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Piyasa Gündemi

ABD Başkanı Trump’ın Türkiye’ye büyük yaptırımlar geleceğini ifade
etmesi sonrasında TL varlıklarda satış baskısı artış kaydetti. Trump
piyasaların kapanışından sonra yaptırım kapsamında çelik
tarifelerinin yüzde 50'ye kadar artırılacağını ifade ederken, ABD
yönetimi Türkiye'deki 3 bakan ve 2 bakanlığı yaptırım listesine
aldığını açıkladı. Operasyona yönelik gelişmeler ve ABD – Türkiye
ilişkilerine dair endişeler piyasaların gündemindeki yerini koruyor. 

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

Türkiye 

TÜİK, ağustos ayına ilişkin sanayi üretim endeksi sonuçlarını
açıkladı. Buna göre, sanayi üretimi ağustosta aylık bazda %2,8,
yıllık bazda %3,6 oranında daraldı. Aylık bazda gözlenen daralmaya
en yüksek katkı 2,4 puan ile imalat sektöründen geldi. Ana sanayi
grupları bazında aylık olarak yalnızca enerji grubunda artış
görülürken; ara malı, dayanıklı tüketim, dayanıksız tüketim ve
sermaye malı gruplarının tamamı aylık bazda negatif katkı verdi.

ABD Başkanı Donald Trump, sosyal medya hesabından yaptığı
paylaşımda, Türkiye'nin Suriye'de gerçekleştirdiği harekatla ilgili
Türkiye'ye en kısa sürede yaptırım uygulanacağını açıkladı. Trump,
yaptırım kapsamında çelik tarifelerinin %50'ye kadar artırılacağını,
yine yaptırım kapsamında bazı kişilere de yaptırım uygulanacağını
ve yaptırımları içeren kararnameyi en kısa sürede imzalayacağını
ifade etti. Ardından ABD yönetimi, Türkiye'nin "Barış Pınarı
Harekatı" kapsamında Suriye'ye yönelik operasyonunu hedef
alarak, 3 bakan ve 2 bakanlığı yaptırım listesine aldığını açıkladı.

Euro Bölgesi

Almanya hükümeti, Alman ekonomisinde bir durgunluk olduğunu
fakat belirgin bir "resesyon" olasılığının düşük olduğunu duyurdu.
Almanya Ekonomi ve Enerji Bakanlığı, ülke ekonomisine yönelik
aylık raporunu yayımladı. Raporda, küresel ekonomideki zayıflığın
Almanya’nın dış ticaretinde etkisini gösterdiğinin belirtilerek,
temmuz ayına göre ağustos ayında ülkenin mal ve hizmet
ihracatının cari fiyatlarla %2,4 azaldığı hatırlatıldı. Bakanlığın
raporunda, hizmet ve inşaat sektöründeki büyümenin, ihracata bağlı
imalat sektöründeki durgunluğu telafi ettiğine işarete edilerek,
sanayi üretiminin ve yeni fabrika siparişlerinin azalmaya devam
ettiği bildirildi.Euro Bölgesi'nde sanayi üretimi, ağustos ayında
temmuz ayına göre %0,4 artarken,  2018'in Ağustos ayı ile
kıyaslandığında ise %2,8 düşüş gösterdi.

ABD

ABD Hazine Bakanı Steven Mnuchin ABD ile Çin'in geçen hafta
ticaretle ilgili çeşitli konularda temel anlaşmaya vardığını, ancak
yine de üzerinde çalışılacak ve belgelendirilecek birçok detay
olduğunu söyledi. Basında yer alan bazı kaynaklara göre; ABD
Başkanı Trump ve Çin Devlet Başkanı Xi Jinping arasında
imzalanması beklenen ticaret anlaşmasının şekillendirilebilmesi
adına Çin'in bu ay daha fazla görüşme gerçekleştirmek istediği
bildirildi.

Piyasa Verileri
Pariteler Son Günlük Değ.

(%)
Haftalık Değ.

(%)
Yılbaşı Değ.

(%)
USDTRY 5.8873 -0.67 0.95 11.22
EURTRY 6.5010 -0.57 1.74 7.19
EURUSD 1.1036 0.10 0.71 -3.68
GBPUSD 1.2675 0.55 3.74 -0.59
USDJPY 108.37 -0.03 1.20 -1.13

Sepetler Son Günlük Değ.
bp

Haftalık Değ.
bp

Yılbaşı Değ.
bp

½ $ + ½ € 6.2353 6.20 18.77 57.32
Dolar Endeksi 98.4310 -3.90 -65.80 233.00
REK 76.6600 - - 166.00

Endeks Vadeliler Son Günlük Değ.
(%)

Haftalık Değ.
(%)

Yılbaşı Değ.
(%)

