
Forex Bülten 20 Eylül 2019

Piyasa Gündemi

Fed sonrasında küresel piyasalarda yön arayışı etkili olurken,
jeopolitik gelişmeler ve ticaret görüşmeleri ilerleyen süreçte risk
iştahı üzerinde temel belirleyiciler olacaktır. İngiltere Merkez
Bankası dünkü toplantısında beklentilerle uyumlu olarak faiz
oranlarında değişikliğe gitmezken, anlaşmasız Brexit riskine vurgu
yaptı. Önemli bir ekonomik veri akışının bulunmadığı günde küresel
piyasalarda sakin bir görünüm hâkim.

Açıklanacak Önemli Ekonomik Veriler
         
•    10:00 Türkiye – Tüketici Güven Endeksi Önem: Orta
•    17:00 Euro Bölgesi – Tüketici Güven Endeksi Önem: Orta

Türkiye

TCMB 12 Eylül'de gerçekleştirdiği politika toplantısının özetini
yayınladı. Banka söz konusu toplantıda 325 baz puan faiz indirimine
giderek %16.50'ye çekti. Enflasyon görünümünün iyileşmeyi
sürdürdüğü belirtilen toplantı özetinde gıda fiyatlarının kısa vadeli
enflasyon görünümü için risk unsuru olduğunun altı çizildi. Ülke risk
primindeki iyileşmenin fiyat istikrarı için önemli olduğu ifade edilen
özette, mevcut politikasının dezenflasyon patikasıyla uyumlu olduğu
belirtildi ve enflasyondaki düşüş için temkinli duruşun sürdürülmesi
gerektiği söylendi. TCMB tarafından haftalık para ve banka
istatistikleri yayımlandı. Merkez Bankası'nın brüt döviz rezervleri
geçen hafta 362 milyon dolar düşerek 75,9 milyar dolara indi.
Yurtiçinde bugün tüketici güveninin açıklanması bekleniyor.

Euro Bölgesi

ECB ekonomik büyüme ve enflasyonu desteklemek amacıyla
canlandırdığı yeni TLTRO programı ile bölge bankalarına 3,4 miyar
euro (3,8 milyar dolar) sağladı. Söz konusu program büyük ölçüde
ABD – Çin ticaret savaşından kaynaklı yavaşlamayla mücadele için
ve anlaşmasız Brexit riskine karşı yatırım ve harcamaları teşvik
etmeyi hedefliyor. Euro Bölgesi’nde bugün tüketici güveni takip
edilecek. 

ABD

ABD Başkanı Trump, merkez bankasının faizi yeterince indirmediği
yönündeki eleştirisine rağmen Fed Başkanı Powell'ın işinin güvende
olduğunu söyleyerek, faizlerin düşürülmesi gerektiği yönündeki
eleştirisini yineledi. ABD'de haftalık işsizlik maaşı başvuruları geçen
hafta 2 bin artarak 208 bin oldu. ABD'de beklentinin altında
açıklanan işsizlik haklarından yararlanma başvuruları tarihi düşük
seviyelerde kalarak iş gücü piyasasının güçlü seyrine ilişkin
sinyallere bir yenisini ekledi. Çalışma Bakanlığı raporu, Çin ile olan
ticaret savaşından kaynaklı imalat sektöründeki zayıflığın henüz iş
gücü piyasasına sıçramadığı, işverenlerin daha fazla çalışan
istihdam etmeyi sürdürdüğünün sinyalini verdi. İkinci el konut
satışları ağustos ayında %1,3 yükselerek bir yılı aşkın sürenin en
yüksek seviyesine çıktı. ABD'de ikinci el konut satışları ağustos
ayında, borçlanma maliyetlerindeki düşüş ve devam eden gelir
artışlarının etkisi ile bir yılı aşkın sürenin en yüksek seviyesine çıktı
ve bu durum, konut piyasasındaki düşüşün kırıldığı yolunda diğer bir
işaret olarak algılanıyor.

Piyasa Verileri
Pariteler Son Günlük Değ.

(%)
Haftalık Değ.

(%)
Yılbaşı Değ.

