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Piyasa Gündemi

ABD – Türkiye arasındaki anlaşma haberi son iki haftadır artış
kaydeden ABD – Türkiye ilişkilerine dair endişeleri yatıştırırken,
cuma günü TL varlıklar genelinde değer kazanımları etkili oldu.
Operasyona 120 saatlik bir ara verilirken bu süre salı günü akşam
saatlerinde sona eriyor. Anlaşmanın şartlarının sağlanıp
sağlanamadığı ve konu ile ilgili diğer gelişmeler piyasaların
takibinde yer alacak. Ticaret savaşları ve Brexit’e ilişkin gelişmeler
de gündemdeki yerini koruyor.

Açıklanacak Önemli Ekonomik Veriler
         
•    Önemli bir ekonomik veri akışı bulunmamaktadır.

Türkiye 

TCMB, 2019 yılı Ekim ayı beklenti anketini yayımladı. Ankete göre
yılsonu Dolar/TL  beklentisi 6,0473'e yükseldi, 12 ay sonrası için
tüketici enflasyonu beklentisi %11,18'e geriledi. 2019 yılı Ekim ayı
için TÜFE beklentisi bir önceki anket döneminde %1,93 iken, bu
anket döneminde %1,90 oldu. Kasım ayı TÜFE beklentisi aynı anket
dönemlerinde sırasıyla %1,17 ve %1,13 oldu. Aralık ayı TÜFE
beklentisi ise %0,93 olarak gerçekleşti. 

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Barış Pınarı Harekatıyla ilgili, "Söz yerine
getirilmemiş olursa 120. saatin sona erdiği dakika, harekatımız
kaldığı yerden çok daha kararlı bir şekilde devam edecektir." dedi.
Ayrıca Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Amerika, 120 saatlik sürenin sona
erdiği salı akşamına kadar bize verdiği sözleri tutabilirse, güvenli
bölge konusu çözülmüş olacaktır." diye konuştu. Fransa
Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron, "Merkel ve Johnson ile gelecek
haftalarda Cumhurbaşkanı Erdoğan ile görüşmeye karar verdik."
dedi. Cumhurbaşkanı Erdoğan, Birleşik Krallık Başbakanı Boris
Johnson ile telefonda görüştü. İletişim Başkanlığından yapılan
açıklamaya göre, ikili ilişkiler ve bölgesel konuların ele alındığı
görüşmede Cumhurbaşkanı Erdoğan, Suriye'nin kuzeydoğusuna
ilişkin Türkiye-ABD arasında varılan mutabakat çerçevesinde
belirlenen süre içinde terör örgütünün güvenli bölge dışına
çekilmesi, ağır silahlarının toplanması, tahkimatlarının ve
mevzilerinin kullanılamaz hale getirilmesi hususlarının yakından
takip edildiğini ifade etti.

Euro Bölgesi

AB üyesi ülkelerin devlet başkanlarını Brüksel'de bir araya getiren
AB Liderler Zirvesi'nde, Lagarde'ın 1 Kasım'dan itibaren ECB
başkanı olarak atanması kararı alındığı açıklandı. Açıklamada,
Lagarde'ın görev süresinin 8 yıl olacağı belirtildi.

ABD

New York Fed Başkanı John Williams, Fed'in adımlarının
ekonominin yolunda gitmesine yardımcı olduğunu söyledi. Willams
"İleriye bakıldığında, aynı yaklaşımı sürdürmemiz gerektiğini
düşünüyorum; ekonominin bizim çifte hedefimiz dikkate alındığında
nerede bulunduğuna, büyüme ve enflasyon ve bu belirsizlikleri
etkileyebilecek faktörlerin nerede olabileceğine toplantı bazında
bakma yaklaşımı" dedi.
 

Piyasa Verileri
Pariteler Son Günlük Değ.

(%)
Haftalık Değ.

(%)
Yılbaşı Değ.

(%)
USDTRY 5.7850 -0.10 -2.40 9.29
EURTRY 6.4622 -0.14 -1.16 6.55
EURUSD 1.1159 0.01 1.22 -2.60
GBPUSD 1.2941 0.08 2.66 1.50
USDJPY 108.53 0.11 0.12 -0.99

Sepetler Son Günlük Değ.
bp

Haftalık Değ.
bp

Yılbaşı Değ.
bp

½ $ + ½ € 6.1068 -8.55 -6.65 44.47
Dolar Endeksi 97.3500 6.80 -112.00 124.90
REK 76.6600 - - 166.00

Endeks Vadeliler Son Günlük Değ.
(%)

Haftalık Değ.
(%)

Yılbaşı Değ.
(%)

S&P 500 Yakın Vade 2,993.25 0.17 0.94 19.48
DAX Yakın Vade 12,662.50 0.13 1.55 19.89
Dow Jones Yakın
Vade 26,797.00 0.16 0.19 15.17