S&P 500 Yakın Vade 2,975.25 0.33 2.86 18.76
DAX Yakın Vade 12,518.00 0.39 4.54 18.52
Dow Jones Yakın
Vade 26,832.00 0.32 2.66 15.32

Emtialar Son Günlük Değ.
(%)

Haftalık Değ.
(%)

Yılbaşı Değ.
(%)

Ons Altın 1,488.97 -0.28 -1.11 16.12
Gram Altın 281.89 -0.93 -0.14 29.23
WTI 53.26 -0.40 1.46 16.08
BRENT 59.07 -0.40 1.04 9.05
Bakır 2.61 0.17 2.33 -4.25

Tahviller Son Günlük Değ.
bp

Haftalık Değ.
bp

Yılbaşı Değ.
bp

Türkiye 2 Yıllık 15.9900 76.00 234.00 -374.00
Türkiye 10 Yıllık 15.7000 107.00 187.00 -78.00
ABD 10 Yıllık 1.6980 -3.50 16.40 -98.80
ABD 2 Yıllık 1.5690 -3.10 14.30 -92.70
Almanya 10 Yıllık -0.4580 -0.10 13.30 -70.40
Almanya 2 Yıllık -0.6830 -0.50 8.40 -7.30

Gelişmekte Olan
Ülke Kurları Son Günlük Değ.

(%)
Haftalık Değ.

(%)
Yılbaşı Değ.

(%)
USDZAR 14.7815 -0.24 -3.26 2.75
USDIDR 14,152.00 0.21 -0.44 -1.84
USDTRY 5.8873 -0.67 0.95 11.22
USDRUB 64.2900 0.08 -1.41 -7.68
USDBRL 4.1252 -0.05 0.73 6.28
USDCNY 7.0738 0.09 -0.99 2.84
USDMXN 19.2569 -0.08 -1.88 -1.98
USDCZK 23.4020 -0.10 -0.56 4.18
USDHUF 300.4250 -0.12 -1.40 7.21
USDPLN 3.8914 -0.13 -1.40 3.98
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Euro/Dolar

Euro Bölgesi’nde sanayi üretimi aylık bazda %0,4 seviyesine
yükselirken, yıllık bazda beklentilerin üzerinde %2,8 seviyesinde
azalış kaydetti. Ticaret müzakereleri kapsamında bazı kaynaklarda
Çin’in beklenen ticaret anlaşmasının şekillenebilmesi adına bu ay
daha fazla görüşme gerçekleştirmek istediği belirtildi. ABD Hazine
Bakanı Steven Mnuchin ABD ile Çin'in geçen hafta ticaretle ilgili
çeşitli konularda temel anlaşmaya vardığını, ancak yine de üzerinde
çalışılacak ve belgelendirilecek birçok detay olduğunu söyledi.
Konuya ilişkin haber akışı küresel risk iştahında belirleyici olmaya
devam etmektedir. 50 günlük üssel ortalamanın yakınlarında
fiyatlamanın sürdüğü paritede 1,1062 –1,1085 ve 1,1100 seviyeleri
direnç, 1,1000 - 1,0966 ve 1,0942 destek seviyeleri olarak
izlenebilir. 

Günlük Pivot Seviyeleri

   1.1056

  1.1046  

 1.1041   

1.1036    

 1.1026   

  1.1016  

   1.1011

GBP/USD

Geçen hafta gerçekleşen İngiltere-İrlanda görüşmesinin ardından
ralli yaparak son 100 günün zirvelerine çıkan sterlin yeni haftaya kar
satışlarıyla başladı. ABD’nin kapalı olduğu İngiltere’de ise önemli bir
gelişmenin yaşanmadığı günde GBPUSD paritesi yön bulmakta
zorlandı ve günü başladığı noktalara yakın seviyelerden tamamladı.
Bugün İngiltere tarafında işsizlik verileri ve AB ile müzakereleri
izlenecektir. ABD’de ise NY Fed sanayi endeksi ve Fed üyelerinin
konuşmaları izlenecek. Paritede bugün 1,2605’in altında 1,2580 ve
1,2563 seviyeleri önemli destek noktaları olacaktır. Yükselişlerde ise
dünün zirvesi 1,2650’in son 100 günün zirvesi 1,2706 ve 1,2735
direnç noktaları olarak izlenecektir.

