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Piyasa Gündemi

Suriye operasyonuna yönelik gelişmeler ve ABD – Türkiye
ilişkilerinin seyri TL varlıklardaki fiyatlamalar üzerinde temel
belirleyici olmaya devam ediyor.  ABD’nin operasyona yönelik
tutumu ve yaptırım konusundaki tehditkâr söylemleri piyasalar
üzerinde baskı oluştururken, ABD'de federal savcılar Halkbank
hakkında iddianame hazırladığı haberleri dikkat çekiyor. ABD
Başkan Yardımcısı Pence ve Dışişleri Bakanı Pompeo’nun bugün
Türkiye’ye gelmesi bekleniyor.

Açıklanacak Önemli Ekonomik Veriler
         
•    12:00 Euro Bölgesi – TÜFE Önem: Yüksek
•    15:30 ABD – Perakende Satışlar Önem: Yüksek

Türkiye 

İşsizlik oranı, temmuzda, %13,9’a yükseldi. İşsizlik oranındaki
yükselişte, katılım oranının 0,5 puan artışla %53,8’e yükselmesine
karşın, istihdam oranının %46,4’te yatay kalması belirleyici oldu.
Toplam işsiz sayısı aylık bazda 343 bin kişi ve yıllık bazda 1,1
milyon kişi artışla 4,6 milyon kişi oldu. 12 aylık ortalama işsizlik
oranı %13’e ulaşırken,  genç işsizlik oranı %27,1'e yükseldi. ABD
Başkanı Donald Trump, Suriye konusunu görüşmek üzere ABD
Başkan Yardımcısı Mike Pence ve Dışişleri Bakanı Mike
Pompeo’nun bugün itibari ile Türkiye’ye geleceğini  duyurdu. ABD
Dışişleri Bakanlığı yetkilisi, Türkiye'nin, Suriye'nin kuzeyinde
yürüttüğü Barış Pınarı Harekatı'nın durdurulması için diplomatik
çabalara hız verdiklerini açıkladı. IMF, Türkiye ekonomisinin 2019
yılında %0,2 büyümesini beklediğini bildirdi. Kurum 2020 yılı için ise
Türkiye'nin büyüme tahminini %2,5'tan %3'e yükseltti. IMF,
Türkiye'de özel sektörün bilançolarının onarılması, ekonomik
kurumların kredibilitelerinin ve bağımsızlıklarının yeniden tesis
edilmesi için geniş kapsamlı ve açık şekilde tartışılmış bir politika
planına ihtiyacı olduğunu vurguladı.

Euro Bölgesi

Avrupa Birliği Brexit Müzakerecisi Michel Barnier, "İngiltere ile AB
arasında anlaşmaya varmak her ne kadar zorlaşmış olsa da hala
mümkün." ifadesini kullandı. Lüksemburg'ta gerçekleşen AB Genel
İşler Konseyi öncesinde açıklamalarda bulunan Barnier, Brexit
müzakerelerinin yoğun şekilde devam ettiğini söyledi. Almanya'da
ZEW beklentiler endeksi ekim ayında gerileyerek 22,8 düşüş
şeklinde açıklandı. Euro Bölgesi’nde de benzer durum yaşanarak
endekste 23,5 azalış kaydedildi. Euro Bölgesi’nde bugün TÜFE
rakamları takip edilecek.

ABD

ABD Hazine Bakanı Steven Mnuchin’in bir haber kanalına yaptığı
açıklamada, iki ekonomik süper güç arasında anlaşma
gerçekleşmezse aralık ortasında yeni tarifelerin devreye girmesini
beklediğini söyledi. St. Louis Fed Başkanı James Bullard, ABD'li
politika yapıcıların çok düşük enflasyon ve beklenenden daha büyük
bir yavaşlama riski ile karşı karşıya olduğu uyarısında bulundu ve
sigorta olarak ilave faiz indirimi taraftarı olduğunu belirtti. ABD’de
bugün perakende satışların açıklanması bekleniyor.

Piyasa Verileri
Pariteler Son Günlük Değ.

(%)
Haftalık Değ.

(%)
Yılbaşı Değ.