Emtialar Son Günlük Değ.
(%)

Haftalık Değ.
(%)

Yılbaşı Değ.
(%)

Ons Altın 1,491.21 0.07 -0.13 16.29
Gram Altın 277.56 0.05 -2.45 27.24
WTI 53.90 0.18 0.80 17.47
BRENT 59.42 0.10 0.19 9.70
Bakır 2.62 0.20 0.37 -4.06

Tahviller Son Günlük Değ.
bp

Haftalık Değ.
bp

Yılbaşı Değ.
bp

Türkiye 2 Yıllık 14.2900 -137.00 -94.00 -544.00
Türkiye 10 Yıllık 14.4300 -101.00 -20.00 -205.00
ABD 10 Yıllık 1.7690 1.70 3.60 -91.70
ABD 2 Yıllık 1.5860 0.80 -1.40 -91.00
Almanya 10 Yıllık -0.3720 1.10 8.50 -61.80
Almanya 2 Yıllık -0.6650 0.80 1.30 -5.50

Gelişmekte Olan
Ülke Kurları Son Günlük Değ.

(%)
Haftalık Değ.

(%)
Yılbaşı Değ.

(%)
USDZAR 14.7706 -0.11 -0.31 2.67
USDIDR 14,107.50 -0.14 -0.11 -2.15
USDTRY 5.7880 -0.05 -2.35 9.34
USDRUB 63.8152 0.02 -0.66 -8.36
USDBRL 4.1141 0.03 -0.31 6.00
USDCNY 7.0730 -0.12 0.08 2.83
USDMXN 19.1126 0.01 -0.83 -2.72
USDCZK 22.9750 0.13 -1.92 2.28
USDHUF 296.5020 0.14 -1.42 5.81
USDPLN 3.8363 0.08 -1.55 2.50

Gedik Forex

(0216) 453 0120 www.gedik.com

https://www.gedik.com/


Gedik Forex Bülten 21 Ekim 2019

Euro/Dolar

Hafta sonu İngiliz Parlementosu’nun Brexit oylamasını ertelemesiyle
belirsizliğin tekrar oluşması euro üzerindeki pozitif etkiyi sınırladı.
Aynı zamanda geçen hafta Çin’den gelen zayıf büyüme verileri
küresel büyümeye ilişkin endişelerin oluşmasında etkili olurken,
ABD’de açıklanan verilerin beklentileri karşılamaması paritede
yükselişin yaşanmasına neden oldu. ABD’de Fed üyelerinin
konuşmaları ön plana çıkarken, New York Fed Başkanı Williams,
cuma günü Fed'in adımlarının ekonominin yolunda gitmesine
yardımcı olduğunu söyledi. 100 periyotluk üssel ortalamanın
üzerinde fiyatlamanın sürdüğü paritede kısa vadede 1,1170 –
1,1190 ve 1,1200 seviyeleri direnç olarak izlenebilir. Geri
çekilmelerde ise 1,1138 - 1,1114 – 1,1100 destek seviyeleri olarak
takip edilebilir. 

Günlük Pivot Seviyeleri

   1.1180

  1.1172  

 1.1166   

1.1159    

 1.1152   

  1.1144  

   1.1137

GBP/USD

AB’li ve İngiliz liderlerin düzenli Brexit görüşmelerinde anlaşmaya
varmalarının ardından cumartesi günü İngiliz parlamentosunda
gerçekleştirilen oylama takip yakından izlendi. Oylamada
anlaşmanın daha detaylı incelenmesini öngören tasarı 16 oy farkıyla
kabul edilirken kararın ardından başbakan Johnson AB’ye Brexit’i
31 Ocak 2020’ye ertelemeyi talep eden imzasız mektubu yolladı.
Bugün hem İngiltere hem de ABD tarafında önemli bir veri akışı
bulunmazken İngiltere’de Brexit gündemi izlenmeye devam
edilecek. Sabah saatlerinde aşağı yönlü eğilim gördüğümüz
paritede bugün 1,2875 seviyesini üzerinde kalınması durumunda
önce 1,2950 ardından dünün zirvesi 1,2988 direnç noktaları olarak
izlenebilir. Olası geri dönüşlerde ise 1,2847 seviyesinin altında
1,2800 ve 1,2750 seviyeleri takip edilebilir.