(%)
USDTRY 5.7141 -0.08 0.49 7.95
EURTRY 6.3224 0.02 0.35 4.24
EURUSD 1.1060 0.17 -0.19 -3.47
GBPUSD 1.2577 0.44 0.60 -1.35
USDJPY 107.86 -0.14 0.18 -1.60

Sepetler Son Günlük Değ.
bp

Haftalık Değ.
bp

Yılbaşı Değ.
bp

½ $ + ½ € 5.9978 2.80 3.28 33.58
Dolar Endeksi 98.1990 -12.90 -5.80 209.80
REK 76.7700 - - 177.00

Endeks Vadeliler Son Günlük Değ.
(%)

Haftalık Değ.
(%)

Yılbaşı Değ.
(%)

S&P 500 Yakın Vade 3,008.75 0.02 0.07 20.10
DAX Yakın Vade 12,430.00 -0.08 -0.44 17.69
Dow Jones Yakın
Vade 27,082.00 0.01 -0.50 16.39

Emtialar Son Günlük Değ.
(%)

Haftalık Değ.
(%)

Yılbaşı Değ.
(%)

Ons Altın 1,505.43 0.43 1.13 17.40
Gram Altın 276.56 0.34 1.62 26.78
WTI 58.71 0.00 7.16 27.96
BRENT 64.78 -0.09 7.37 19.59
Bakır 2.62 0.43 -2.72 -4.02

Tahviller Son Günlük Değ.
bp

Haftalık Değ.
bp

Yılbaşı Değ.
bp

Türkiye 2 Yıllık 15.0300 -1.00 -24.00 -470.00
Türkiye 10 Yıllık 15.0600 17.00 -4.00 -142.00
ABD 10 Yıllık 1.7600 -2.90 -14.30 -92.60
ABD 2 Yıllık 1.7330 -1.10 -7.10 -76.30
Almanya 10 Yıllık -0.5160 -1.10 -7.00 -76.20
Almanya 2 Yıllık -0.7100 0.10 -1.80 -10.00

Gelişmekte Olan
Ülke Kurları Son Günlük Değ.

(%)
Haftalık Değ.

(%)
Yılbaşı Değ.

(%)
USDZAR 14.7455 -0.50 1.15 2.50
USDIDR 14,056.70 -0.39 0.58 -2.50
USDTRY 5.7143 -0.08 0.50 7.95
USDRUB 63.8600 -0.24 -0.88 -8.29
USDBRL 4.1683 0.02 1.98 7.39
USDCNY 7.0852 -0.16 0.08 3.01
USDMXN 19.4048 -0.26 0.00 -1.23
USDCZK 23.4180 -0.17 0.32 4.25
USDHUF 300.3530 -0.24 0.39 7.18
USDPLN 3.9237 -0.25 0.48 4.84
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Euro/Dolar

OECD küresel büyüme tahminini düşürerek, bu yıl %2,9 ve gelecek
yıl %3 olarak revize etti. Almanya için de büyüme tahminini
düşürerek, 2019 için %0,5 ve gelecek yıl %0,6 büyüme bekleniyor.
ABD'de beklentinin altında açıklanan işsizlik haklarından
yararlanma başvuruları tarihi düşük seviyelerde kalarak iş gücü
piyasasının güçlü seyrine ilişkin sinyallere bir yenisini ekledi. İkinci
el konut satışları ağustos ayında %1,3 yükselerek bir yılı aşkın
sürenin en yüksek seviyesine çıktı. ABD Başkanı Trump, Fed’e
yönelik eleştirilerini sürdürdü. 9 günlük üssel ortalamanın üzerinde
1,1056 seviyesinde fiyatlanan paritede yükselişlerde 1,1075 –
1,1100 ve 1,1125 direnç, geri çekilmelerde 1,1040 – 1,1022 ve
1,1000 seviyeleri destek olarak izlenebilir.

Günlük Pivot Seviyeleri

   1.1090

  1.1076  

 1.1068   

1.1060    

 1.1046   

  1.1032  

   1.1024

GBP/USD

Bir günlük aranın ardından GBPUSD paritesinde yukarı yönlü
fiyatlamalar devam ediyor. Dün BoE faiz kararı takip edilirken
herhangi sürpriz bir karar çıkmadı. BoE anlaşmasız Brexit’in
etkilerinden bahsetmeye devam ederken büyüme beklentilerini hafif
düşürdü. Öte yandan İngiliz hükümet sözcüsü İrlanda sınırına ilişkin
AB ile çözüme yönelik fikirlerini paylaştıklarını belirtti. Bugün
İngiltere tarafında önemli bir veri akışı bulunmazken ABD tarafında
Fed üyeleri konuşmaları izlenecek. Sabah saatlerinde son 2 ayın
zirvelerinden işlem gören paritede bugün yukarıda günü zirvesi
1,2581 üzerinde 1,2601 ve 1,2626 seviyeleri takip edilecektir. Aşağı
yönlü hareketlerde ise 1,2525 seviyesinin altında 1,2480 ve 9
günlük üssel ortalamaların bulunduğu 1,2454 destek seviyeleri
olarak izlenebilir.

