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Piyasa Gündemi
Küresel piyasalarda risk iştahının genel olarak korunduğu izlenirken,
yurt içi piyasalarda hafta başından bu yana süregelen satış baskısı
dikkat çekmekte. Enflasyon verisi sonrasında piyasalarda faiz
artırım beklentileri güç kazanırken, bugün gerçekleştirilecek olan
TCMB toplantısından çıkacak faiz kararı takip edilecek. Faiz
kararına bağlı olarak Türk varlıklarının seyrinin şekilleneceğini ve
volatilitenin bir miktar artış kaydedebileceğini değerlendiriyoruz.
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Piyasa Verileri
Pariteler

Son

USDTRY
EURTRY
EURUSD
GBPUSD
USDJPY

4.5762
5.4137
1.1817
1.3451
109.9890

Sepetler

Açıklanacak Önemli Ekonomik Veriler
Türkiye – TCMB Faiz Kararı
Avrupa - GSYH

½$+½€
Dolar Endeksi
REK

Emtialar

Türkiye
Hafta başında beklentilerin üzerinde gelen enflasyon verisi
TCMB’den faiz artırım beklentilerini güçlendirirken, güç kazanan faiz
artırım beklentilerinin Türk Lirası’nı diğer para birimleri karşısında
desteklediği izlenmekte. Dün diğer para birimleri karşısında güçlü
bir duruş sergileyen ve değer kazanan Türk Lirasının seyri üzerinde
bugün gerçekleşecek olan TCMB toplantısında alınacak faiz kararı
belirleyici olacaktır. 50 – 100 baz puan arasında faiz artırım
beklentilerinin ağırlık kazandığı toplantıdan çıkacak karara bağlı
olarak TL varlıklardaki volatilitenin artış kaydettiği görülebilir. TCMB
toplantısı dışında önemli bir ekonomi verinin bulunmadığı günde,
TCMB toplantısı ve seçime yönelik verilen mesajlar yakından
izlenecektir. Bununla birlikte uluslararası kredi derecelendirme
kuruluşu Moody's’in 11 Türk şirketin kredi notunu indirim için
izlemeye aldığına yönelik haber akışları dikkat çekse de, TL varlıklar
üzerinde önemli bir etkisinin olmadığı görülmekte.

Euro Bölgesi
Dün Euro Bölgesi’nde veri akışı oldukça sakindi. Bu tarafta ECB ile
ilgili haber akışları Euro üzerinde etkili oldu. Avrupa Merkez
Bankası'nın (ECB) gelecek haftaki toplantısında parasal
genişlemenin ne zaman sona ereceğini tartışacağı haberi Euro’yu
destekleyen bir gelişme olarak ön plana çıktı. 14 Haziran’da
gerçekleşecek olan ECB toplantısında verilecek mesajlar ve
ECB’nin kullandığı dilin tonu Euro’nun seyri üzerinde belirleyici
olacaktır. ECB toplantısına kadar toplantıya yönelik beklentilerle
fiyatlamaların değişkenlik gösterdiği ve volatilitenin bir miktar artış
kaydettiği izlenebilir. Bugün Euro Bölgesi’nde 2018/1Ç büyüme
rakamı açıklanacak. Piyasadaki beklentileri çeyreklik %0,4; yıllık
%2,5 oranında bir büyüme gerçekleşmesi yönünde.

Ons Altın
Gram Altın
WTI
BRENT
Bakır

Tahviller
Türkiye 2 Yıllık
Türkiye 10 Yıllık
ABD 10 Yıllık
ABD 2 Yıllık
Almanya 10 Yıllık
Almanya 2 Yıllık

Gelişmekte Olan
Ülke Kurları
USDZAR
USDIDR
USDTRY
USDRUB
USDBRL

Günlük Değ. Haftalık Değ. Yılbaşı Değ.
(%)
(%)
(%)
0.35
1.14
20.73
0.90
2.17
18.99
0.42
1.06
-1.51
0.31
1.19
-0.38
-0.17
1.07
-2.38

Günlük Değ. Haftalık Değ. Yılbaşı Değ.
(%)
(%)
(%)
4.9718
0.00
1.69
19.41
93.3680
-0.34
-0.66
1.35
81.7100
0.00
0.00
-3.99
Son

