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Piyasa Gündemi

Halkbank’a yönelik iddianame hazırlandığı haberleri dün TL varlıklar
üzerinde baskı oluştururken operasyona yönelik gelişmeler ve ABD
– Türkiye ilişkilerinin seyri TL varlıklardaki fiyatlamalar üzerinde
belirleyici olmaya devam edecektir. ABD Başkan Yardımcısı Pence
ve Dışişleri Bakanı Pompeo dün Türkiye’ye gelirken, bugün
14:30’da başlaması beklenen Cumhurbaşkanı Erdoğan – Mike
Pence görüşmesi yurt içi piyasaların yakın takibinde olacak. 

Açıklanacak Önemli Ekonomik Veriler
         
•    15:30 ABD – Konut Başlangıçları Önem: Yüksek
•    16:15 ABD – Sanayi Üretimi Önem: Yüksek

Türkiye 

TCMB tarafından Ağustos dönemine ait özel sektörün yurt dışından
sağladığı kredi borcu gelişmeleri yayımlandı. Buna göre, Ağustos'ta
2018 sonuna kıyasla özel sektörün yurt dışından sağladığı uzun
vadeli kredi borcu 12,8 milyar dolar azalarak 196,6 milyar dolara
geriledi. Türkiye genelinde konut satışları Eylül ayında bir önceki
yılın aynı ayına göre %15,4 oranında  artarak 146 bin 903 oldu.
Konut satışlarında, İstanbul 23 bin 265 konut satışı ve %15,8 ile en
yüksek paya  sahip oldu. Türkiye genelinde konut satışları Eylül
ayında %15,4 oranında arttı, ipotekli konut satışları yıllık bazda %
410,2 oranında arttı. 

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, ABD Başkan Yardımcısı
Mike Pence görüşmesi bugün gerçekleşecek. Cumhurbaşkanı
Erdoğan, 22 Ekim'de Rusya Federasyonu'na günübirlik ziyaret
gerçekleştirerek Rusya Devlet Başkanı Putin ile görüşmesi
bekleniyor. Beyaz Saray'da dün gazetecilerin sorularını yanıtlayan
ABD Başkanı Donald Trump "Türkiye'ye yaptırım uygulamak,
bölgede savaşmaktan daha iyi gelişmeleri izliyoruz. Türkiye'nin
doğru şeyi yapması için çabalıyoruz" dedi. Konuya ilişkin haber
akışı yakından takip ediliyor.

Euro Bölgesi

Avrupa Birliği tarafından yapılan açıklamada, Birleşik Krallık adım
atmadıkça anlaşmanın imkasız olduğu belirtildi ve Brexit'te teknik
müzakelerin çıkmaza girdiği bildirildi. Euro, Almanya Başbakanı
Merkel'in büyümenin kötüleşmesi durumunda mali teşvik
açıklayabileceği haberinin ardından dolar karşısında yükseldi. 

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. Chicago
Fed Başkanı Charles Evans ise, ABD ekonomik görünümüne
yönelik riskler dikkate alındığında, Fed'in tekrar faiz indirimine
gidebileceğini söyledi ve bu konuda açık fikirli olduğunu vurguladı.
ABD’de dün perakende satışlar eylül ayında artış beklenirken %0,3
düştü. Perakende satışlar 7 ayda ilk kez düşerken, bu düşüş,
tüketici harcamalarında yavaşlama olduğu sinyalini verdi.

Piyasa Verileri
Pariteler Son Günlük Değ.

(%)
Haftalık Değ.

(%)
Yılbaşı Değ.

(%)
USDTRY 5.8962 0.16 1.02 11.39
EURTRY 6.5331 0.22 1.56 7.72
EURUSD 1.1071 -0.01 0.60 -3.37
GBPUSD 1.2757 -0.58 2.51 0.05
USDJPY 108.76 0.01 0.74 -0.78

Sepetler Son Günlük Değ.
bp

Haftalık Değ.
bp

Yılbaşı Değ.
bp

½ $ + ½ € 6.2018 1.60 5.95 53.97
Dolar Endeksi 98.0970 8.60 -58.20 199.60
REK 76.6600 - - 166.00

Endeks Vadeliler Son Günlük Değ.
(%)

Haftalık Değ.
(%)

Yılbaşı Değ.
(%)

S&P 500 Yakın Vade 2,986.00 -0.18 1.53 19.19
DAX Yakın Vade 12,641.00 -0.32 3.84 19.69
Dow Jones Yakın
Vade 26,882.00 -0.22 1.50 15.53

