konuşması sonrasında dolar kayıplarını
belirli ölçüde geri aldı. Bugün ise İngiltere Merkez Bankası’nın faiz
kararı izlenecek.   

Açıklanacak Önemli Ekonomik Veriler
         
•    14:00 İngiltere Merkez Bankası Faiz Kararı Önem: Yüksek
•    17:00 ABD – İkinci El Konut Satışları Önem: Yüksek

Türkiye

Türkiye genelinde konut satışları ağustos ayında bir önceki yılın
aynı ayına göre %5,1 oranında arttı. Böylece satışlar 2019'da ilk kez
yıllık bazda artış kaydederken, yabancılara satışlar Mart 2017'den
bu yana ilk kez düştü. Bugün TCMB'nin geçen hafta gerçekleştirdiği
toplantının özetinin yayınlanması bekleniyor.

Euro Bölgesi

Euro Bölgesi ağustos ayı TÜFE aylık bazda %0,1 artış
kaydederken, yıllık bazda TÜFE %1 yükseldi. AB'de inşaat üretimi,
temmuzda önceki aya göre %0,1 gerilerken, geçen yılın aynı
dönemine göre %1,7 artış gösterdi.

ABD

ABD Başkanı Donald Trump sosyal medya hesabından hazineye
İran yaptırımlarını artırma talimatı verdiğini açıkladı. ABD Ticaret
Bakanlığı verilerine göre konut başlangıçları Ağustos'ta % 12,3
artarak 1.36 milyona yükseldi. Bu Haziran 2007'den beri görülen en
büyük artış olarak kayda geçti. Düşük faizler ve güçlü istihdam
piyasasının satışları ve inşaat aktivitesini desteklediği belirtiliyor.  

Fed Eylül ayı toplantısında beklentilere paralel olarak 25 bp faiz
indirimine gitti. Banka 11 yıllık aranın ardından ilk kez temmuzda
faiz indirmişti. Böylece Fed fonlama faizi %1,75 – 2,00 aralığına
indi. Banka Haziran ayından sonra ilk kez Eylül toplantısında
projeksiyon yayınladı.Buna göre Fed üyelerinin ABD ekonomisine
ilişkin 2019 büyüme tahmini %2,1'den % 2,2'ye çıkarken 2020
tahmini %2,0'da korudu. Enflasyonun %2'nin altında seyretmeyi
sürdürdüğü belirtilen Fed metninde, iş gücü piyasasının güçlü
kaldığı ve işsizliğin düşük olmayı sürdürdüğü ifade edildi. Tüketici
harcamalarının güçlü, yatırım ve ihracatın zayıf olduğuna dikkat
çekilirken anket bazlı enflasyon beklentilerinin fazla değişmediğinin
altı çizildi. Fed yetkililerinin enflasyonda medyan beklentisi
değişmedi. Toplantı sonrası Fed Başkanı Powell, Fed'in risklere
karşı sigorta sağlamak için faizlerde indirime gittiğini vurguladı. ABD
ekonomisini güçlü tutmak için faiz indirimi kararı aldıklarını belirten
Fed Başkanı, ticari belirsizliklerin büyümedeki yavaşlamaya neden
olduğunu belirtti.ABD ekonomisinin ılımlı büyümesini sürdürmesini
beklediklerini belirten Powell, işgücüne katılım ve özellikle düşük
getirili işlerde ücretlerin arttığına dikkat çekti.Ayrıca Powell resesyon
öngörmediklerini, getiri eğrisini izlediklerini belirtirken, maliye
politikasının uzun vadede para politikasından daha etkili
olabileceğini söyledi.

Piyasa Verileri
Pariteler Son Günlük Değ.

(%)
Haftalık Değ.

(%)
Yılbaşı Değ.

(%)
USDTRY 5.6835 0.11 0.43 7.37
EURTRY 6.2841 0.43 0.27 3.61
EURUSD 1.1045 0.14 -0.17 -3.59
GBPUSD 1.2467 -0.04 1.08 -2.22
USDJPY 107.96 -0.46 -0.14 -1.51

Sepetler Son Günlük Değ.
bp

Haftalık Değ.
bp

Yılbaşı Değ.
bp

½ $ + ½ € 5.9698 -2.40 -7.00 30.78
Dolar Endeksi 98.4280 -16.60 6.00 232.70
REK 76.7700 - - 177.00

Endeks Vadeliler Son Günlük Değ.
(%)

