
Forex Bülten 25 Ekim 2019

Piyasa Gündemi

ABD ve Rusya ile sağlanan mutabakat sonrasında TL varlıklarda
pozitif bir seyir etkili oluyor. Bölgedeki gelişmeler ve ABD – Türkiye
ilişkileri bir süre daha piyasaların takibinde yer alacak. TCMB, 100
baz puan olan beklentilerin üzerinde 250 baz puan faiz indirimine
giderken kararın piyasa etkisi sınırlı oldu.  Yurt dışında ise Brexit’e
ilişkin tekrar gündeme gelen belirsizlik ve İngiltere’deki erken seçim
ihtimali takip ediliyor.

Açıklanacak Önemli Ekonomik Veriler
         
•    10:00 Türkiye – Reel Kesim Güven Endeksi Önem: Orta
•    17:00 ABD – Michigan Güven Endeksi Önem: Orta

Türkiye 

TCMB ekim ayı toplantısında politika faizini 250 baz puan düşürerek
%16,50'ten %14’e indirdi. Küresel ortamın uygun olması, iç talebin
hâlen enflasyon üzerinde baskı yaratacak bir momentuma
ulaşamaması ve TCMB’nin yılsonu enflasyon tahminini belirgin
şekilde aşağı revize edeceği sinyali kararın ana gerekçeleri olarak
sıralanabilir. Kurul, enflasyondaki düşüş sürecinin devamlılığının,
ülke risk priminin gerilemesi, uzun vadeli faizlerin aşağı gelmesi ve
ekonomideki toparlanmanın güç kazanması açısından büyük önem
taşıdığını değerlendirmektedir. Enflasyondaki düşüşün hedeflenen
patika ile uyumlu şekilde gerçekleşmesi için para politikasındaki
temkinli duruşun sürdürülmesinin gerekliliği vurgulanmıştır. 

Euro Bölgesi

Almanya'da imalat PMI ekim ayında beklentileri karşılamayarak 41,9
seviyesinde, hizmet PMI ise 51,2 olarak açıklandı. İş gücündeki
kayıplar büyük ölçüde imalat sektöründe yaşanırken istihdam edilen
çalışan sayısı yaklaşık on yılın en sert düşüşünü kaydetti. Hizmet
sektöründeki istihdam artışı da üç buçuk yılın en düşük seviyesine
geriledi.  Euro Bölgesi'nde ise imalat PMI ekim ayında 45,7 ile bir
önceki aya göre değişiklik göstermezken, hizmet PMI 51,6'dan
51,8'seviyesine yükseldi. ECB, Mario Draghi Başkanlığı'ndaki son
toplantısında beklendiği gibi faiz oranlarında değişikliğe gitmedi.
Merkez Bankası sözlü yönlendirmesini de değiştirmeyerek fiyatlarda
toparlanma olduğuna dair güçlü kanıtlar görene dek faiz oranlarının
bu seviyelerde veya daha düşük seviyelerde kalacağını bildirdi.
Draghi toplantı sonrası yaptığı açıklamada ekonomik görünüme
yönelik risklerin aşağı yönlü kalmayı sürdürdüğünü belirterek,
ECB'nin ihtiyaç halinde tüm araçları kullanmaya hazır olduğunu
vurguladı.

ABD

ABD'de yeni konut satışları Eylül'de %0,7 düşerek 701 bin oldu,
fiyatlar da Şubat 2017'den beri en düşük seviyeye indi. Dayanıklı
mal siparişleri aylık bazda beklentilerin üzerinde %1,1 azalış
yönünde açıklandı. Siparişlerdeki zayıflama şirketlerin küresel
ekonomideki yavaşlama ve ticaret politikalarındaki belirsizlikten
olumsuz etkilendiğine işaret ediyor. Öncü nitelikte olan imalat PMI
beklentilerin üzerinde 51,5 açıklanırken, hizmet PMI beklentilere
paralel 51,2 geldi. 

Piyasa Verileri
Pariteler Son Günlük Değ.

(%)
Haftalık Değ.

(%)
Yılbaşı Değ.