Günlük Pivot Seviyeleri

   1.2776

  1.2726  

 1.2701   

1.2675    

 1.2626   

  1.2576  

   1.2551
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USD/TRY

Dolar/TL kuru dün 5,8928 ve 5,9392 seviyeleri arasında
dalgalanarak günü 5,9271 seviyesinden tamamladı. Suriye
harekâtına yönelik ABD ve AB’den gelen ekonomik yaptırıma
yönelik mesajların dün TL varlıklarda aşağı yönlü baskının devamını
görmemizi sağladı. Akşam saatlerinde açıklanan ilk yaptırım
listesinin piyasaların fiyatladığı kadar derin olmaması sabah
saatlerinde kurda tepki hareketleri görmemize neden oluyor. Bugün
yine barış harekâtına yönelik gelişmelerin yanı Fed üyelerinin
konuşmaları kur hareketlerinde etkili olacak. Dolar/TL kuru sabah
08:41 itibariyle 5,88 seviyesinden işlem görüyor. Kurda bugün 5,90
noktası ilk önemli direnç seviyemiz olup üzerinde 5,94 ve 5,99 takip
edilecektir. Aşağıda ise 5,85’in altında 5,81 ve 5,78 noktaları önem
kazanacaktır.

Günlük Pivot Seviyeleri

   5.9809

  5.9569  

 5.9221   

5.8873    

 5.8633   

  5.8392  

   5.8044

EUR/TRY

Euro Bölgesi’nde sanayi üretimi aylık bazda %0,4 seviyesinde
artarken, yıllık bazda beklentilerin üzerinde %2,8 seviyesinde azalış
kaydetti. Yurtiçinde sanayi üretimi ağustosta aylık bazda %2,8, yıllık
bazda %3,6 oranında daraldı. Aylık bazda gözlenen daralmaya en
yüksek katkı 2,4 puan ile imalat sektöründen geldi. Diğer yandan
ABD yönetimi Suriye'ye yönelik operasyonu hedef alarak, 3 bakan
ve 2 bakanlığı yaptırım listesine aldığını açıklarken, karar TL
varlıklarda değer kaybının yaşanmasında etkili olmaktadır.
Jeopolitik riskler ve gelişmelerin etkisiyle yükselişin devam ettiği
çapraz kurda kısa ve orta vadeli ortalamaların üzerinde tutunmanın
devamında 5,6095 - 6,7000 ve 6,7835 seviyeleri direnç, 6,4278 -
6,3300 ve 6,2545 seviyeleri destek olarak takip edilebilir.

Günlük Pivot Seviyeleri

   6.5962

  6.5710  

 6.5360   

6.5010    

 6.4758   

  6.4506  

   6.4155
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XAU/USD

Ons altın bu sabah 1492$ civarında fiyatlanıyor. Ticaret savaşları
süresince ABD-Çin arasındaki kısmi anlaşma altın fiyatlarını
desteklemese de anlaşmanın iyimserliğinin fiyatlanması ve Fed’in
15 Ekim'den itibaren aylık 60 milyar dolarlık hazine tahvil alımı
yapacak olması halen daha 1490$ civarında altın fiyatlarını tutuyor.
Teknik olarak eylül ayı başından bu yana alçalan kanal
içerisindeyiz. Cuma günkü harekette bu kanalın üstünü test etmiş
olduk. 1485-1482$ seviyeleri ana destek olurken buranın üzerinde
tutunma devam ettikçe çözülme beklemiyoruz. 1507/ 1515/ 1525
dirençler, 1485/ 1470/ 1460 ise desteklerdir.

Günlük Pivot Seviyeleri

   1,499.92

  1,497.71  

 1,493.34   

1,488.97    

 1,486.76   

  1,484.55  

   1,480.18

DAX Yakın Vade

Geçen hafta ABD – Çin arasındaki ticaret müzakerelerine yönelik
olumlu gelişmeler ve  kısmi anlaşmaya varılması risk iştahının güç
kazanmasına katkı sağladı. Geçen hafta genelinde küresel hisse
piyasalarında pozitif bir seyir izlendi. Yeni haftada ise ABD – Çin
arasında varılan kısmi anlaşmanın net bir yol çizmemesi ve kâr
satışlarının etkisiyle küresel piyasalarda sınırlı satışlar yaşandı.
DAX vadelileri dün günü %0,13’lük sınırlı bir düşüşle 12.470
puandan tamamladı. Bu sabah yataya yakın bir seyrin izlendiği DAX
vadelisinde yukarı yönlü hareketlerde 12.500 kısa vadeli direnç
konumunda olup devamında 12.554 ve 12.598 seviyeleri direnç
olarak izlenebilir. Geri çekilmelerde ise 12.430 – 12.376 ve 12.330
seviyeleri destek olarak takip edilebilir. 