Haftalık Değ.
(%)

Yılbaşı Değ.
(%)

S&P 500 Yakın Vade 3,000.50 -0.27 -0.37 19.77
DAX Yakın Vade 12,391.00 -0.09 -0.20 17.32
Dow Jones Yakın
Vade 27,079.00 -0.24 -0.44 16.38

Emtialar Son Günlük Değ.
(%)

Haftalık Değ.
(%)

Yılbaşı Değ.
(%)

Ons Altın 1,496.15 0.16 -0.20 16.68
Gram Altın 273.50 0.32 0.27 25.38
WTI 58.46 0.19 6.08 27.42
BRENT 63.89 0.22 5.38 17.94
Bakır 2.62 0.06 -0.94 -3.89

Tahviller Son Günlük Değ.
bp

Haftalık Değ.
bp

Yılbaşı Değ.
bp

Türkiye 2 Yıllık 15.0400 -34.00 -46.00 -469.00
Türkiye 10 Yıllık 14.8900 -26.00 -86.00 -159.00
ABD 10 Yıllık 1.7840 -1.60 0.70 -90.20
ABD 2 Yıllık 1.7630 -0.10 3.80 -73.30
Almanya 10 Yıllık -0.4990 0.80 1.80 -74.50
Almanya 2 Yıllık -0.7080 -0.80 -0.60 -9.80

Gelişmekte Olan
Ülke Kurları Son Günlük Değ.

(%)
Haftalık Değ.

(%)
Yılbaşı Değ.

(%)
USDZAR 14.6857 -0.03 0.62 2.08
USDIDR 14,073.75 -0.07 1.14 -2.38
USDTRY 5.6835 0.11 0.43 7.37
USDRUB 64.3265 0.21 -0.84 -7.62
USDBRL 4.1110 0.02 1.16 5.92
USDCNY 7.1015 0.22 0.31 3.24
USDMXN 19.4256 0.15 -0.04 -1.12
USDCZK 23.4360 -0.10 0.34 4.33
USDHUF 301.2720 -0.21 0.24 7.51
USDPLN 3.9297 -0.13 0.26 5.00
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Euro/Dolar

Euro Bölgesi ağustos ayı TÜFE aylık bazda %0,1 artış
kaydederken, yıllık %1 yükseldi. Fed beklentilere paralel faizlerde
25 bp indirime giderken, yayınlanan projeksiyon ve Fed başkanı
Powell’ın açıklamaları takip edildi. Projeksiyonda 2019 büyüme
tahmini yukarı yönlü revize edilirken, Powell risklere karşı sigorta
sağlamak amacıyla faizin indirildiğinin altını çizerek, resesyon
öngörmediklerini ifade etti. ABD Başkanı Trump dün İran
yaptırımlarını artırma kararı aldığını söylerken, Fed’e yönelik
eleştirilerinie devam etti. 9 günlük üssel ortalamanın bulunduğu
1,1042 seviyesinden fiyatlanan paritede yükselişlerde 1,1075 –
1,1100 ve 1,1125 direnç, geri çekilmelerde 1,1015 – 1,1000 ve
1,0985 seviyeleri destek olarak izlenebilir.
 

Günlük Pivot Seviyeleri

   1.1078

  1.1062  

 1.1054   

1.1045    

 1.1030   

  1.1014  

   1.1006

GBP/USD

GBPUSD paritesinde dün karışık bir seyir izlendi. Gün içinde
İngiltere’de açıklanan perakende satışlar verisi beklentilere paralel
gerçekleşirken ve ağustos ayı enflasyon rakamı beklentilerin bir
miktar altında kaldı. Akşam saatlerinde ise Fed faiz kararına
odaklanılırken Fed 25 baz puanla indirimle beklenileni yaptı. Kararın
ardından konuşan Powell’ın açıklamaları dolar endeksinin kısmen
değer kazanmasını sağladı. Bugün BoE faiz kararı ve ABD tarafında
açıklanacak imalat endeksi ve inşaat verileri parite hareketlerinde
etkili olacak. 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 1,2438 ve 9 günlük
üssel ortalamaların bulunduğu 1,2412 destek seviyeleri olarak
izlenebilir.