Günlük Pivot Seviyeleri

   1.3048

  1.3000  

 1.2971   

1.2941    

 1.2893   

  1.2845  

   1.2815
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USD/TRY

Dolar/TL kuru cuma günü 5,7545 ve 5,8325 seviyeleri arasında
dalgalanarak günü 5,7908 seviyesinden tamamladı. Perşembe
akşamı sona eren Türk ve ABD heyetleri toplantısından uzlaşı kararı
çıkmasıyla haftanın son gününe aşağı yönlü bir başlangıç yapan
Dolar/TL kuru sabah saatlerinde 5,75 ile son 10 günün en düşük
seviyelerini test etti. Önemli bir veri akışının olmadığı günde kur
kapanışa doğru 5,79 seviyelerinde dengelendi. Bugün yurtiçi ve
yurtdışında önemli bir veri akışı bulunmazken yurtiçinde anlaşmaya
yönelik gelişmeler takip edilecek. Dolar/TL kuru sabah 08:37
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 5,75 ve 5,72 noktaları önem
kazanacaktır.

Günlük Pivot Seviyeleri

   5.8092

  5.8043  

 5.7947   

5.7850    

 5.7802   

  5.7753  

   5.7657

EUR/TRY

Euro/TL kuru 6,4031 ve 6,4833 seviyeleri arasında dalgalanarak
cuma gününü 6,4440 seviyesinden tamamladı. İngiliz
Parlementosu’nun Brexit oylamasını ertelemesiyle belirsizliğin tekrar
oluşması euro üzerindeki pozitif etkiyi sınırladı. Yurtiçinde geçen
hafta Cumhurbaşkanı Erdoğan, ABD Başkan Yardımcısı Mike
Pence görüşmesinin ardından anlaşmaya varılmasıyla anlaşma
kapsamında 120 saatlik geri çekilme yarın akşam saatlerinde
dolmaktadır. Konuya ilişkin gelişmeler TL varlıklarda değer
kazancının yaşanmasında etkili olurken, haber akışları yakından
takip ediliyor. Geri çekilmenin yaşandığı çapraz kurda 6,4152 –
6,3300 ve 6,2545 destek, 6,5070– 6,5500 ve 6,6095 seviyeleri
direnç olarak izlenebilir. 

Günlük Pivot Seviyeleri

   6.4884

  6.4818  

 6.4720   

6.4622    

 6.4556   

  6.4491  

   6.4393
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XAU/USD

Ons altın yeni haftaya 1490$ seviyesinden başlıyor. Bir süredir
aşağıda 1482$'ı ana destek haline getiren ons altın yukarıda da
1525$ seviyesini kıramıyor. Gündemde ons altını fiyatlayan ana
konular Fed'in yeniden teknik olarak bilançosunu genişletecek
olması ve faiz indirim beklentileri ile Çin ve ABD'nin henüz net bir
şekilde anlaşamamış olması. Ancak varılan kısmi anlaşma
nedeniyle 1500$ üzerinde yeni alıcı gelmemekle beraber aşağıda
da destek buluyor. Bu nedenle çift yönlü strateji ile değerlendirilen
altında olası kırılmalara karşı stoplu gitmekte fayda var. 1502 ve
1507 ara dirençler, 1482 ise en önemli destek olarak karşımıza
çıkıyor.
 

Günlük Pivot Seviyeleri

   1,497.91

  1,495.76  

 1,493.55   

1,491.34    

 1,489.18   

  1,487.02  

   1,484.81

DAX Yakın Vade

Brexit ile ilgili olumlu gelişmeler ve AB ile İngiltere Brexit konusunda
anlaşmaya varması geçen hafta Avrupa borsalarını destekleyen
gelişmeler oldu. Cuma günü ise Başbakan Johnson'ın Kuzey
İrlandalı destekçilerinin anlaşmayı desteklemeyeceklerini belirtmesi
İngiltere Parlamentosu’ndaki oylama öncesinde Avrupa varlıklarını
baskıladı. DAX vadelileri cuma gününü %0,26’lık düşüşle 12.647
puandan tamamladı. Cumartesi günü yapılması beklenen İngiltere
Parlamentosu’ndaki Brexit oylaması ertelenirken konu ile ilgili
gelişmeler yakından izlenecek. Bu sabah hafif alıcılı bir seyir izleyen
DAX vadelisinde yükselişlerin devamında 12.680 – 12.693 ve
12.808 seviyeleri direnç olarak izlenebilir. Geri çekilmelerde ise
12.613 - 12.590 ve 12.554 seviyeleri destek konumundadır. 

