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Piyasa Gündemi

Erdoğan – Putin görüşmesinin ardından Türkiye – Rusya arasında
güvenli bölge oluşturulması ve bölgenin terör unsurlarından
temizlenmesi konusunda mutabakata varıldı. Milli Savunma
Bakanlığı’ndan gelen açıklamada yeni bir harekâta gerek kalmadığı
ifade edildi. Bölgedeki gelişmeler ve ABD – Türkiye ilişkileri
izlenmeye devam edilecek olup mevcut gelişmeler TL varlıklara
yönelik risk iştahının korunmasına katkı sağlıyor.

Açıklanacak Önemli Ekonomik Veriler
         
•    10:00 Türkiye – Tüketici Güveni Önem: Orta
•    17:00 Euro Bölgesi – Tüketici Güveni Önem: Orta

Türkiye 

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Rusya Devlet Başkanı
Putin ile bir araya geldi. Görüşmenin basına açık kısmında konuşan
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Putin'e teşekkürlerini ileterek, davetin
bölgede kritik günlerin yaşandığı sürece fayda sağlayacağına
inandığını söyledi. Erdoğan, "Bu süreç öncesinde de yine bu
konularla ilgili yaptığımız çok faydalı görüşmeler oldu. Tabii bu
vesileyle gerek ikili görüşmeler gerek ikili ilişkiler bunları da ele alma
fırsatını bulacağız. Bu vesileyle barışın çok daha güçlü bir şekilde
ele alınmasına fırsat sağlayacak. Barış Pınarı Harekatı'na bu
görüşmemizin çok ciddi fırsatlar sağlayacağına inanıyorum." diye
konuştu. İki lider baş başa gerçekleştirdikleri görüşmenin ardından
ortak basın toplantısı düzenledi. Taraflar, 10 maddelik bir anlaşma
metninde mutabık kaldı. Terör örgütü, 150 saat içinde 30 km geriye
çekilecek; 10 km derinlikte Türk-Rus devriyesinin başlayacağı
belirtildi.

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, ABD Dışişleri Bakanı Mike
Pompeo ile telefonda görüştü. Dışişleri kaynaklarından edinilen
bilgiye göre, görüşmede ABD Dışişleri Bakanı Pompeo, ABD askeri
yetkililerinin, Türkiye'nin askeri makamlarına terör unsurlarının Barış
Pınarı Harekatı operasyon bölgesinden çekildiğini yazılı olarak
bildirdiğini teyit etti. Milli Savunma Bakanlığından, Suriye konusunda
Türkiye ile Rusya Federasyonu arasında imzalanan mutabakat
çerçevesinde Barış Pınarı Harekat alanı dışında yeni bir harekat
icra edilmesine gerek kalmadığı bildirildi. Yurtiçinde bugün
gündeme ilişkin haber akışları ve tüketici güveni takip edilecek. 

Euro Bölgesi

Uluslararası kredi derecelendirme kuruluşu S&P, Euro Bölgesi'nde
ekonomik büyümenin 2019'un ikinci çeyreğinde %0,2'ye
yavaşladığını, bunda ısrarcı dış zayıflıkların etkili olduğunu bildirdi.
Yapılan değerlendirmede son verilerde ve sanayide zayıflıkların
yoğunlaşmakta olduğuna işaret ettiğini belirtti. Avrupa Merkez
Bankası'nın (ECB) "Banka Kredi Anketi" raporunda, Euro
Bölgesi'nde bankaların, üçüncü çeyrekte firmalar ve hanehalkına
konut kredi şartlarını gevşettiği belirtildi. Bugün Euro Bölgesi’nde
ekim ayına ilişkin tüketici güveninin açıklanması bekleniyor.

ABD

ABD'de mevcut konut satışları Eylül ayında yüksek fiyatların
satışları sınırlamasıyla %2,2 düşüşle 5,8 milyon olarak açıklandı.

Piyasa Verileri
Pariteler Son Günlük Değ.

(%)
Haftalık Değ.

(%)
Yılbaşı Değ.

(%)
USDTRY 5.8055 -0.05 -1.38 9.67
EURTRY 6.4607 -0.06 -0.89 6.52
EURUSD 1.1125 0.00 0.48 -2.90
GBPUSD 1.2871 -0.02 0.31 0.95
USDJPY 108.38 -0.10 -0.34 -1.13

Sepetler Son Günlük Değ.
bp

Haftalık Değ.
bp

Yılbaşı Değ.
bp

½ $ + ½ € 6.1568 -0.25 -2.90 49.47
Dolar Endeksi 97.5260 2.30 -48.50 142.50
REK 76.6600 - - 166.00

Endeks Vadeliler Son Günlük Değ.
(%)

Haftalık Değ.
(%)