(%)
USDTRY 5.9143 -0.03 0.74 11.73
EURTRY 6.5383 0.15 1.46 7.81
EURUSD 1.1050 0.16 0.72 -3.55
GBPUSD 1.2778 -0.05 4.68 0.22
USDJPY 108.74 -0.11 1.17 -0.80

Sepetler Son Günlük Değ.
bp

Haftalık Değ.
bp

Yılbaşı Değ.
bp

½ $ + ½ € 6.1858 -4.95 10.60 52.37
Dolar Endeksi 98.1780 -14.60 -85.30 207.70
REK 76.6600 - - 166.00

Endeks Vadeliler Son Günlük Değ.
(%)

Haftalık Değ.
(%)

Yılbaşı Değ.
(%)

S&P 500 Yakın Vade 2,995.25 -0.08 2.61 19.56
DAX Yakın Vade 12,609.00 -0.20 4.42 19.39
Dow Jones Yakın
Vade 26,988.00 -0.05 2.60 15.99

Emtialar Son Günlük Değ.
(%)

Haftalık Değ.
(%)

Yılbaşı Değ.
(%)

Ons Altın 1,480.02 -0.08 -1.70 15.42
Gram Altın 281.42 -0.07 -0.96 29.01
WTI 53.00 0.20 0.70 15.51
BRENT 59.05 0.17 0.80 9.01
Bakır 2.59 -0.39 1.42 -4.92

Tahviller Son Günlük Değ.
bp

Haftalık Değ.
bp

Yılbaşı Değ.
bp

Türkiye 2 Yıllık 15.8300 -16.00 183.00 -390.00
Türkiye 10 Yıllık 15.6300 -7.00 149.00 -85.00
ABD 10 Yıllık 1.7480 -2.50 16.10 -93.80
ABD 2 Yıllık 1.5920 -3.20 12.20 -90.40
Almanya 10 Yıllık -0.4030 0.20 15.10 -64.90
Almanya 2 Yıllık -0.6770 -0.20 5.50 -6.70

Gelişmekte Olan
Ülke Kurları Son Günlük Değ.

(%)
Haftalık Değ.

(%)
Yılbaşı Değ.

(%)
USDZAR 15.0015 0.75 -1.14 4.28
USDIDR 14,173.00 0.06 0.03 -1.69
USDTRY 5.9143 -0.03 0.74 11.73
USDRUB 64.3854 0.12 -0.78 -7.54
USDBRL 4.1796 -0.01 1.70 7.68
USDCNY 7.0850 0.05 -0.66 3.00
USDMXN 19.2650 0.13 -1.57 -1.94
USDCZK 23.3406 -0.12 -0.76 3.91
USDHUF 300.6410 -0.14 -1.30 7.28
USDPLN 3.8855 -0.11 -1.37 3.82
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Euro/Dolar

Euro Bölgesi’nde dün ZEW ekonomik güven endeksi 23,5 azalış
kaydederken, Almanya’da endeks ekim ayında gerileyerek 22,8
düşüş şeklinde açıklandı. Diğer yandan anlaşmasız Brexit’e yönelik
endişelerin hafiflemesi euro üzerindeki baskıyı azalttı. ABD’de dün
Fed üyelerinin konuşmaları takip edilirken, James Bullard ABD'li
politika yapıcıların çok düşük enflasyon ve beklenenden daha büyük
bir yavaşlama riski ile karşı karşıya olduğu uyarısında bulundu ve
sigorta olarak ilave faiz indirimi taraftarı olduğunu belirtti.  Bugün
Euro Bölgesi’nde TÜFE, ABD’de perakende satışlar takip edilecek.
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

   1.1101

  1.1081  

 1.1065   

1.1050    

 1.1029   

  1.1009  

   1.0993

GBP/USD

GBPUSD paritesi bir günlük aranın ardından güçlü yükselişini
devam ettirdi. İngiltere-AB müzakerelerinde ilerleme kaydedilmesi
ve tarafların düzenli Brexit’e yönelik umutlarının artırdıklarına
yönelik söylemler dün sterlinin dolar karşısında yaklaşık son 5 ayın
zirvelerine ulaşmasını sağladı. Bugün İngiltere-AB müzakerelerinin
yanı sıra İngiltere enflasyon ve ABD perakende satışlar verileri
parite hareketlerinde etkili olabilir. Bugün paritede 1,2760 seviyesini
üzerinde kalınması durumunda dünün zirvesi ve yükselen trendin
tepe noktasının bulunduğu 1,2800-1,2808 bölgesi ve 1,2830 direnç
noktaları olarak izlenebilir. Olası geri dönüşlerde ise günün en
düşüğü 1,2735 seviyesinin altında 1,2705 ve 1,2665 seviyeleri takip
edilebilir.