Emtialar Son Günlük Değ.
(%)

Haftalık Değ.
(%)

Yılbaşı Değ.
(%)

Ons Altın 1,491.25 0.10 -0.15 16.29
Gram Altın 282.69 0.28 0.89 29.59
WTI 52.86 -0.36 -1.92 15.22
BRENT 58.94 -0.47 -1.40 8.81
Bakır 2.57 -0.35 -1.43 -5.75

Tahviller Son Günlük Değ.
bp

Haftalık Değ.
bp

Yılbaşı Değ.
bp

Türkiye 2 Yıllık 16.3100 48.00 231.00 -342.00
Türkiye 10 Yıllık 15.7500 12.00 176.00 -73.00
ABD 10 Yıllık 1.7270 -1.80 5.50 -95.90
ABD 2 Yıllık 1.5750 -1.30 2.90 -92.10
Almanya 10 Yıllık -0.4010 -1.10 7.40 -64.70
Almanya 2 Yıllık -0.6740 0.20 3.50 -6.40

Gelişmekte Olan
Ülke Kurları Son Günlük Değ.

(%)
Haftalık Değ.

(%)
Yılbaşı Değ.

(%)
USDZAR 14.9456 0.01 -0.72 3.89
USDIDR 14,171.50 -0.05 0.36 -1.70
USDTRY 5.8945 0.13 0.99 11.36
USDRUB 64.1406 0.03 -0.48 -7.89
USDBRL 4.1502 -0.09 1.02 6.93
USDCNY 7.0995 0.08 -0.24 3.21
USDMXN 19.2177 0.08 -1.19 -2.18
USDCZK 23.2732 0.03 -0.83 3.61
USDHUF 300.5940 0.08 -0.45 7.27
USDPLN 3.8741 0.13 -1.09 3.51
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Euro/Dolar

Brexit konusunda oluşan iyimser havanın dün Avrupa Birliği
tarafından gelen haber akışıyla tekrar bozulması euronun
baskılanmasında etkili oldu. Almanya Başbakanı Merkel'in
büyümenin kötüleşmesi durumunda mali teşvik açıklayabileceği
haberinin ardından ise euro tekrar kayıplarını geri aldı. ABD’de dün
perakende satışlar eylül ayında artış beklenirken 7 ayda ilk kez
%0,3 düşerek,  tüketici harcamalarında yavaşlama olduğun sinyalini
verdi. Fed üyelerinin konuşmalarında ise  Fed'in ABD ekonomisine
yönelik risklerden dolayı faiz indirimine gidebileceği yönündeki
söylemleri takip edildi. 50 ve 100 periyotluk üssel ortalamaların
arasında fiyatlamanın sürdüğü paritede 1,1108 – 1,1142 ve 1,1170
seviyeleri direnç, 1,1046 – 1,1022 – 1,1000 destek seviyeleri olarak
izlenebilir. 

Günlük Pivot Seviyeleri

   1.1100

  1.1093  

 1.1082   

1.1071    

 1.1064   

  1.1057  

   1.1046

GBP/USD

Düzenli Brexit’e yönelik umutlar sterlini yukarı sürüyor. Dün
müzakerelere yönelik olumlu açıklamalar ve görüşmelerin şüphelere
rağmen bir anlaşma ihtimalini ortaya çıkarması GBPUSD paritesini
5 ayın zirvesine taşıdı. Bu sabah itibariyle Kuzey İrlanda partisinden
gelen önerilen Brexit anlaşmasını desteklemeyeceklerine yönelik
açıklama paritede aşağı yönlü seyir izlememizi sağlıyor. Bugün
görüşmelere yönelik haber akışı paritede volatilitenin yüksek
kalmasını sağlayabilir. Brexit görüşmelerinin yanı sıra ABD tarafında
açıklanacak veriler yakından izlenecek. Paritede 1,2760 seviyesini
üzerinde kalınması durumunda önce 1,2812 ardından dünün zirvesi
1,2877 direnç noktaları olarak izlenebilir. Olası geri dönüşlerde ise
1,2730 seviyesinin altında 1,2705 ve 1,2665 seviyeleri takip
edilebilir.