Yılbaşı Değ.
(%)

S&P 500 Yakın Vade 2,990.25 -0.14 -0.04 19.36
DAX Yakın Vade 12,688.50 -0.51 0.06 20.14
Dow Jones Yakın
Vade 26,723.00 -0.15 -0.81 14.85

Emtialar Son Günlük Değ.
(%)

Haftalık Değ.
(%)

Yılbaşı Değ.
(%)

Ons Altın 1,489.71 0.13 0.00 16.17
Gram Altın 278.10 0.08 -1.34 27.49
WTI 54.06 -0.42 1.90 17.83
BRENT 59.49 -0.31 0.45 9.82
Bakır 2.62 -0.45 1.50 -4.00

Tahviller Son Günlük Değ.
bp

Haftalık Değ.
bp

Yılbaşı Değ.
bp

Türkiye 2 Yıllık 14.1600 -13.00 -167.00 -557.00
Türkiye 10 Yıllık 14.2900 -14.00 -134.00 -219.00
ABD 10 Yıllık 1.7570 -1.10 1.20 -92.90
ABD 2 Yıllık 1.5680 -3.30 -2.00 -92.80
Almanya 10 Yıllık -0.3900 -2.40 0.00 -63.60
Almanya 2 Yıllık -0.6660 0.50 1.00 -5.60

Gelişmekte Olan
Ülke Kurları Son Günlük Değ.

(%)
Haftalık Değ.

(%)
Yılbaşı Değ.

(%)
USDZAR 14.6254 0.26 -2.13 1.67
USDIDR 14,034.70 0.17 -1.02 -2.65
USDTRY 5.8046 -0.07 -1.40 9.66
USDRUB 63.6910 -0.05 -0.67 -8.54
USDBRL 4.0800 -0.11 -1.78 5.12
USDCNY 7.0830 0.08 -0.15 2.97
USDMXN 19.1573 0.05 -0.23 -2.49
USDCZK 22.9800 0.03 -1.23 2.30
USDHUF 295.9710 0.06 -1.45 5.62
USDPLN 3.8414 0.11 -0.71 2.64
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Euro/Dolar

Uluslararası kredi derecelendirme kuruluşu S&P, Euro Bölgesi'nde
ekonomik büyümenin 2019'un ikinci çeyreğinde %0,2'ye
yavaşladığını, bunda baskın dış zayıflıkların etkili olduğunu bildirdi.
Yapılan değerlendirmede son verilerde ve sanayide zayıflıkların
yoğunlaşmakta olduğuna işaret ettiğini belirtti.  ABD’de mevcut
konut satışları eylül ayında yüksek fiyatların satışları sınırlamasıyla
%2,2 düşüşle 5,8 milyon olarak açıklandı. Ticaret müzakerelerine
ilişkin iyimser hava sürerken, yarın gerçekleşecek ECB toplantısı
bekleniyor. 100 günlük üssel ortalamanın destek konumunda
bulunduğu paritede geri çekilmelerde 1,1100 – 1,1085 ve 1,1056
seviyeleri destek olarak bulunmaktadır. Olası toparlanmalarda ise
1,1150 – 1,1170 ve 1,1200 direnç seviyeleri olarak takip edilebilir. 

Günlük Pivot Seviyeleri

   1.1151

  1.1142  

 1.1134   

1.1125    

 1.1116   

  1.1107  

   1.1098

GBP/USD

Dün yine İngiltere’de tarafında haber akışı yoğun olurken hükümetin
AB ile vardığı Brexit anlaşmasının iç hukuka aktarılacak yasa
tasarısı parlamentoda ilk olarak kabul edildi. Fakat devamında
anlaşmanın 3 gün içerisinde Avam Kamarası’ndan geçirilmesini
öngören yasa tasarısının reddedilmesi GBPUSD paritesinde
kayıplara neden oldu. Kararın ardından 31 Ekim’e kadar düzenli
Brexit olasılığı kalmazken AB liderlerinin süreci uzatma görüşmeleri
ve İngiltere tarafında olası erken seçim gelişmeleri yakından takip
edilecek. Paritede bugün 1,2840 seviyesinin altında 9 günlük üssel
ortalama 1,2790 ve 1,2760 seviyeleri destek noktaları olarak
izlenebilir. Yükselişlerde ise 1,2910’un üzerinde 1,2930 ve son 5
ayın zirvesi 1,3013 seviyeleri direnç noktaları olarak takip edilebilir.