Günlük Pivot Seviyeleri

   1.2503

  1.2493  

 1.2480   

1.2467    

 1.2456   

  1.2446  

   1.2433
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USD/TRY

Dolar/TL kuru dün 5,6578 ve 5,7078 seviyeleri arasında
dalgalanarak günü 5,6772 seviyesinden tamamladı. Fed toplantısı
öncesi yurtiçinde önemli bir veri ve haber akışı bulunmazken hafta
başında artan jeopolitik risklerle yükselen kurun endişelerin
gevşemesiyle 5,65 desteğine kadar gerilediğini gördük. Dün
akşamki Fed toplantısından beklenildiği gibi 25 baz puanlık faiz
indirimi gelirken başkan Powell’ın açıklamalarının ardından doların
kısmen güçlendiğini izledik. Bugün ABD tarafında açıklanacak
imalat endeksi ve konut verileri izlenecek. Dolar/TL kuru sabah
08:37 itibariyle 5,69 seviyesinden işlem görüyor. Kurda bugün
aşağıda 5,65’in altında 5,61 ve 5,56 seviyeleri destek, 5,70’in
üzerinde 5,74 ve 5,77 seviyeleri ise direnç noktaları olarak takip
edilecektir.

Günlük Pivot Seviyeleri

   5.7177

  5.7062  

 5.6949   

5.6835    

 5.6721   

  5.6606  

   5.6493

EUR/TRY

Euro/TL kuru dün 6,2534 ve 6,3167 seviyeleri arasında
dalgalanarak günü 6,2560 seviyesinden tamamladı. Euro Bölgesi
ağustos ayı TÜFE aylık bazda %0,1 artış kaydederken, yıllık %1
yükseldi. AB'de inşaat üretimi, temmuzda önceki aya göre %,1
gerilerken, geçen yılın aynı dönemine göre %1,7 artış gösterdi.
Yurtiçinde Türkiye genelinde konut satışları ağustos ayında bir
önceki yılın aynı ayına göre %5,1 oranında arttı. Böylece satışlar
2019'da ilk kez yıllık bazda artış kaydetti. Fiyatlamanın kısa-orta
vadeli ortalamaların altına sarktığı gözlemlenen kurda geri
çekilmelerde 6,2500– 6,2066 ve 6,1430 destek seviyeleri olarak
takip edilebilir. Yükselişlerde ise 6,3600 - 6,4280 ve 6,5068 direnç
olarak izlenebilir. 

Günlük Pivot Seviyeleri

   6.3326

  6.3140  

 6.2991   

6.2841    

 6.2655   

  6.2469  

   6.2319
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XAU/USD

Dün akşamki FOMC kararı sonrasında ons altın hafif tepki vererek
1485$ üzerinde tutunmaya devam etti. Dün akşamki kararda Fed,
politika faizini 25 bp indirerek %1,75 - 2,00 aralığına çekti. Politika
faizinde 2019 için medyan beklentisi %2,4’ten %1,9’a inerken, 2020
beklentisi %2,1’den % 1,9’a geriledi. Powell, ABD ekonomisini
ilerleyen dönemde zayıflaması durumunda daha fazla faiz
indiriminin gelebileceğini, bankanın faizde hareket yönünün gelecek
verilere bağlı olacağını söyledi. Bu sabah 1495$ seviyesinden işlem
gören altında 1485-1490$ aralığı majör destek haline geldi. 1490/
1485/ 1470 destekler, 1500/ 1507/ 1524 ise dirençlerdir.

Günlük Pivot Seviyeleri

   1,507.69

  1,502.55  

 1,499.35   

1,496.15    

 1,491.01   

  1,485.87  

   1,482.67

DAX Yakın Vade

Suudi Arabistan’daki saldırı haftanın ilk bölümünde jeopolitik riskleri
artırırken küresel hisse piyasaları üzerinde bir miktar baskı
oluşturdu. Dün Fed toplantısı öncesinde küresel piyasalarda
bekleyiş havası hâkimdi. Fed faiz indirimine giderken projeksiyonlar
ve Powell’ın konuşması beklenildiği kadar güvercin olmadı. Dün
Euro Bölgesi’nde TÜFE verisi aylık bazda %0,1 oranında artış
kaydederken %0,2 olan beklentinin altında kaldı. DAX vadelisi dün
günü %0,17’lik sınırlı bir yükselişle 12.402 puandan tamamladı. Bu
sabah yataya yakın hafif satıcılı seyrin izlendiği DAX vadelisinde
aşağı yönlü hareketlerin devamında 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

   12,492.33

  12,467.67  

 12,429.33   

12,391.00    

 12,366.33   

  12,341.67  

   12,303.33
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Dow Jones Yakın Vade

