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Piyasa Gündemi

Cumhurbaşkanı Erdoğan ve ABD Başkan Yardımcı Pence
görüşmesinin ardından dün akşam saatlerinde ABD – Türkiye
arasında anlaşmaya varıldığı duyurulurken, Barış Pınarı Harekâtı’na
5 günlüğüne ara verildi. Anlaşmadaki şartların sağlanması
durumunda operasyonun durdurulacağı açıklanırken, Mike Pence
yeni yaptırımların olmayacağı bilgisini paylaştı. ABD – Türkiye
ilişkilerine dair endişelerin yatışması sonrasında Türk Lirası’ndaki
değer kazanımları ön plana çıkıyor.

Açıklanacak Önemli Ekonomik Veriler
         
•    14:30 Türkiye – TCMB Beklenti Anketi Önem: Orta

Türkiye 

Türkiye ile ABD arasında, Suriye'nin kuzeydoğusundaki Barış Pınarı
Harekatı'na yönelik görüşmelerin ardından anlaşmaya varıldı.
Anlaşma kapsamında 13 maddelik ortak açıklama yapıldı. Anlaşma
kapsamında ABD terör örgütünün 120 saat içinde  geri çekilmesini
sağlayacakken, Türkiye'nin 'Barış Pınarı'na 5 gün ara verileceği
belirtildi.ABD Başkan Yardımcısı Pence, Suriye'nin
kuzeydoğusunda operasyonun sonlandırılması durumunda
Türkiye'ye yönelik ekonomik yaptırımların kaldırılacağını söyledi.
Açıklamada, "Türkiye ve ABD 'Hepimiz birimiz, birimiz hepimiz için'
anlayışıyla, NATO topraklarını ve halklarını tüm tehditlere karşı
koruma taahhütlerini muhafaza eder." ifadeleri kullanıldı. ABD
Başkanı Donald Trump, Türkiye ve ABD arasında varılan Suriye
anlaşması için "Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a teşekkür
ediyorum. Bugün, Orta Doğu'da muazzam bir gün. Alışılmışın
dışındaydı ama daha önce kimsenin yıllar yılı yapamadığı bir şeyi
yaptık" dedi. Konuya ilişkin haber akışı yaıkından takip
edilirken, TCMB beklenti anketi yayınlanacak.

Euro Bölgesi

Almanya hükümeti, azalan küresel talep, Brexit ve ticaret
anlaşmazlıklarının etkilerinin gelecek yıla da sarkacağı beklentisi ile,
Avrupa'nın en büyük ekonomisinin 2020 yılı için büyüme tahminini
düşürdü. Hükümetin 2020 yılı için büyüme tahminini %1,5'ten %1,0
seviyesine düşürdü.

ABD

ABD'de işsizlik haklarından yararlanma başvuruları geçen hafta 214
bine yükseldi.Konut başlangıçları ise eylül ayında %9,4 ile
beklentilerin üzerinde düşerek 1,26 milyon oldu. Sanayi üretimi
Eylül'de %0,4 düştü, bu 5 ayın en büyük düşüşü olarak kayda geçti.
 Kapasite kullanım oranı % 77,9'dan % 77,5'e geriledi. İmalat sanayi
üretimi ise %0,5 ile % 0,3'lük beklentiden fazla düştü. 

Çin

Çin’in ekonomik büyümesi üçüncü çeyrekte yurt içinde zayıf talep ve
ticaret savaşının ihracatı zayıflatmasıyla yavaşladı. Böylelikle Çin
ekonomisi 2009'dan bu yana ilk kez resesyona girme eşiğinde olan
küresel ekonomiye fazla bir destek sağlayamadı.Sanayi üretimi
eylül ayında beklentilerin üzerinde gerçekleşirken perakende
satışlar beklentilere paralel %7,8 seviyesinde gerçekleşti. 

Piyasa Verileri
Pariteler Son Günlük Değ.

(%)
Haftalık Değ.

(%)
Yılbaşı Değ.