Günlük Pivot Seviyeleri

   1.2962

  1.2931  

 1.2901   

1.2871    

 1.2841   

  1.2810  

   1.2780
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USD/TRY

Dolar/TL kuru dün 5,7883 ve 5,8637 seviyeleri arasında
dalgalanarak günü 5,8084 seviyesinden tamamladı. Hafta başında
Suriye’ye yönelik endişeler ve perşembe günkü TCMB faiz kararı
öncesi fiyatlamaların etkisiyle yükseliş görülen Dolar/TL kurunda
dün Erdoğan-Putin görüşmesi öncesi dengelenme yaşandı. Akşam
saatlerinde görüşmenin sonlandırılmasının ardından liderlerin
mutabakata vardıklarını açıklamaları ve MSB’den gelen yeni bir
harekât icra edilmesine gerek kalmamasına yönelik açıklamalar
kurda 5,78 seviyelerinin test edilmesini sağladı. Dolar/TL kuru
sabah 08:52 itibariyle 5,80 seviyelerinden işlem görüyor. Kurda
bugün 5,81 noktası ilk önemli direnç seviyemiz olup üzerinde 5,85
ve 5,89 takip edilecektir. Aşağıda ise 5,78’in altında 5,75 ve 5,72
noktaları önem kazanacaktır.

Günlük Pivot Seviyeleri

   5.8244

  5.8181  

 5.8118   

5.8055    

 5.7991   

  5.7928  

   5.7865

EUR/TRY

Euro/TL kuru 6,4444 ve 6,5401 seviyeleri arasında dalgalanarak
günü 6,4563 seviyesinden tamamladı. Uluslararası kredi
derecelendirme kuruluşu S&P, Euro Bölgesi'nde ekonomik
büyümenin 2019'un ikinci çeyreğinde %0,2'ye yavaşladığını, bunda
baskın dış zayıflıkların etkili olduğunu bildirdi. Yapılan
değerlendirmede son verilerde ve sanayide zayıflıkların
yoğunlaşmakta olduğuna işaret ettiğini belirtti. Yurtiçinde Milli
Savunma Bakanlığından, Suriye konusunda Türkiye ile Rusya
Federasyonu arasında imzalanan mutabakat çerçevesinde Barış
Pınarı Harekat alanı dışında yeni bir harekat icra edilmesine gerek
kalmadığı bildirildi. Geri çekilmenin yaşandığı çapraz kurda 6,4152 -
6,3300 ve 6,2545 destek, toparlanmalarda 6,5500 - 6,6095 ve
6,6500 seviyeleri direnç olarak izlenebilir.

Günlük Pivot Seviyeleri

   6.4814

  6.4752  

 6.4679   

6.4607    

 6.4544   

  6.4482  

   6.4410

(0216) 453 0120 www.gedik.com

https://www.gedik.com/


Gedik Forex Bülten 23 Ekim 2019

XAU/USD

Ons altın bu sabah bir miktar satıcılı seyirler günün erken
saatlerinde 1489$ seviyesinden işlem görüyor. İngiliz hükümetinin
Brexit anlaşmasını 3 gün içinde Avam Kamarası'ndan geçirmeyi
amaçlayan önergenin reddedilmesinin ardından hafif de olsa yukarı
tepki veren altında yukarı yönde istek henüz çok belirgin değil.
Teknik olarak aşağı eğimli yatay bir seyir var. Dönüş formasyonu
olan alçalan üçgen belirginleşmeye başladı. 1505 seviyesinden
geçen 50 günlük hareketli ortalama aynı zamanda alçalan kanalın
üst bandını oluşturuyor. Burayı kırmadığı sürece yükselişler satış
olarak kalmaya devam edecek. 1487/ 1502 ve 1507 ara dirençler,
1482 ise en önemli destek olarak karşımıza çıkıyor.

Günlük Pivot Seviyeleri

   1,493.97

  1,492.35  

 1,491.03   

1,489.72    

 1,488.09   

  1,486.47  

   1,485.16

DAX Yakın Vade

AB ile İngiltere Brexit konusunda anlaşmaya varması ve ticaret
anlaşmasına ilişkin iyimser beklentiler küresel risk iştahını son
dönemde destekleyen gelişmeler olurken küresel piyasalarda pozitif
bir seyir etkili oldu. İngiltere Parlamentosu Brexit anlaşmasını 3 gün
içinde Avam Kamarası'ndan geçirmeyi amaçlayan önergeyi dün
reddederken, İngiltere Başbakanı Johnson yasayı geri çekti.
Yaşanan gelişmeler sürece ilişkin belirsizlikleri artıran bir gelişme
oldu. DAX vadelileri dün günü yatay bir kapanışla tamamlarken bu
sabah satıcılı bir seyir izliyor. Geri çekilmelerin devamında kısa
vadede 12.640 seviyesi destek konumunda olup devamında 12.590
ve 12.521 seviyeleri önem kazanacaktır. Yukarı yönlü hareketlerde
ise 12.685 - 12.693 -  12.789 seviyeleri direnç konumundadır.