Günlük Pivot Seviyeleri

   12,718.33

  12,698.67  

 12,680.33   

12,662.00    

 12,642.33   

  12,622.67  

   12,604.33

(0216) 453 0120 www.gedik.com

https://www.gedik.com/


Gedik Forex Bülten 21 Ekim 2019

Dow Jones Yakın Vade

Ekim ayı başından itibaren ABD – Çin arasındaki ticaret
müzakerelerine ilişkin olumlu beklentiler, kısmi anlaşma haberleri ve
beklentilerden daha iyi gelen bilançolarla yukarı yönlü bir seyrin
izlendiği Dow Jones vadelilerinde cuma günü aşağı yönlü bir seyir
etkili oldu. Cuma günü Çin’de zayıf gelen büyüme verisi ve Brexit’e
ilişkin İngiltere Parlamentosu’ndaki oylama öncesi gündeme gelen
endişeler küresel risk iştahını bir miktar baskıladı. Bu sabah hafif
alıcılı bir seyrin izlendiği Dow Jones vadelilerinde yükselişlerin
devamında 26.829 üzerinde 26.876 - 26.894 ve 26.975 seviyeleri
direnç olarak izlenebilir. Geri çekilmelerde ise 22 günlük üssel
ortalamaya denk gelen 26.700 seviyesi kısa vadeli destek
konumunda olup devamında 26.627 ve 26.549 seviyeleri gündeme
gelebilir. 

Günlük Pivot Seviyeleri

   26,959.67

  26,894.33  

 26,845.67   

26,797.00    

 26,731.67   

  26,666.33  

   26,617.67

S&P 500 Yakın Vade

Son dönemde risk iştahındaki toparlanmanın katkısıyla yukarı yönlü
hareketlerin etkili olduğu S&P500 vadelisinde cuma günü aşağı
yönlü bir seyir etkili oldu. Cuma günü Çin’de zayıf gelen büyüme
verisi ve Brexit’e ilişkin İngiltere Parlamentosu’ndaki oylama öncesi
gündeme gelen endişeler küresel risk iştahını bir miktar baskıladı.
Önümüzdeki süreçte ABD – Çin arasındaki ticaret savaşlarının
gelişimi ve Brexit ile ilgili konu akışları küresel risk iştahı ve hisse
piyasaları üzerinde belirleyici olacaktır. Haftanın ilk işlem gününde
Cuma günkü kayıplarını geri alma çabasında olan S&P500
vadelisinde yükselişlerin devamında 2.997 – 3.008 ve 3.018
seviyeleri direnç olarak izlenebilir. Geri çekilmelerde 2.984 – 2.975
ve 2.966 seviyeleri destek konumundadır. Bugün ABD’de önemli bir
ekonomik veri akışı bulunmuyor.

Günlük Pivot Seviyeleri

   3,012.58

  3,004.92  

 2,999.08   

2,993.25    

 2,985.58   

  2,977.92  

   2,972.08
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Brent Petrol

Brent petrol haftanın ilk işlem günü aşağı yönlü fiyatlamalara devam
ederken, 59,32$ seviyesinden işlem görüyor. Geçen hafta özel
sektör verilerine göre petrol fiyatları ABD'de ham petrol stoklarının
sert yükseliş kaydetmesi ve buna bağlı olarak talep azalırken arzın
artmaya devam ettiğine ilişkin endişelerin güçlenmesi ile birlikte
düştü. Arz yönündeki gelişmelere geçici gözüyle bakan piyasa, Çin-
ABD görüşmelerine odaklanmaya devam ediyor. Teknik olarak
fiyatlamanın 57,70$ seviyesinin altına sarkmadığı sürece yükseliş
trendinin devamı beklenirken, geri çekilmelerde alımların etkili
olması beklenmektedir. Şimdilik ara destek olan 59,10$ seviyesinin
aşağısına inilmesi satış baskısının bir miktar daha devam etmesine
neden olurken, 58,45/ 57,70/ 57,15 seviyeleri destek, 59,80/ 60,10/
61,50 ise dirençlerdir.

Günlük Pivot Seviyeleri

   59.79

  59.62  

 59.52   

59.42    

 59.25   

  59.07  

   58.97

USD/JPY

Geçen hafta Çin’den gelen zayıf büyüme verileri küresel büyümeye
yönelik endişelerin oluşmasında etkili oldu. ABD’de açıklanan
verilerin beklentileri karşılamaması paritede yükselişin yaşanmasına
neden oldu. ABD’de Fed üyelerinin konuşmaları ön plana çıkarken,
New York Fed Başkanı Williams, Fed'in adımlarının ekonominin
yolunda gitmesine yardımcı olduğunu söyledi. Japonya'da eylül ayı
ihracatı %5,2 geriledi. Deniz aşırı talebin gerilemesinin imalatçıları
olumsuz etkilemesiyle, Merkez Bankası’nın dünyanın küresel
yavaşlamanın dünyanın en büyük üçüncü ekonomisi üzerindeki
etkilerini değerlendirmesi öncesinde düşüşünü sürdürdü.
USDJPY’de 109,00 – 109,32 ve 109,60 seviyeleri direnç, 108,28 –
108,00 ve 107,75 destek olarak izlenebilir.

Günlük Pivot Seviyeleri

   108.86

  108.71  

 108.62   

108.53    

 108.38   

  108.22  

   108.13
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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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