(%)
USDTRY 5.7672 -1.08 -2.01 8.95
EURTRY 6.4147 -1.13 -1.27 5.77
EURUSD 1.1121 -0.02 0.76 -2.93
GBPUSD 1.2866 -0.19 2.04 0.91
USDJPY 108.58 -0.06 0.19 -0.94

Sepetler Son Günlük Değ.
bp

Haftalık Değ.
bp

Yılbaşı Değ.
bp

½ $ + ½ € 6.1923 -0.95 2.65 53.02
Dolar Endeksi 97.6350 4.70 -66.60 153.40
REK 76.6600 - - 166.00

Endeks Vadeliler Son Günlük Değ.
(%)

Haftalık Değ.
(%)

Yılbaşı Değ.
(%)

S&P 500 Yakın Vade 2,992.75 -0.18 0.74 19.46
DAX Yakın Vade 12,623.50 -0.44 1.10 19.52
Dow Jones Yakın
Vade 26,947.00 -0.17 0.64 15.81

Emtialar Son Günlük Değ.
(%)

Haftalık Değ.
(%)

Yılbaşı Değ.
(%)

Ons Altın 1,490.18 -0.12 0.10 16.21
Gram Altın 276.31 -1.01 -1.91 26.67
WTI 53.88 -0.41 -1.74 17.44
BRENT 59.71 -0.48 -1.89 10.22
Bakır 2.59 -0.13 -0.97 -4.93

Tahviller Son Günlük Değ.
bp

Haftalık Değ.
bp

Yılbaşı Değ.
bp

Türkiye 2 Yıllık 15.6600 -65.00 83.00 -407.00
Türkiye 10 Yıllık 15.4400 -31.00 81.00 -104.00
ABD 10 Yıllık 1.7520 0.20 1.90 -93.40
ABD 2 Yıllık 1.5940 -0.60 -0.60 -90.20
Almanya 10 Yıllık -0.4010 0.10 3.80 -64.70
Almanya 2 Yıllık -0.6600 0.90 4.50 -5.00

Gelişmekte Olan
Ülke Kurları Son Günlük Değ.

(%)
Haftalık Değ.

(%)
Yılbaşı Değ.

(%)
USDZAR 14.7823 -0.35 0.07 2.76
USDIDR 14,140.00 -0.02 0.05 -1.92
USDTRY 5.7671 -1.08 -2.01 8.95
USDRUB 63.9986 -0.17 -0.32 -8.10
USDBRL 4.1628 -0.06 1.20 7.25
USDCNY 7.0839 0.09 -0.06 2.99
USDMXN 19.1954 -0.01 -0.66 -2.29
USDCZK 23.1225 0.05 -1.10 2.94
USDHUF 297.5100 -0.01 -1.07 6.17
USDPLN 3.8493 -0.03 -1.28 2.85
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Euro/Dolar

Brexit konusuna ilişkin iyimser havanın tekrar oluşması euronun
üzerindeki baskıyı kaldırarak değer kazancının yaşanmasında etkili
oldu. ABD’de zayıf perakende satışların ardından dün konut
başlangıçları eylül ayında % 9,4 ile beklentilerin üzerinde düşerek
1,26 milyon oldu. Sanayi üretimi ise eylül ayında % 0,4 düştü, bu 5
ayın en büyük düşüşü olarak kayda geçti.  Kapasite kullanım oranı
% 77,9'dan % 77,5'e geriledi. İmalat sanayi üretimi ise % 0,5 ile %
0,3'lük beklentiden fazla düştü. 100 periyotluk üssel ortalamanın
üzerinde fiyatlamanın sürdüğü paritede 1,1140 – 1,1170 ve 1,1200
seviyeleri direnç olarak izlenebilir. Geri çekilmelerde ise 1,1108 –
1,1085 ve 1,1064 destek seviyeleri olarak takip edilebilir.

Günlük Pivot Seviyeleri

   1.1145

  1.1138  

 1.1130   

1.1121    

 1.1115   

  1.1108  

   1.1100

GBP/USD

Uzun zamandır gerçekleştirilen görüşmelerin sonunda liderlerin
düzenli Brexit konusunda dün öğle saatlerinde anlaşmaya
vardıklarını açıklaması sterlindeki rallinin devamının getirdi. AB
üyesi 27 ülkenin lideri varılan yeni anlaşmayı onaylarken
anlaşmanın yürürlüğe girmesi için AP ve İngiliz parlamentosunun
onayları gerekiyor. İngiliz parlamentosu cumartesi günü anlaşmayı
oylamak için toplanacak. Bugün hem İngiltere hem de ABD
tarafında önemli bir veri akışı bulunmuyor. Sabah saatlerinde aşağı
yönlü eğilim gördüğümüz paritede bugün 1,2825 seviyesini üzerinde
kalınması durumunda önce 1,2930 ardından dünün zirvesi 1,2988
direnç noktaları olarak izlenebilir. Olası geri dönüşlerde ise 1,2800
seviyesinin altında 1,2760 ve 1,2740 seviyeleri takip edilebilir.