Son
1,298.6050
191.0614
65.0350
75.8920
3.2396

Son
18.8079
15.1758
2.9768
2.5243
0.4640
-0.6756

Son
12.7364
13,855.00
4.5762
61.7731
3.8225

Günlük Değ. Haftalık Değ. Yılbaşı Değ.
(%)
(%)
(%)
0.18
0.02
-0.34
0.63
1.25
20.32
0.26
-3.08
8.13
0.75
-2.41
13.95
0.00
4.26
-0.69
Günlük Değ. Haftalık Değ. Yılbaşı Değ.
bp
bp
bp
0.70
1.82
5.42
0.57
1.46
3.62
0.00
0.12
0.57
0.00
0.09
0.64
0.00
0.12
0.03
0.00
0.01
-0.06
Günlük Değ. Haftalık Değ. Yılbaşı Değ.
bp
bp
bp
0.03
0.26
3.04
0.00
-0.18
2.10
0.35
1.14
20.73
-0.20
-1.01
6.97
0.00
2.66
15.38

ABD
Dün ABD’de açıklanan dış ticaret rakamları -50 milyar dolar
beklentisinin altında -46,2 milyar dolar olarak açıklandı. Bugün
ABD’de haftalık işsizlik başvuruları haricinde önemli bir veri akışı
bulunmuyor. ABD’de işgücü piyasasındaki seyrin güçlü görünümünü
koruduğu dikkate alındığında, bugün açıklanacak verinin piyasalar
üzerindeki etkisinin genel olarak sınırlı kaldığı görülebilir. Piyasadaki
beklentiler haftalık işsizlik başvurularının 223 kişi olması yönünde.
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EURO/DOLAR
Dün hem Avrupa hem de ABD’de veri akışının sakin olduğu
izlenirken, Avrupa Merkez Bankası'nın (ECB) gelecek haftaki
toplantısında parasal genişlemenin ne zaman sona ereceğini
tartışacağı haberi Euro’yu destekleyen bir gelişme olarak ön plana
çıktı. ECB’ye yönelik beklentilerin etkisiyle Euro küresel piyasalarda
değer kazandı. Günü 1,1774 seviyesinden tamamlayan Euro/Dolar
paritesi 08:45 itibariyle 1,1806 seviyelerinden işlem görmekte.
Paritede 1,1830; 1,1854 ve 1,1875 seviyeleri direnç olarak
izlenebilir. Aşağı yönlü hareketlerde ise sırasıyla 1,1785; 1,1757 ve
1,1738 seviyeleri destek olarak takip edilebilir. Bugün Avrupa’da
2018/1Ç GSYH, ABD’de haftalık işsizlik başvuruları takip edilecek.

1.1819
1.1819
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1.1816

Günlük Pivot Seviyeleri

GBP/USD
GBP/USD paritesi, doların G-10 para birimleri karşısında değer
kaybetmesiyle 1,34 üzerinde işlem görüyor. Dolar Endeksi, yarın
yapılacak G-7 toplantısı öncesinde artan ticaret savaşları kaygısı ve
Trump’ın siyasi tavır endişeleriyle değer kaybediyor. Diğer yandan
euro, ECB açıklamalarıyla değer kazanırken doları olumsuz etkiledi.
GBP/USD’de 1,32 bölgesinde oluşan çift dip formasyonu 1,3455
hedefine neredeyse ulaştı. Bu nokta aynı zamanda paritede önemli
bir direnç olmakla birlikte, günlük grafikte oluşan kap dönüş
formasyonunun başlaması için eşik değer. Bu nedenle mevcut
direnç seviyesinin aşılması halinde yükselişler ivme kazanabilir.
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TL ve Pariteler
Dolar/TL gün içinde 4.5378 ve 4.6286 arasında dalgalanarak günü
4.5552 seviyesinden kapattı. Dün kurda aşağı yönlü hareketler
görüldü. Son iki gündür günlük grafikte 5 periyotluk üssel hareketli
ortalaması altında hareket eden kur bu sabah 4.5400 seviyelerinden
işlem görüyor. Teknik olarak kısa vadede en kuvvetli destek 4.5350
ve en kuvvetli direnç 4.5700 seviyelerinde bulunmaktadır. Gün
içinde aşağı yönlü hareketlerde destek olarak 4.5350 - 4.5265 4.5170 seviyeleri takip edilebilir. Yukarı yönlü hareketlerde ise
4.5470 - 4.5580 - 4.5700 seviyeleri direnç olarak izlenebilir. Saatlik
grafikte RSI kendi ortalaması altında aşırı satım bölgesine yakın
aşağı yönlü bir seyir izlemektedir. MACD negatif bölgede ve triggeri
üzerinde yatay hareket etmektedir.