Günlük Pivot Seviyeleri

   1.2848

  1.2818  

 1.2798   

1.2778    

 1.2748   

  1.2718  

   1.2698
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USD/TRY

Dolar/TL kuru dün 5,8590 ve 5,9328 seviyeleri arasında
dalgalanarak günü 5,9160 seviyesinden tamamladı. ABD’nin
yaptırım listesinin beklenildiği kadar sert olmaması dün TL
varlıklarında tepki hareketlerinin yaşanmasına neden oldu.
Yaptırımlara karşı ilk tepkinin pozitif olmasına karşın bu konuda
piyasa hassasiyetinin sürüyor olması tepkilerin sınırlı kalmasını
sağladı. Bugün yurtiçinde yine jeopolitik gelişmeler, yurtdışında ise
ABD perakende satışlar verisi izlenecek. Dün akşam ABD’de
Halkbank’a karşı hazırlanan iddianamenin ardından Dolar/TL kuru
sabah 08:45 itibariyle 5,9260 seviyesinden işlem görüyor. Kurda
bugün 5,94 noktası ilk önemli direnç seviyemiz olup üzerinde 5,99
ve 6,02 takip edilecektir. Aşağıda ise 5,89’un altında 5,85 ve 5,81
noktaları önem kazanacaktır.

Günlük Pivot Seviyeleri

   5.9480

  5.9401  

 5.9272   

5.9143    

 5.9065   

  5.8986  

   5.8857

EUR/TRY

Euro/TL kuru 6,4591 ve 6,5434 seviyeleri arasında dalgalanarak
günü 6,5223 seviyesinden tamamladı. Anlaşmasız Brexit’e yönelik
endişelerin hafiflemesi euro üzerindeki baskının azalmasında etkili
oldu. Euro Bölgesi’nde dün ZEW ekonomik güven endeksi 23,5
azalış kaydederken, Almanya’da endeks ekim ayında gerileyerek
22,8 düşüş şeklinde açıklandı. Yurtiçinde işsizlik oranı, temmuzda,
%13,9’a yükselirken, ABD’den gelen yaptırım yönündeki haber
akışları TL varlıklarda değer kaybının yaşanmasında etkili olmaya
devam ediyor. 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

   6.5669

  6.5583  

 6.5483   

6.5383    

 6.5297   

  6.5212  

   6.5112
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XAU/USD

Ons altın bu sabah 1483$ civarında fiyatlanıyor. Ons altını bu
zamana kadar fiyatlayan etmenlerden ticaret savaşları ile ilgili olan
kısmı yavaş yavaş anlaşmanın tam olarak sağlanacağı yönde
beklentilere evrilirken bu durum ons altında kar realizasyonlarına
neden oluyor. Gündemde altını destekleyecek yeni haberler
olmadığı için yükselişler kar realize fırsatı olarak değerlendiriliyor.
Bunun dışında da Fed’in 15 Ekim'den itibaren aylık 60 milyar
dolarlık hazine tahvil alımı yapacak olması halen daha 1490$
civarında altın fiyatlarını tutuyor. 1485-1482$ seviyeleri ana destek
olurken buranın üzerinde tutunma devam ettikçe tepkiler vermeye
çalışacaktır. 1507/ 1515/ 1525 dirençler, 1485/ 1470/ 1460 ise
desteklerdir.

Günlük Pivot Seviyeleri

   1,488.80

  1,486.90  

 1,483.46   

1,480.02    

 1,478.11   

  1,476.21  

   1,472.77

DAX Yakın Vade

Dün küresel hisse piyasalarında pozitif bir görünüm etkili oldu.
Ticaret müzakereleri sonrasında kısmı anlaşmaya varılması küresel
risk iştahını desteklerken ilerleyen süreçte konu ile ilgili gelişmeler
önemli olacak. Aynı zamanda AB ve İngiltere arasında Brexit
konusunda anlaşmaya varılmasının hala mümkün olduğuna dair
açıklamalar Avrupa borsalarını destekledi. DAX vadelileri %1,32’lik
bir yükselişle günü 12.634 puandan tamamladı. Bu sabah hafif
satıcılı bir seyir izleyen DAX vadelisinde aşağı yönlü hareketlerin
devam etmesi halinde 12.554 – 12.472 ve 12.415 seviyeleri destek
konumunda bulunmaktadır. Yukarı yönlü hareketlerde ise 12.632
ve12.675 seviyeleri kısa vadede direnç olarak izlenebilir. 12.675
direnci üzerinde 12.770 seviyesi direnç olarak önem kazanacaktır.  