Günlük Pivot Seviyeleri

   1.2948

  1.2921  

 1.2893   

1.2866    

 1.2838   

  1.2811  

   1.2783
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USD/TRY

Dolar/TL kuru dün 5,8168 ve 5,9315 seviyeleri arasında
dalgalanarak günü 5,8299 seviyesinden tamamladı. Dün Türk ve
ABD heyetlerinin öğleden sonra Ankara’da gerçekleştirdiği toplantı
TL varlıkları tarafından yakından izlenirken seans içinde görüşmeye
yönelik umutlar TL varlıkları destekledi. Akşam saatlerinde
heyetlerin anlaşmaya vardıklarını açıklamalarının ardından Dolar/TL
kurunun 5,85 desteğini kırarak 5,81’e kadar geri çekildiğini izledik.
Bugün yurtiçi ve yurtdışında önemli bir veri akışı bulunmuyor.
Dolar/TL kuru sabah 08:53 itibariyle 5,79 seviyelerinden işlem
görüyor. Kurda bugün 5,81 noktası ilk önemli direnç seviyemiz olup
üzerinde 5,85 ve 5,89 takip edilecektir. Aşağıda ise 5,79’un altında
5,76 ve 5,72 noktaları önem kazanacaktır.

Günlük Pivot Seviyeleri

   5.8876

  5.8601  

 5.8136   

5.7672    

 5.7396   

  5.7121  

   5.6656

EUR/TRY

Euro/TL kuru 6,4613 ve 6,6033 seviyeleri arasında dalgalanarak
günü 6,4723 seviyesinden tamamladı. Brexit konusunda oluşan
iyimser hava euronun üzerindeki baskının azalmasında etkili oldu.
Yurtiçinde Cumhurbaşkanı Erdoğan, ABD Başkan Yardımcısı Mike
Pence görüşmesinin ardından anlaşmaya varıldı. Anlaşma
kapsamında 13 maddelik ortak açıklama yapılırken, ABD Başkan
Yardımcısı Pence, Suriye'nin kuzeydoğusunda kalıcı geri
çekilmesinin sağlandığında Türkiye'ye yönelik ekonomik
yaptırımların kaldırılacağını söyledi. Konuya ilişkin gelişmeler TL
varlıklarda değer kazancının yaşanmasında etkili olurken,haber
akışları yakından takip ediliyor. Geri çekilmenin yaşandığı çapraz
kurda 6,4115 – 6,3300 ve 6,2545 destek, 6,4824 – 6,5500 ve
6,6095 seviyeleri direnç olarak izlenebilir. 

Günlük Pivot Seviyeleri

   6.5445

  6.5159  

 6.4653   

6.4147    

 6.3861   

  6.3574  

   6.3068
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XAU/USD

Ons altın bu sabah 1492$ civarında fiyatlanıyor. Dün ABD’de
açıklanan kapasite kullanımı, sanayi üretimi ve konut verileri
beklentilerin altında kalmasıyla altın da 1490$ seviyelerinde
fiyatlandı. Ancak ABD verilerinin beklentilerden olumsuz gelmesi
uzun süre etkili olmayabilir. Bu nedenle önemli bir haber akışı
olmadıkça ons altındaki yükseliş atakları realizasyonla sonlanabilir.
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

   1,498.07

  1,496.10  

 1,493.14   

1,490.18    

 1,488.22   

  1,486.25  

   1,483.29

DAX Yakın Vade

AB ile İngiltere Brexit konusunda anlaştıklarını duyururken, dün AB
liderleri de Brexit anlaşmasına onay verdi. Bundan sonraki süreçte
İngiltere Parlamentosu’ndaki oylama yakından takip edilecek olup
son gelişmeler anlaşmasız Brexit’e ilişkin endişeleri azalttı. Ancak
dün Avrupa borsaları hafif satıcılı bir seyirle günü tamamlarken DAX
vadelileri günü yatay bir kapanışla 12.680 puandan tamamladı.
Bugün Çin’de zayıf gelen büyüme verisi sonrasında küresel hisse
piyasalarında görece zayıf bir seyir izlenirken DAX vadelileri de hafif
satıcılı işlem görüyor. Geri çekilmelerin devamında 12.580 – 12.530
ve 12.472 seviyeleri destek konumunda bulunmaktadır. Tekrar
alımların etkili olması durumunda 12.670 – 12.693 ve 12.808
seviyeleri direnç olarak izlenebilir.  