Günlük Pivot Seviyeleri

   1.2893

  1.2864  

 1.2811   

1.2757    

 1.2728   

  1.2700  

   1.2646
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USD/TRY

Dolar/TL kuru dün 5,8713 ve 5,9323 seviyeleri arasında
dalgalanarak günü 5,8870 seviyesinden tamamladı. Halkbank’a
yönelik ABD’de hazırlanan iddianamenin etkisiyle güne yükselişle
başlayan Dolar/TL kuru bugün Ankara’da yapılacak kritik Türk-ABD
heyetleri görüşmesi öncesi 5,94 direncini aşamadı. Gün içinde TL
tarafındaki tepki hareketleri kapanışa doğru hız kazanırken
Cumhurbaşkanı Erdoğan ve Rus yetkililerden gelen açıklamalar
yakından takip edildi. Bugün Türk ve ABD heyetlerinin
görüşmelerinin yanı sıra ABD’de açıklanacak veriler takip edilecek.
 Dolar/TL kuru sabah 08:46 itibariyle 5,88 seviyelerinden işlem
görüyor. Kurda bugün 5,89 noktası ilk önemli direnç seviyemiz olup
üzerinde 5,94 ve 5,99 takip edilecektir. Aşağıda ise 5,85’in altında
5,81 ve 5,79 noktaları önem kazanacaktır.

Günlük Pivot Seviyeleri

   5.9198

  5.9080  

 5.9021   

5.8962    

 5.8844   

  5.8726  

   5.8667

EUR/TRY

Euro/TL kuru 6,4911 ve 6,5494seviyeleri arasında dalgalanarak
günü 6,5114 seviyesinden tamamladı. Anlaşmasız Brexit’e yönelik
endişelerin tekrar oluşması euro üzerinde baskının artış
kaydetmesinde etkili oldu. Yurtiçinde jeopolitik risklerin ön plana
çıkmasıyla TL varlıklarda değer kaybı sürerken, bugün
gerçekleşecek Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, ABD
Başkan Yardımcısı Mike Pence görüşmesi bekleniyor. Diğer yandan
ABD Başkanı Trump’ın yaptırım konusundaki söylemleri fiyatlamalar
üzerinde etkili olduğundan yakından takip ediliyor. Kısa ve orta
vadeli ortalamaların üzeirnde fiyatlamanın sürüdğü çapraz kurda
yükselişlerde 5,6095 - 6,7000 ve 6,7835 seviyeleri direnç, 6,4278 -
6,3300 ve 6,2545 seviyeleri destek olarak takip edilebilir.

Günlük Pivot Seviyeleri

   6.5528

  6.5434  

 6.5383   

6.5331    

 6.5237   

  6.5143  

   6.5091
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XAU/USD

Ons altın bu sabah 1487$ civarında fiyatlanıyor. Dün açıklanan ABD
verileri ons altında yukarı yöne doğru tepki vermesini sağlasa da
1500$ aşılamadı. ABD'de perakende satışlar Eylül'de % 0,3 artış
beklenirken % 0,3 düşerek 7 ayda ilk kez geriledi. Hafta başında
ABD ile Çin’in kısmi anlaşması, Brexit’te anlaşma ihtimali derken
ons altında önemli bir katalizör henüz bulunmuyor.  Teknik olarak
alçalan kanal devam ediyor. Aşağıda 1485-1482 ana direnç olurken
bu noktanın üzerinde kaldığı sürece yukarı tepki şansı var. Ancak
yukarı yöndeki tepkiler yeni haber akışı oluşmadıkça satışla
karşılanabilir. 1507/ 1515/ 1525 dirençler, 1485/ 1470/ 1460 ise
desteklerdir

Günlük Pivot Seviyeleri

   1,499.70

  1,496.43  

 1,493.83   

1,491.24    

 1,487.97   

  1,484.70  

   1,482.10

DAX Yakın Vade

Geçen hafta ABD – Çin müzakerelerinde kısmi anlaşmaya varılırken
küresel risk iştahının toparlanma kaydettiği görülmüştü. Ticaret
anlaşmasına dair beklentiler gündemdeki yerini korurken konu ile
ilgili gelişmeler küresel piyasaların seyri üzerinde etkili olacaktır.
Ayrıca Brexit ile ilgili gelişmeler de piyasaların yakından takip ettiği
bir diğer konu olarak öne çıkıyor. Son günlerde anlaşmalı Brexit’e
dair beklentiler güç kazanırken gelişmeler yakından izlenecek. DAX
vadelileri %0,37’lik bir yükselişle günü 12.681 puandan tamamladı.
Bu sabah yataya yakın bir seyir izleyen DAX vadelisinde
yükselişlerde 12.675 – 12.693 ve 12.734 seviyeleri direnç olarak
izlenebilir. Geri çekilmelerde ise 12.589 – 12.554 ve 12.472
seviyeleri destek konumundadır. 