Günlük Pivot Seviyeleri

   1.2672

  1.2627  

 1.2602   

1.2577    

 1.2532   

  1.2487  

   1.2463
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USD/TRY

Dolar/TL kuru dün 5,6720 ve 5,7223 seviyeleri arasında
dalgalanarak günü 5,7189 seviyesinden tamamladı. Fed faiz kararı
ve Powell’ın ardından dün Dolar/TL kurunun güne hafif yukarı yönlü
eğilimle başladığını izledik. Önemli bir haber akışının bulunmadığı
günde diğer gelişmekte olan para birimlerinin odlara karşı tepki
hareketlerine karşın TL varlıklar benzerlerinden negatif ayrıştı.
Bugün yurtiçi ve yurtdışında önemli bir veri akışı bulunmuyor.
Dolar/TL kuru sabah 08:53 itibariyle 5,72 seviyesinden işlem
görüyor.  Kurda bugün 5,72 seviyesinin üzerinde 5,74 ve 5,77
seviyeleri ise direnç noktaları olarak takip edilecektir. Olası geri
dönüşlerde ise 5,69 ilk destek seviyesi olarak izlenecek olup altında
5,65 ve 5,61 seviyeleri destek bölgeleri olarak izlenecektir.

Günlük Pivot Seviyeleri

   5.7422

  5.7346  

 5.7243   

5.7141    

 5.7064   

  5.6988  

   5.6885

EUR/TRY

Euro/TL kuru dün 6,2618 ve 6,3301 seviyeleri arasında
dalgalanarak günü 6,3176 seviyesinden tamamladı. OECD küresel
büyüme tahminini düşürerek, bu yıl %2,9 ve gelecek yıl %3 büyüme
bekleniyor.  Almanya için de büyüme tahminini düşürerek, 2019 için
%0,5 ve gelecek yıl %0,6 büyüme bekleniyor. Yurtiçinde TCMB’nin
geçen haftaki toplantısına ilişkin özette enflasyon görünümünün
iyileşmeyi sürdürdüğü gıda fiyatlarının kısa vadeli enflasyon
görünümü için risk unsuru olduğunun altı çizildi. Bugün ağustos ayı
tüketici güveninin açıklanması bekleniyor. Fiyatlamanın kısa-orta
vadeli ortalamalarının seviyesinde bulunan 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

   6.3553

  6.3452  

 6.3338   

6.3224    

 6.3123   

  6.3022  

   6.2908
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XAU/USD

Önceki akşam 25bp faiz indirilen FOMC kararı sonrasında ons altın
hafif tepki vererek 1485$ üzerinde tutunmaya devam etti ve 1500$
seviyesinin üzerine tırmanmaya çalışıyor. Ancak altında sıkışma
devam ediyor.  Piyasaların ABD resesyonu konusunda kafası
karışmış durumda. Resesyon olmadığı görüntüsü projeksiyonda
büyümenin yukarı revizyonuyla verilse de Fed’in faiz indirimine
gitmesi ve devamlılığı hakkında soru işareti devam ediyor. Powell,
ABD ekonomisini ilerleyen dönemde zayıflaması durumunda daha
fazla faiz indiriminin gelebileceğini, bankanın faizde hareket
yönünün gelecek verilere bağlı olacağını söyledi. Bu sabah 1505$
seviyesinden işlem gören altında 1485-1490$ aralığı majör destek
haline geldi. 1490/ 1485/ 1470 destekler, 1507/ 1511/ 1524 ise
dirençlerdir.

Günlük Pivot Seviyeleri

   1,517.61

  1,512.24  

 1,508.81   

1,505.38    

 1,500.01   

  1,494.63  

   1,491.20

DAX Yakın Vade

Suudi Arabistan’daki saldırı haftanın ilk bölümünde jeopolitik riskleri
artırırken küresel hisse piyasaları üzerinde bir miktar baskı
oluşturdu. Fed sonrasında net bir yönlendirme yapılmazken Avrupa
borsalarında alımların etkili olduğu görüldü. Bugün Euro Bölgesi’nde
veri akışı sakin seyrederken tüketici güven endeksi izlenecek. DAX
vadelisi dün günü %0,30’luk bir yükselişle 12.440 puandan
tamamladı. Bu sabah yataya yakın hafif bir seyrin izlendiği DAX
vadelisinde yukarı yönlü hareketlerin devamında kısa vadede
12.460 seviyesi direnç olarak izlenebilir. 12.460 üzerinde 12.474 ve
12.496 seviyeleri direnç konumundadır. Geri çekilmelerde ise
12.410 – 12.395 ve 12.335 seviyeleri destek olarak takip edilebilir. 