Dünkü seansta ABD borsaları karışık seyirle seansı sonlandırdı.
Dow Jones ve S&P artıda kapatırken, Nasdaq ve Russell ekside
kapattı. Fed 11 yıl sonra art arda 2. kez faiz indirerek yüzde 1,75 -
2,00 aralığına çekti. Bankalar en iyi performansı gösterdi. ABD'de
10 yıl vadeli Hazine tahvilleri %1,8’in hemen altına geriledi. Karar
sonrası konuşan Başkan Powell, ABD ekonomisini ilerleyen
dönemde zayıflaması durumunda daha fazla faiz indiriminin
gelebileceğini belirtti. Dow Jones vadelisi bugün %0,25 oranında
değer kaybediyor.  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

   27,263.33

  27,217.67  

 27,149.33   

27,081.00    

 27,035.33   

  26,989.67  

   26,921.33

S&P 500 Yakın Vade

ABD Endeksleri dünkü seansı karışık kapattı. S&P 500 endeksi
%0,03 değişimle 3007 puanla günü sonlandırdı. Borsalardaki bu
seyir gelecekteki faiz politikası hakkında karışık sinyaller
vermesinden kaynaklanırken, Trump’ın da ağır eleştirileri karar
sonrası geldi. Bugün ABD ve Çin ticaret savaşları çerçevesince
temsilciler düzeyinde tekrardan görüşmelere başlıyor. Japonya ile
anlaşma imzalanması sonrası piyasalar daha bir iyimser bakmaya
başladı. Volatilite endeksi VIX 2 puan gerileyerek 13,95 oldu. S&P
500 vadelisi bu sabah hafif ekside devam ederken kısa vadeli
yükseliş trendi devam ediyor. Vadeliyi teknik olarak ele aldığımızda;
3024 puan direncinden yine dönüş yaşandıktan sonra 3010 seviyesi
ara direnç haline geldi. 3005/ 3010/ 3025 dirençler olurken, 2990/
2970/ 2940 desteklerdir.

Günlük Pivot Seviyeleri

   3,021.92

  3,016.33  

 3,008.42   

3,000.50    

 2,994.92   

  2,989.33  

   2,981.42
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Brent Petrol

Brent petrol bu sabah 63,70$ seviyesinden işlem görüyor. Son
olarak saldırı sonrası yaşanan arz sıkıntısın kısa sürede telafi
edileceğini söyleyen Suudi Enerji Bakanı Bin Selman OPEC’in acil
toplanmasına gerek yok dedi. Dünkü veri akışında ABD resmi ham
petrol stokları 1,06 milyon varil artış gösterdi. Yine de var olan
jeopolitik riskler ve bugün başlayacak olan ABD Çin ticaret
görüşmeleri şimdilik 60$ üzerindeki hikâyeyi, yazıyor. Petrolde
63,95$ seviyesi destek olsa da buranın bir miktar gerisindeyiz.
68,75$ direnci kırılmadığı sürece alçalan trend etkisi devam edecek.
66,95/ 68,75/ 70,00 dirençler, 63,00/ 61,65/ 59,50 ise desteklerdir.

Günlük Pivot Seviyeleri

   64.34

  64.13  

 64.01   

63.89    

 63.68   

  63.47  

   63.35

USD/JPY

Merkez Bankalarının kararlarının ardından USDJPY’de geri
çekilmenin etkili olduğu gözlenmektedir. Fed beklentilere paralel
faizlerde 25 bp indirime giderken, yayınlanan projeksiyonda 2019
büyüme tahmini yukarı yönlü revize edildi. Powell risklere karşı
sigorta sağlamak amacıyla faizin indirildiğinin altını çizerek,
resesyon öngörmediklerini ifade etti. BoJ beklendiği gibi faizlerde ve
parasal teşvikte değişime gitmedi. Küresel yavaşlama diğer merkez
bankalarının faizlerde indirime gitmesinde etkili olurken, BoJ
genişleyici para politikasını korumayı sürdürdü. 108,47 seviyesinin
aşılamadığı ve bu seviyeden gelen satışlarla geri çekilmenin
kaydedildiği USDJPY’de 107,70 – 107,46 ve 107,16 destek, 108,47
– 108,76 ve 109,00 seviyeleri direnç olarak izlenebilir.

Günlük Pivot Seviyeleri

   109.04

  108.76  

 108.36   

107.96    

 107.67   

  107.39  

   106.98
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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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