Günlük Pivot Seviyeleri

   12,706.50

  12,688.50  

 12,664.50   

12,640.50    

 12,622.50   

  12,604.50  

   12,580.50

(0216) 453 0120 www.gedik.com

https://www.gedik.com/


Gedik Forex Bülten 17 Ekim 2019

Dow Jones Yakın Vade

ABD’de endeksler olumlu başlayan bilanço sezonuna rağmen dün
açıklanan perakende satışlar ve Hong Kong’daki gerginlik nedeniyle
bir miktar geriledi. Dow Jones endeksi %0,08 oranında yataya yakın
bir kapanış yaparken,  bu sabah Dow Jones vadelisi %0,10
oranında satıcılı seyrediyor. ABD'de perakende satışlar Eylül'de %
0,3 artış beklenirken % 0,3 düşerek 7 ayda ilk kez geriledi. Teknik
olarak 27,000 sınırında dirençle karşılaşan Dow vadelisi bu noktayı
aşamadı. Direncinden bir miktar geri çekilen vadelide 26,400 ara
destek olurken, 26,000 ise ana destektir. Bugün konut ve sanayi
üretim verileri takip edilecek.

Günlük Pivot Seviyeleri

   26,998.33

  26,972.67  

 26,927.33   

26,882.00    

 26,856.33   

  26,830.67  

   26,785.33

S&P 500 Yakın Vade

S&P500 Endeksi dünkü seansı %0,2 oranında satışla tamamlarken
üçüncü dönem bilanço sezonu da başladı. İyimser beklentilere
rağmen perakende satışlardaki gerileme endekslere negatif
yansırken, bu sabah Çin ve ABD vadelileri ekside seyrediyor.  Çin,
ABD Kongresi'nin Hong Kong'un özel ticaret statüsünü korumak için
Pekin'den yeterince özerk olup olmadığını belirleyecek yıllık bir
gözden geçirme yapılmasını öngören yasayı onaylaması
durumunda misillemede bulunacağını kaydetti. Vadelide 2990-3000
seviyesi direnç olarak dururken, 2960-2950 ise eski direnç yeni
destek konumunda.

Günlük Pivot Seviyeleri

   2,998.25

  2,995.50  

 2,990.75   

2,986.00    

 2,983.25   

  2,980.50  

   2,975.75
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Brent Petrol

Brent petrol bu sabah yatay seyir halinde fiyatlamalara devam
ederken, 58,95$ seviyesinden işlem görüyor. Dün açıklanan
Amerikan Petrol Enstitüsü haftalık ham petrol stokları 10,5 milyon
varil arttı. Bugün ise kamu stokları verisi bekleniyor. Arz yönündeki
gelişmeler geçici olursa ve Çin-ABD görüşmeleri olumlu yönde
gitmeye devam ederse petrolde geldiğimiz destek seviyelerinde
tutunma görebiliriz. 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

   59.51

  59.39  

 59.17   

58.94    

 58.83   

  58.72  

   58.49

USD/JPY

Güvenli varlık talebinin artış kaydetmesiyle dün JPY'nin dolar
karşısında değer kazancının etkili olduğu gözlemlenirken bugün
tekrar yükselişin etkili olduğu görülmektedir. ABD’de dün perakende
satışlar eylül ayında artış beklenirken 7 ayda ilk kez %0,3 düşerek,
 tüketici harcamalarında yavaşlama olduğun sinyalini verdi. Fed
üyelerinin konuşmalarında ise Fed'in ABD ekonomisine yönelik
risklerden dolayı faiz indirimine gidebileceği yönündeki söylemleri
takip edildi. Ticaret müzakereleri kapsamındaki haber akışları
küresel risk iştahı üzerinde belirleyici olduğundan yakından takip
edilmektedir. Yükselişin devam etmesi halinde 109,00 – 109,32 ve
109,60 direnç olarak izlenebilir. Geri çekilmelerde ise 108,28 –
108,00 ve 107,75 seviyeleri destek olarak takip edilebilir. 

Günlük Pivot Seviyeleri

   109.04

  108.93  

 108.85   

108.76    

 108.66   

  108.55  

   108.47
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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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