Günlük Pivot Seviyeleri

   12,467.83

  12,453.67  

 12,441.83   

12,430.00    

 12,415.83   

  12,401.67  

   12,389.83
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Dow Jones Yakın Vade

Dünkü seansta ABD borsaları karışık seyirle seansı sonlandırdı.
Dow Jones %0,2 satıcılı seyrederken, aynı zamanda kobi endeksi
olan Russel da satıcılı sonlandırdı. Hâlbuki petrol fiyatları 64$
seviyelerinde seyrederken ve veri bakımından olumsuz bir tablo
olmazken, endekslerdeki satış dikkat çekici. Diğer yanda dün ABD
ve Çinli yetkililer temsilcilik düzeyinde bir araya geldiler. Dün olumlu
gelen konut verileri, konut piyasasındaki düşüşün kırıldığı yolunda
diğer bir işaret olarak algılanıyor. Vadeliyi teknik olarak ele
aldığımızda; şimdilik 27,000 desteğinde tutunma çabası var. 27,000/
26,850/ 26,650 destekler, 27,200/ 27,400 ise dirençlerdir.

Günlük Pivot Seviyeleri

   27,167.67

  27,143.33  

 27,112.67   

27,082.00    

 27,057.67   

  27,033.33  

   27,002.67

S&P 500 Yakın Vade

ABD Endeksleri dünkü seansı karışık kapattı. S&P 500 günü
değişimsiz sonlandırdı. ABD'de ikinci el konut satışları Ağustos
ayında, borçlanma maliyetlerindeki düşüş ve devam eden gelir
artışlarının etkisi ile bir yılı aşkın sürenin en yüksek seviyesine çıktı. 
Veriyle beraber konut piyasasındaki düşüşün kırıldığı yolunda diğer
bir işaret olarak algılanıyor. ABD ve Çin görüşmeleri yeniden
başladı. Fed ‘in karışık mesajları sonrası piyasalar kendisine yön
bulmaya çalışıyor. S&P 500 vadelisi bu sabah hafif artıda 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

   3,018.58

  3,015.42  

 3,012.08   

3,008.75    

 3,005.58   

  3,002.42  

   2,999.08
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Brent Petrol

Brent petrol bu sabah 64,65$ seviyesinden işlem görüyor. Suudi
Arabistan'ın saldırıları İran'ın destekli olduğu yönündeki açıklamaları
ve ABD Başkanı Donald Trump'ın İran’a kısa bir süre içinde ilave
yaptırımlar getirileceğini ve askeri müdahalenin bir telefonla
olduğunu söylemesinin ardından jeopolitik gerginliklerin tırmanışa
geçebileceği endişesiyle kısmen yükseliş gösterdi. Dün ABD ve
Çinli yetkililer temsilcilik düzeyinde bir araya geldiler. Bu taraftan
gelebilecek uzlaşma haberi piyasayı destekleyebilir. Petrolde
63,95$ seviyesi destek olurken dünkü geri çekilmede burada
tutunabildi. 68,75$ direnci kırılmadığı sürece alçalan trend etkisi
devam edecek. 66,95/ 68,75/ 70,00 dirençler, 63,95/ 63,00/ 61,65
ise desteklerdir.

Günlük Pivot Seviyeleri

   65.38

  65.19  

 64.98   

64.78    

 64.59   

  64.40  

   64.20

USD/JPY

Merkez bankalarının kararlarının ardından USDJPY’de geri
çekilmenin haftanın son işlem günüde etkili olduğu gözlenmektedir.
ABD'de beklentinin altında açıklanan işsizlik haklarından
yararlanma başvuruları tarihi düşük seviyelerde kalarak iş gücü
piyasasının güçlü seyrine ilişkin sinyallere bir yenisini ekledi. İkinci
el konut satışları ağustos ayında %1,3 yükselerek bir yılı aşkın
sürenin en yüksek seviyesine çıktı. BoJ Başkanı Kuroda, Japonya
ekonomisinin trende uyumlu olarak ılımlı şekilde büyüdüğünü
söylerken yurt dışı kaynaklı aşağı yönlü risklerin arttığını ifade etti.
Bugün ağustos enflasyon verisi iki yılın en düşüğünde açıklanarak
 %0,5 seviyesinde gerçekleşti. USDJPY’de 107,46 – 107,18 ve
107,00 destek, 108,47 – 108,76 ve 109,00 seviyeleri direnç olarak
izlenebilir.

Günlük Pivot Seviyeleri

   108.31

  108.20  

 108.03   

107.86    

 107.75   

  107.64  

   107.47
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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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