(%)
USDTRY 5.7764 0.19 -0.25 9.12
EURTRY 6.4216 0.22 -0.77 5.88
EURUSD 1.1110 0.06 -0.43 -3.03
GBPUSD 1.2852 0.01 -0.61 0.80
USDJPY 108.65 0.04 0.23 -0.87

Sepetler Son Günlük Değ.
bp

Haftalık Değ.
bp

Yılbaşı Değ.
bp

½ $ + ½ € 6.0843 0.15 -10.80 42.23
Dolar Endeksi 97.6530 -2.90 37.10 155.20
REK 76.6600 - - 166.00

Endeks Vadeliler Son Günlük Değ.
(%)

Haftalık Değ.
(%)

Yılbaşı Değ.
(%)

S&P 500 Yakın Vade 3,007.00 0.09 0.63 20.03
DAX Yakın Vade 12,863.50 -0.04 1.72 21.80
Dow Jones Yakın
Vade 26,784.00 0.01 0.11 15.11

Emtialar Son Günlük Değ.
(%)

Haftalık Değ.
(%)

Yılbaşı Değ.
(%)

Ons Altın 1,506.00 0.16 1.06 17.44
Gram Altın 279.68 0.39 0.81 28.22
WTI 55.95 -0.16 3.99 21.94
BRENT 61.53 -0.14 3.65 13.58
Bakır 2.65 -0.09 1.41 -2.90

Tahviller Son Günlük Değ.
bp

Haftalık Değ.
bp

Yılbaşı Değ.
bp

Türkiye 2 Yıllık 13.3400 -41.00 -232.00 -639.00
Türkiye 10 Yıllık 13.5200 -4.00 -192.00 -296.00
ABD 10 Yıllık 1.7590 -1.20 0.70 -92.70
ABD 2 Yıllık 1.5800 -0.20 0.20 -91.60
Almanya 10 Yıllık -0.4000 0.10 -1.70 -64.60
Almanya 2 Yıllık -0.6670 0.40 0.60 -5.70

Gelişmekte Olan
Ülke Kurları Son Günlük Değ.

(%)
Haftalık Değ.

(%)
Yılbaşı Değ.

(%)
USDZAR 14.6543 -0.31 -0.90 1.87
USDIDR 14,038.25 -0.12 -0.63 -2.63
USDTRY 5.7764 0.19 -0.25 9.12
USDRUB 63.9704 -0.15 0.27 -8.14
USDBRL 4.0407 -0.06 -1.75 4.10
USDCNY 7.0675 -0.02 -0.20 2.75
USDMXN 19.1142 -0.10 0.02 -2.71
USDCZK 23.0344 -0.11 0.39 2.55
USDHUF 296.3520 -0.07 0.09 5.75
USDPLN 3.8505 -0.07 0.45 2.88
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Euro/Dolar

Euro Bölgesi ve Almanya’da PMI rakamları beklentileri
karşılamazken, ECB beklendiği gibi faiz oranlarında ve sözlü
yönlendirmede değişikliğe gitmedi. Draghi toplantı sonrası yaptığı
açıklamada ekonomik görünüme yönelik risklerin aşağı yönlü
kalmayı sürdürdüğünü, ECB'nin ihtiyaç halinde tüm araçları
kullanmaya hazır olduğunu vurguladı. ABD’de ise PMI rakamları
beklentileri karşılarken, dayanıklı mal siparişleri beklentilerin
üzerinde %1,1 azalış yönünde açıklandı. Siparişlerdeki zayıflama
şirketlerin küresel ekonomideki yavaşlama ve ticaret
politikalarındaki belirsizlikten olumsuz etkilendiğine işaret ediyor.
Fiyatlamanın 100 günlük üssel ortalamanın altına sarktığı paritede
geri çekilmelerde 1,1085 – 1,1062 ve 1,1034 destek, 1,1115 –
1,1140 ve 1,1170 direnç seviyeleridir.

Günlük Pivot Seviyeleri

   1.1125

  1.1118  

 1.1114   

1.1110    

 1.1103   

  1.1096  

   1.1092

GBP/USD

Dün İngiltere-AB müzakerelerine yönelik haber akışı nispeten zayıf
kalırken GBPUSD paritesinde aşağı yönlü hareketlerin etkili
olduğunu izledik. Bugün AB’nin Brexit sürecini erteleyip
ertelemeyeceğine yönelik kararını vermesi beklenirken piyasada 3
aylık bir ertelememenin fiyatlandığını söyleyebiliriz. Öte yandan
başbakan Johnson12 Aralık’ta erken seçime gidilmesini öngören
tasarıyı Pazartesi günü parlamento oylamasına sunacağını belirtti.
Bugün ABD tarafında ise Michigan tüketici güven endeksi verisi
izlenecek. Paritede bugün 1,2840 seviyesinin altında 9 günlük üssel
ortalamanın bulunduğu 1,2817 ve dünün en düşüğü 1,2787
seviyeleri destek noktaları olarak izlenebilir. Yükselişlerde ise
1,2875’in üzerinde 1,2925 ve dünün zirvesi 1,2950 seviyeleri direnç
noktaları olarak takip edilebilir.