Günlük Pivot Seviyeleri

   12,674.67

  12,653.33  

 12,631.17   

12,609.00    

 12,587.67   

  12,566.33  

   12,544.17
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Dow Jones Yakın Vade

ABD’de üçüncü çeyrek bilanço sezonu açıldı. Dün açıklanan
Citigroup Inc karı beklentileri aşarken kapanışta Dow Jones endeksi
%0,89 artışla seansı pozitif sonlandırdı. Küresel borsalarda da
Brexit konusunda anlaşma yapılacağına dair beklentiler küresel
yönden destekliyor. Bugün ABD perakende satışlar verisi takip
edilecek. Teknik olarak Aralık ve mayıs aylarından bu yana yükseliş
trendi etkili olurken, yükselişler kısa vadeli alçalan trendin son
noktasına değdi ve geçti. ancak direnç bölgeleri yakınlarında alım
ivmesinde bir miktar yavaşlık belirginleşiyor. Geri çekilmeler 26,450
seviyesi gerisine inmediği sürece tekrar yukarı tepki verebilir.27,000
ara, 27,400 ise ana direnç olarak karşımıza çıkıyor.

Günlük Pivot Seviyeleri

   27,116.00

  27,060.00  

 27,024.00   

26,988.00    

 26,932.00   

  26,876.00  

   26,840.00

S&P 500 Yakın Vade

S&P500 Endeksi dünkü seansı %1 oranında kazançla tamamlarken
üçüncü dönem bilanço sezonu da başladı. Şirketlere yönelik olumlu
kar beklentileri risk iştahını canlı tutarken, ticaret savaşlarına ilişkin
iyimserlik ve Brexit’te anlaşmaya doğru gidilmesi küresek yönden de
olumlu etkiliyor. Bu sabah Çin ve ABD vadelileri ekside. Teknik
olarak ele aldığımızda; 3000 puan seviyesinden gelen direnç tepkisi
ile bir miktar kar realizasyonu yaşanıyor. vadelide2990-3000
seviyesi direnç olarak dururken, 2960-2950 ise eski direnç yeni
destek konumunda. Bugün ABD’de perakende satışlar verisi takip
edilecek.

Günlük Pivot Seviyeleri

   3,011.08

  3,004.42  

 2,999.83   

2,995.25    

 2,988.58   

  2,981.92  

   2,977.33
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Brent Petrol

Brent petrol son iki gündür yaşadığı satış baskısı sonrası test ettiği
60,85$ seviyelerinden 58,85$ seviyelerine gevşeyerek bu sabah da
hafif satıcılı işlem görüyor. Arz yönünden bugün açıklanacak stok
verileri takip edilecek. 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

   59.46

  59.30  

 59.17   

59.05    

 58.89   

  58.73  

   58.61

USD/JPY

Güvenli varlık talebinin artış kaydetmesiyle JPY, Çin'in ABD
Kongresi'nin Hong Kong protestocularını destekleyen düzenlemeyi
yasalaştırması halinde sert karşı önlemler alacağını açıklamasının
ardından önemli piyasa paralarının çoğu karşısında
yükseldi. Konuya ilişkin haber akışı müzakerelerin seyrini
etkileyeceğinden ve küresel risk iştahı üzerinde belirleyici
olduğundan yakından takip ediliyor. Bugün ABD’de perakende
satışların açıklanması bekleniyor. Hafta başından bu yana
yükselişin kaydedildiği USDJPY’de bugün yaşanan gelişmelerle geri
çekilme kaydedilmektedir. Geri çekilmenin devam etmesi halinde
108,28 – 108,00 ve 107,75 seviyeleri destek olarak takip edilebilir.
Tekrar toparlanmanın sağlanması halinde 109,00 – 109,32 ve
109,60 direnç olarak izlenebilir. 

Günlük Pivot Seviyeleri

   109.14

  109.01  

 108.87   

108.74    

 108.60   

  108.47  

   108.33

(0216) 453 0120 www.gedik.com

https://www.gedik.com/


Gedik Forex Bülten 16 Ekim 2019

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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