Günlük Pivot Seviyeleri

   12,760.00

  12,726.50  

 12,707.50   

12,688.50    

 12,655.00   

  12,621.50  

   12,602.50
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Dow Jones Yakın Vade

ABD'de hisse senetleri ticaret iyimserliğini geride bırakarak haftanın
ilk işlem gününü satıcılı kapattı. Dow Jones endeksi %0,15 oranında
değer kaybetti. İngiliz hükümetinin Brexit anlaşmasını 3 gün içinde
Avam Kamarası'ndan geçirmeyi amaçlayan önergenin
reddedilmesinin ardından 31 Ekim’e kadar anlaşmalı Brexit ihtimali
ortadan kalktı. Diğer yanda ABD'de 2. el konut satışları Eylül'de %
2.2 düşüşle 5.38 milyon olurken beklenti %0,7 düşüş yönündeydi.
Teknik olarak Dow Jones vadelisinde alçalan trend devam ediyor.
26,680 seviyesi ara destek, 26,900 ise ara direnç olarak çalışmaya
devam ediyor.  Ayrıca alçalan trend de 27,080-27,100 aralığı
kırılmadığı sürece devam edecektir.

Günlük Pivot Seviyeleri

   26,873.67

  26,818.33  

 26,770.67   

26,723.00    

 26,667.67   

  26,612.33  

   26,564.67

S&P 500 Yakın Vade

ABD’de endeksler iyi gelen bilançolara rağmen dün S&P 500
endeksi %0,36 oranında satıcılı seyretti. Brexit endişesi tekrardan
gündemde. 31 Ekim'e kadar anlaşmalı Brexit olma ihtimali kalmadı.
Bu nedenle AB ek süre verirse ki verme ihtimali var, tekrardan yasa
tasarısı görüşmeleri başlayacaktır. Fakat yine de ABD endekslerinin
ana gündemi şirketlerin üçüncü çeyrek kar rakamları ve ABD ile
Çin'in Kasım ayında ticaret anlaşması imzalayabileceğine ilişkin
beklentiler. S&P500 vadelisinde hareketlerin devamında 3008 /
3018/ 3027 seviyeleri direnç olarak izlenebilir. Geri çekilmelerde
2984/ 2975 ve 2966 seviyeleri destek konumundadır.

Günlük Pivot Seviyeleri

   3,007.75

  3,001.00  

 2,995.50   

2,990.00    

 2,983.25   

  2,976.50  

   2,971.00
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Brent Petrol

Brent petrolde dün gelen alım sonrası yatay yönlü fiyatlamalara
devam ederken, 59,40$ seviyesinden işlem görüyor. OPEC ve
müttefiklerinin, 2020'ye yönelik zayıf talep büyümesi endişeleri
nedeniyle Aralık'ta bir araya geldiklerinde ham petrol arzını daha da
fazla azaltmayı değerlendirecekleri bildirildi. Teknik olarak aşağıda
56$ seviyelerini majör destek yapan brent petrolde yukarıda 60$
seviyeleri majör direnç haline geldi. Geçen yıl aralık ayından bu
yana devam eden yükseliş trendinin desteği yakınlarında işlem
gören brent petrolde yaşanan sıkışma yatay hareketlere neden
oluyor. 58,45/ 57,70/ 57,15 seviyeleri destek, 59,80/ 60,10/ 61,50
ise dirençlerdir.

Günlük Pivot Seviyeleri

   59.87

  59.73  

 59.61   

59.49    

 59.35   

  59.22  

   59.10

USD/JPY

Dün ABD’de mevcut konut satışları eylül ayında yüksek fiyatların
satışları sınırlamasıyla %2,2 düşüşle 5,8 milyon olarak açıklandı.
ABD Başkanı Trump, dün ticaret anlaşmasına dair çalışmaların iyi
gittiğini belirterek Çin'in taahhüt ettiği alımları gerçekleştirmeye
başladığını belirtti. İngiltere'de parlamentonun Başbakan Johnson'ın
Brexit anlaşmasını hızlı şekilde yasalaştırmayı amaçlayan
önergesini reddetmesi sonrasında güvenli liman talebiyle JPY'de
değer kazancının etkili olduğu gözlenmektedir. Fiyatlamanın 200
günlük üssel ortalamanın altına sarktığı USDJPY'de geri
çekilmelerde 100 günlük üssel ortalama seviyesinin bulunduğu
108,00 - 107,75 – 107,45 seviyeleri destek olarak takip edilebilir.
Olası tepki alımlarında ise 108,65 – 109,00 ve 109,32 seviyeleri
direnç olarak izlenebilir.

Günlük Pivot Seviyeleri

   108.74

  108.63  

 108.50   

108.38    

 108.27   

  108.15  

   108.03
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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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