Günlük Pivot Seviyeleri

   1.2888

  1.2873  

 1.2863   

1.2852    

 1.2838   

  1.2823  

   1.2813
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USD/TRY

Dolar/TL kuru dün 5,7305 ve 5,7790 seviyeleri arasında
dalgalanarak günü 5,7652 seviyesinden tamamladı. Trump’ın
Türkiye’ye yönelik yaptırımların kaldırılacağını açıklamasıyla 5,72
seviyelerine kadar geri çekilen kurda dün TCMB faiz kararı takip
edildi. TCMB’nin 250 baz puan ile beklentilerin üzerinde bir faiz
indirimine gitmesi kurun gün içinde 5,77-5,78 bölgesine
hareketlenmesine neden oldu. Dolar/TL kuru sabah 08:45 itibariyle
5,78 seviyelerinden işlem görüyor. Bugün yurtiçinde önemli bir veri
akışı bulunmazken yurtdışında ABD tüketici güven endeksi verisi
izlenecek. Kurda bugün 5,79 noktası ilk önemli direnç seviyemiz
olup üzerinde 5,81 ve 5,86 seviyeleri takip edilecektir. Aşağıda ise
5,75-5,76 bölgesinin altında kalınması durumunda 5,72 ve 5,68
noktaları önem kazanacaktır.

Günlük Pivot Seviyeleri

   5.8191

  5.8054  

 5.7909   

5.7764    

 5.7627   

  5.7491  

   5.7346

EUR/TRY

Euro Bölgesi ve Almanya’da hizmet ve imalat PMI rakamları
beklentileri karşılamadı. ECB, Mario Draghi'nin başkanlık ettiği son
toplantıda beklendiği gibi faiz oranlarında ve sözlü yönlendirmede
değişikliğe gitmedi. Draghi, toplantı sonrası yaptığı açıklamada
ekonomik görünüme yönelik risklerin aşağı yönlü kalmayı
sürdürdüğünü, ECB'nin ihtiyaç halinde tüm araçları kullanmaya
hazır olduğunu vurguladı. Yurtiçinde TCMB, beklentilerin üzerinde
250bp faiz indirimi yaptı. Karar TL varlıklar üzerinde sınırlı etki
yarattı. Jeopolitik risklerin geride kaldığı haftada bölgedeki
gelişmelere ilişkin haber akışı yakından takip edilmeye devam
ediyor. Toparlanmanın yaşandığı çapraz kurda 6,4590 -  6,5500 ve
6,6095 seviyeleri direnç, 6,3300 - 6,2545 ve 6,1460 destek olarak
izlenebilir.

Günlük Pivot Seviyeleri

   6.4720

  6.4545  

 6.4380   

6.4216    

 6.4041   

  6.3866  

   6.3701
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XAU/USD

Ons altın haftanın son işlem gününde 1504$ seviyesinden işlem
görüyor. Dün açıklanan ve beklentileri karşılayamayan ABD verileri
ons altında yükselişe neden oldu. ABD'de yeni konut satışları
Eylül'de % 0,7 düşerek 701 bin oldu, fiyatlar da Şubat 2017'den beri
en düşük seviyeye indi. Dayanıklı mal siparişleri de Eylül'de % 1,1
düştü. Beklenti % 0,7 düşüştü. Dayanıklı mal siparişlerindeki
zayıflama şirketlerin küresel ekonomideki yavaşlama ve ticaret
politikalarındaki belirsizlikten olumsuz etkilendiğine işaret ediyor.
Teknik olarak yukarıda direnç olarak 1510$ seviyesini izlerken
aşağıda 1480$ seviyesi majör destek haline geldi. 1505 ara direnç,
1496 ise ara destek.

Günlük Pivot Seviyeleri

   1,513.96

  1,510.34  

 1,508.17   

1,506.00    

 1,502.39   

  1,498.77  

   1,496.60

DAX Yakın Vade

ECB dünkü toplantısında beklentilerle uyumlu olarak faizlerde
değişikliğe gitmezken, son toplantısını gerçekleştiren, ECB Başkanı
Draghi aşağı yönlü risklerin belirgin olduğuna dikkat çekti ve uzun
bir süre önemli ölçüde genişlemeci politika gerekeceğini söyledi.
Almanya ve Euro Bölgesi’nde açıklanan PMI verileri zayıf seyrini
sürdürüyor. Aynı zamanda Brexit’e ilişkin gelişmeler de yakından
izlenmeye devam edilecek. Dün Avrupa piyasalarında alımlar etkili
olurken DAX vadelileri günü %0,54’lük bir yükselişle 12.869
puandan tamamladı. Bu sabah yatay bir seyrin izlendiği DAX
vadelisinde yükselişlerin devamında 12.909 - 12.955 ve 13.000
seviyeleri direnç konumunda bulunmaktadır. Geri çekilmelerde ise
12.830 – 12.788 ve 12.700 seviyeleri destek olarak izlenebilir. 

Günlük Pivot Seviyeleri

   12,923.17

  12,897.83  

 12,880.67   

12,863.50    

 12,838.17   

  12,812.83  

   12,795.67
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Dow Jones Yakın Vade

Kapanışta Dow Jones endeksi yüzde 0,11 azalışla dünkü seansı
sonlandırırken, bu sabah vadeliler sıfıra yakın yatay seyrediyor.  3M
karının beklentileri karşılayamaması nedeniyle Dow Jones diğer
ABD endekslerinden ayrıştı. Ayrıca dayanıklı mal siparişlerinin
beklentileri karşılayamaması da Dow Jones endeksi üzerinde etkili
oldu. Çin'le ABD arasındaki ticaret müzakerelerine yakın kaynaklar,
iki ülke arasında devam eden müzakerelerde 1. Etap adı verilen ve
Çin'in ABD'den tarım ürünleri alması konusunda yapılan
görüşmelerin olumlu geçtiğini açıkladılar. 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

   26,861.67

  26,825.33  

 26,804.67   

26,784.00    

 26,747.67   

  26,711.33  

   26,690.67

S&P 500 Yakın Vade

ABD'de dün S&P 500 ve Nasdaq endeksleri, Microsoft gibi çok
sayıda teknoloji şirketinin güçlü kazançları sayesinde yükseldi.
Kapanışta S&P 500 endeksi yüzde 0,19 kazançla dünkü seansı
sonlandırırken bu sabah S&P500 vadelisi yataya yakın kısmen
pozitif seyrediyor. Dün açıklanan istihdam verileri güçlü kalmaya
devam ederken konut ve dayanıklı mal siparişleri beklentilerin
gerisinde kaldı. 3000 etrafında seyreden endeksin yukarı yönde
getiri potansiyelinin azalmasıyla yukarı hareketlerde kar
realizasyonu görüyoruz. 2980 seviyesinin ana destek olduğu
vadelide S&P500 vadelisinde hareketlerin devamında 3008 / 3018/
3027 seviyeleri direnç olarak izlenebilir. Geri çekilmelerde 2984/
2975 ve 2966 seviyeleri destek konumundadır.

Günlük Pivot Seviyeleri

   3,017.58

  3,012.67  

 3,009.83   

3,007.00    

 3,002.08   

  2,997.17  

   2,994.33
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Brent Petrol

ABD’de azalan stokların etkisiyle 61$ seviyesinin üzerine çıkan
brent petrol bu sabah 61,40$ seviyesinden işlem görüyor. ABD'de
dayanıklı mal siparişleri Eylül'de % 1.1 ile Mayıs'tan beri en büyük
düşüşü kaydetti. Savunma dışı havacılık hariç sermaye malları
siparişleri % 0,5 düştü, önceki ayın verisi de % 0,4’ten % 0,6 düşüşe
revize edildi. Siparişlerdeki zayıflama şirketlerin küresel
ekonomideki yavaşlama ve ticaret politikalarındaki belirsizlikten
olumsuz etkilendiğine işaret ediyor. Teknik olarak 60$ majör
direncinin üzerine çıkan petrolde 61,50$ seviyesi yakın geçmişte
birçok kez dönüşlerin yaşandığı önemli bir direnç olmuş. 61,50/
62,90/ 63,70 dirençler olurken, 60,40/ 59,40/ 58,50 ise desteklerdir.

Günlük Pivot Seviyeleri

   61.88

  61.75  

 61.64   

61.53    

 61.39   

  61.26  

   61.15

USD/JPY

ABD’de dün yoğun veri akışı bulunurken, Brexit sürecine ilişkin
belirsizlik, erken seçime dair söylemler ön plana çıkmaya devam
etmektedir. Konuya ilişkin haber akışları güvenli varlık talebiyle
değer kazancının yaşandığı JPY’de fiyatlamalar üzerinde etkili
olacağından yakından takip ediliyor.  ABD’de imalat ve hizmet PMI
rakamları beklentileri karşılarken, dayanıklı mal siparişleri
beklentilerin üzerinde %1,1 azalış kaydetti. Siparişlerdeki zayıflama
şirketlerin küresel ekonomideki yavaşlama ve ticaret
politikalarındaki belirsizlikten olumsuz etkilendiğine işaret
ediyor. 200 günlük üssel ortalamanın direnç konumunda bulunduğu
USDJPY'de yükselişlerde 109,00 – 109,26 ve 109,60 direnç,108,30
- 108,00 ve 107,75 destek,seviyeleri olarak izlenebilir.

Günlük Pivot Seviyeleri

   108.85

  108.78  

 108.72   

108.65    

 108.58   

  108.51  

   108.45
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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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