Günlük Pivot Seviyeleri

   12,728.67

  12,698.83  

 12,661.67   

12,624.50    

 12,594.67   

  12,564.83  

   12,527.67
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Dow Jones Yakın Vade

ABD hisselerinde dün yatay ancak pozitif bir seyir vardı. ABD ve
Çin’in pazarlık masasına oturmalarına rağmen, Beyaz Saray
Ekonomik Danışmanı Larry Kudlow ABD ile Çin'in ticaret
anlaşmasına hiç olmadığı kadar yakın olduğunu, döviz ve diğer
alanlarda ilerleme kaydedildiğini ve anlaşmanın tamamlanması için
güçlü bir ivme olduğunu söyledi. Bu sabah ABD vadelileri hafif
negatif seyrediyor. Dow vadelisi %0,2 oranında satıcılı seyrediyor.
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

   27,076.33

  27,042.67  

 26,995.33   

26,948.00    

 26,914.33   

  26,880.67  

   26,833.33

S&P 500 Yakın Vade

Dünkü seansta yatay ancak pozitif tamamlayan ABD endeksleri
bankacılık ve sağlık sektörü bilançolarının beklentilerden olumlu
gelmesinden güç bularak yükseldi. Dünkü seansta %0,2 oranında
artıda seyreden endeksin vadelisi bu sabah Çin’e dair %6,1 büyüme
yerine %6,0 büyümesiyle negatif seyrediyor. Küresel etkiyle negatif
seyreden ABD vadelileri diğer taraftan ABD –Çin görüşmelerini takip
ediyor. Beyaz Saray’dan gelen bilgilere göre görüşmeler olumlu
gidiyor. 3000 puan direncini aşan vadeli yukarıda 3028 seviyesi
zirvesinin altında seyrediyor. 3004/ 3012/ 3028 dirençler, 3000/
2990/ 2980 ise desteklerdir.

Günlük Pivot Seviyeleri

   3,007.58

  3,003.42  

 2,998.08   

2,992.75    

 2,988.58   

  2,984.42  

   2,979.08
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Brent Petrol

Brent petrol bu sabah yatay seyir halinde fiyatlamalara devam
ederken, 59,55$ seviyesinden işlem görüyor. Dün açıklanan resmi
ham petrol stoklar verilerine göre stoklar geçen hafta 10,5 milyon
varil arttı. Arz yönündeki gelişmelere geçici gözüyle bakan piyasa,
Çin-ABD görüşmelerine odaklandı. 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, 59,60/
60,10/ 61,50 ise dirençlerdir.

Günlük Pivot Seviyeleri

   60.25

  60.11  

 59.91   

59.71    

 59.56   

  59.42  

   59.22

USD/JPY

Çin’in ekonomik büyümesi üçüncü çeyrekte yurt içinde zayıf talep ve
ticaret savaşının ihracatı zayıflatmasıyla yavaşladı. Çin ekonomisi
3.çeyrekte neredeyse son 30 yılın en yavaş büyümesini yaşamış
oldu. Büyümeye yönelik endişelerin güvenli varlık talebini
artırmasıyla JPY’de değer kazancı devam etmektedir. ABD’de dün
konut başlangıçları eylül ayında %9,4 ile beklentilerin üzerinde
düşerek 1,26 milyon oldu. Sanayi üretimi ise eylül ayında % 0,4
düştü, bu 5 ayın en büyük düşüşü olarak kayda geçti. Geri
çekilmenin yaşandığı USDJPY’de 108,28 – 108,00 ve 107,75
destek, olası toparlanmalarda ise 109,00 – 109,32 ve 109,60 direnç
olarak izlenebilir.

Günlük Pivot Seviyeleri

   108.84

  108.77  

 108.67   

108.58    

 108.50   

  108.43  

   108.33
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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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