4.5778
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4.5767
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4.5756
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EUR/TRY
Avrupa Merkez Bankası'nın (ECB) gelecek haftaki toplantısında
parasal genişlemenin ne zaman sona ereceğini tartışacağı haberi
Euro’yu destekleyen bir gelişme olsa da, yurt içi piyasalarda
TCMB’nin faiz artışına gideceğine yönelik güç kazanan beklentilerin
TL’yi desteklemeye devam ettiği ve fiyatlamalarda etkili olduğu
izlenmekte. Dün günü 5,3656 seviyesinden kapatan Euro/TL, bu
sabah 08:50 itibariyle 5,3760’lı seviyelerinden işlem görmektedir.
Aşağı yönlü hareketlerde kısa vadede 5,3442 ile 5,3220 seviyeleri
destek olarak takip edilebilir. Yukarı yönlü hareketlerde ise 5,3897
ve 5,4150 seviyeleri direnç olarak izlenebilir. Bugün Avrupa’da
büyüme rakamları ile yurt içinde TCMB faiz kararı takip edilecek.
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Altın
Ons altın bu sabah 1296$ seviyesinden işlem görüyor. 12-13
Haziran’da gerçekleşecek olan Fed toplantısı öncesinde piyasalar
büyük ihtimalle faiz artışı bekliyor. Bu nedenle değerli metalde
1300$ seviyesi kalıcı olarak geçilemiyor. Diğer yandan Avrupa
Merkez Bankası da 14 Haziran’daki toplantıda parasal gevşemeyi
bitirmeyi tartışacak. Likidite koşullarının sıkılaştığı finansal piyasalar
altın aleyhine işliyor. SPDR altın varlıkları %0,42 gerileyerek 3 ayın
en düşük seviyesine geldi. Teknik olarak 1288$ üzerinde kalmayı
sürdürsek de altın sıkışma alanında bulunuyor. Diğer yandan
yükseliş trendi devam eden altında desteklerden gelen tepkiler, kısa
vadeli alçalan trend sebebiyle kısmi kalıyor. Yarın G-7 toplantısı
başlıyor. Dolar Endeksi satıcılı.
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XAG/USD
XAGUSD 16,65$ seviyeleri yakınlarında işlem görüyor. Alt desteği
16,30$ seviyesinden destek bularak yükselişe geçen XAGUSD,
16,30-16,80$ bant işlem aralığında bandında direncine doğru
yaklaştı. Bu nedenle olası dönüşlere karşı temkinli olmak gerekir.
Yarınki G-7 toplantısı öncesi dolar endeksi değer kaybediyor.
Trump’ın dış ticaret siyaseti nedeniyle toplantı öncesinde dolar
üzerinde baskı oluturdu. Ancak stresin azalmasıyla dolar tekrar
yükselişe geçebilir, önümüzdeki hafta Fed toplantısı var. Aşağıda
16,30$ ve 16,10$ seviyesi kırılmadıkça geçici tepkilerin devamı
görülebilir. Destek ve dirençler arası yatay işlem stratejisi sürüyor.
Aynı zamanda 16,77$ seviyesinde 200 günlük hareketli ortalama
bulunuyor.
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Brent Petrol
Brent petrol bu sabah %0,5 artışla 75,70$ seviyelerinde işlem
görüyor. ABD'nin ticari ham petrol stokları geçen hafta 2,1 milyon
varil arttı. Ülkenin ham petrol üretimi ise geçen hafta bir önceki
haftaya göre, günlük ortalama 31 bin varil artışla 10,8 milyon varile
çıktı. Ay sonu yapılacak OPEC toplantısı öncesinde arzın artırılması
yönünde ABD’nin teklif vermesi petrol fiyatlarına olumsuz yansıdı.
Bu nedenle yükselişlerin kalıcı olmakta zorlanıyor. 50 günlük
ortalaması 74,50$ seviyesinde tutunan Brentte yükseliş trendi
devam etse de tepelerin giderek alçaldığını görüyoruz. Bu nedenle
dirençlerden olası dönüşler beklenebilir, ortalama ve yükseliş trendi
aşağı yönlü kırılması halinde satışlar sertleşebilir.
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USD/JPY
USD/JPY paritesinde bu sabah bir miktar gerileme ile 110,25
seviyelerinden 109,90 seviyelerine geldiğimizi görüyoruz. Yarın
gerçekleşecek G-7 toplantısı öncesi dolar endeksi değer
kaybediyor. