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GÜNÜN GELİŞMELERİ
TÜRKİYE: Tüketici güven endeksi Temmuz ayında aylık bazda %2
oranında geriledi. Tekrarlanan İstanbul seçimlerinin ardından
güven endeksinde bir toparlanma olmadığı görmekteyiz. Kritik
TCMB toplantısına yaklaştığımız süreçte dolar kurunda dolar
endeksine bağlı olarak yukarı yönde hareketlerin olduğunu
görmekteyiz. Trump, dün akşam senatörlerle Türkiye’ye yaptırım
konusunda bir toplantı gerçekleştirdi ancak bu toplantının
ardından bir açıklama gelmedi.

Bugün yurtiçinde ekonomik gündem sakin olacak. Gözler yarınki
TCMB faiz kararında olacak. Piyasa konsensüsü 250bps faiz
indirim olacağı yönünde. Beklentilerin üzerinde kuvvetli bir
indirim gelirse TL tarafında değer kayıpları görebiliriz.

ABD: Dün ABD’de ekonomik gündem oldukça sakindi. IMF
yayınladığı raporda, ABD için bu yılki büyüme beklentisini
%2.3’ten %2.6’ya yükseltirken, 2020 yılı için ise %1.9
beklentisini korudu. ABD 10 yıllık faizleri ve dolar endeksi
güçlenmeye devam etti. Burada Fed’in 31 Temmuz’da 50bps faiz
indirimi yapacağına yönelik beklentilerin azalması etkili
olmakta.
Bugün ABD’de imalat PMI ve yeni konut satışları verileri
açıklanacak. Özellikle imalat PMI verisi kritik olacaktır.
Piyasa beklentisi 51.0 puan olması yönünde. Beklenti üzerinde
bir veri gelirse dolar endeksi ve ABD faizleri yükselmeye
devam edebilir.
EURO BÖLGESİ : Dün Euro Bölgesi’nde önemli bir gündem takip

edilmedi. IMF yayınladığı raporda, Euro Bölgesi için 2019
büyüme tahminini %1.3 olarak korurken 2020 yılı için ise
%1.5’ten %1.6’ya yükseltti. Almanya için ise bu yıl
beklentiler %0.8’den %0.7’ye gerilerken, 2020 yılı için ise
%1.4’ten %1.7’ye revize edildi. Perşembe günkü ECB toplantısı
öncesinde güvercin mesajlar verileceğine yönelik beklentiler
EURUSD paritesini baskı altında tuttu.
Bugün Almanya ve Euro Bölgesi’nde imalat PMI verileri takip
edilecek. Bu veriler zayıf gelirse Euro üzerinde baskıya neden
olabilir.
İNGİLTERE: Dün İngiltere’de önemli bir gündem takip edilmedi.
Siyasi tarafta ise Boris Johnson İngiltere’nin yeni başbakanı
seçildi. Johnson yaptığı açıklamada, anlaşmalı veya anlaşmasız
Brexit’in 31 Ekim’de yapılacağını ifade etti. Bu gelişmenin
parite üzerinde önemli bir etkisi olmazken GBPUSD
paritesindeki satış baskısı dün de devam etti.
Bugün de İngiltere’de takip edilecek önemli bir ekonomik
gündem bulunmuyor.
ASYA: ABD ile Çin arasındaki ticaret görüşmelerinin önümüzdeki
hafta yüz yüze devam edecek olması Asya piyasalarını yukarı
çekiyor. Bugün Asya ekonomileri

USD/TRY
Teknik olarak paritede 5.60 ana destek bölgesinden gelen
alımlar devam ediyor. İlk direnç 5.73, ana direnç 5.78’de yer
alıyor. Özellikle 5.78 üzerinde TL’de değer kayıpları
artabilir. Alımlar için riskli bölge 5.60 altı olacaktır.

EUR/USD
Teknik olarak paritede dün kritik 1.1200 kırılması geldi ve
beklediğimiz gibi sert satışlar yaşandı. Bu aşamada satış
baskısı ön planda olmaya devam edecektir. Ara ara tepki
alımları gelse de 1.1210 altında satış fırsatı verebilir.
Paritede kritik destek 1.1110’da yer alıyor.

ALTIN
Ons’ta yükseliş eğilim desteği olarak 1410’u izliyoruz. Bu
destek üzerinde kalındığı sürece alım tarafı ön planda
kalacaktır. İlk direnç 1428’de yer alıyor. Ons’un 1410 altına
sarkması durumunda satış baskısı ön planda olacaktır. Bu
kapsamda 1400 hedeflenebilir.

GBP/USD
Paritede düşen eğilim hareketi devam ediyor. 1.2550 bu aşamada
önemli direnç. Bu eşik geçilmeden paritede net bir güçlenmeden
bahsetmek zor olacaktır. Ara direnç olarak ise 1.2500
izlenebilir. Paritede aşağıda ise ana destek 1.24 civarında
yer alıyor. Bu bölgeye geri çekilmelerde tepki alımları
görebiliriz.

BTC/USD
Bitcoin’de 11.000 direnci altındaki satış baskısı devam
ediyor. Bu direnç geçilmeden satış baskısı ortadan
kalkamayacaktır. 9.600 ara destek olarak izlenebilir. Bu
destek altında baskı artabilir.