Günlük Pivot Seviyeleri

   12,592.00

  12,559.00  

 12,538.50   

12,518.00    

 12,485.00   

  12,452.00  

   12,431.50
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Dow Jones Yakın Vade

ABD Hazine Bakanı Steven Mnuchin 13'üncü müzakerenin sonunda
ABD ile Çin'in geçen hafta ticaretle ilgili çeşitli konularda temel
anlaşmaya vardığını, ancak yine de üzerinde çalışılacak ve
belgelendirilecek birçok detay olduğunu söyledi. İki ülke arasında
uzlaşmaya varılan kısmi ticaret Bu sabah Dow vadelisi %0,4
oranında alıcılı.  ABD’de Colombus günü nedeniyle dün bankalar
kapalıydı hacim düşüktü. Teknik olarak Aralık ve mayıs aylarından
bu yana yükseliş trendi etkili olurken, yükselişler kısa vadeli alçalan
trendin son noktasına değdi ve geçti. . Görünüm itibariyle tam
direncin üzerindeyiz. Geri çekilmeler 26,450 seviyesi gerisine
inmediği sürece tekrar yukarı tepki verebilir.

Günlük Pivot Seviyeleri

   26,959.67

  26,901.33  

 26,866.67   

26,832.00    

 26,773.67   

  26,715.33  

   26,680.67

S&P 500 Yakın Vade

S&P500 Endeksi dünkü seansı %1,2 oranında kazançla
tamamlarken dün ABD’de Colombus günü nedeniyle dün bankalar
kapalıydı hacim düşüktü. Trump'ın Çin ile kurlar konusunda da
anlaşmaya vardıkları sözlerinin ardından Çin'in 40-50 milyar dolar
tutarında ABD tarım ürünü alacağını vurguladı. Dün ise Mnuchin
ilgili çeşitli konularda temel anlaşmaya vardığını, ancak yine de
üzerinde çalışılacak ve belgelendirilecek birçok detay olduğunu
söyledi. Bu sabah asya piyasaları Çin enflasyon verileri nedeniyle
bir miktar dalgalı seyrederken, ABD vadelilerinden S&P500 %0,35
oranında artıda seyrediyor. 2990-3000 direnç hattına yaklaşan
vadelide eski direnç yeni destek konumunda ve 2960-2950 destek.

Günlük Pivot Seviyeleri

   2,989.83

  2,983.42  

 2,979.33   

2,975.25    

 2,968.83   

  2,962.42  

   2,958.33
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Brent Petrol

Brent petrol dün yaşadığı satış baskısı sonrası test ettiği 60,85$
seviyelerinden 58,85$ seviyelerine gevşeyerek bu sabah satıcılı
işlem görüyor. Dün Putin, Suudi Lider ile petrol fiyatlarını masaya
yatırırken, stokların azaltılması gerektiğini belirtti. Mevcut haber
akışı petroldeki gevşemeyi henüz desteklemese de 57,70$
seviyesinin gerisine inmediği sürece yükseliş trendi de devam
edecek ve geri çekilmeler alımla karşılanabilecek. Şimdilik ara
destek olan 59,45$ seviyesinin aşağısına inilmesi satış baskısının
bir miktar daha devam etmesine neden olabilir. 58,45/ 57,70/ 57,15
seviyeleri destekler, 59,40/ 60,10/ 61,50 ise dirençlerdir.

Günlük Pivot Seviyeleri

   59.77

  59.54  

 59.31   

59.07    

 58.85   

  58.62  

   58.39

USD/JPY

Ticaret müzakereleri kapsamında bazı kaynaklarda Çin’in beklenen
ticaret anlaşmasının şekillenebilmesi adına bu ay daha fazla
görüşme gerçekleştirmek istediği belirtildi. ABD Hazine Bakanı ABD
ile Çin'in geçen hafta ticaretle ilgili çeşitli konularda temel
anlaşmaya vardığını, ancak yine de üzerinde çalışılacak ve
belgelendirilecek birçok detay olduğunu söyledi. Japonya’da sanayi
üretimi aylık bazda %1,2 azalış kaydederken, BoJ Başkanı Kuroda,
fiyat istikrarı hedefine ulaşma momentumunun kaybedilme riskinin
yüksek olması durumunda BoJ'un daha fazla gevşeme konusunda
tereddüt etmeyeceğini bildirdi. Sınırlı geri çekilmenin gözlemlendiği
USDJPY’de geri çekilmenin devamında 108,00 – 107,64 ve 107,44
destek, tepki alımlarında 108,62 – 109,00 ve 109,32 seviyeleri
direnç olarak izlenebilir.

Günlük Pivot Seviyeleri

   108.63

  108.54  

 108.45   

108.37    

 108.28   

  108.19  

   108.11
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Gedik Yatırım Menkul Değerler A.Ş. - Yatırım Danışmanlığı Birimi

Ünvan : Gedik Yatırım Menkul Değerler A.Ş. – Gedik Foreks

Adres : Altayçeşme Mah. Çamlı Sok. Ofis Park Maltepe No:21/4 Kat:10-11-12 Maltepe/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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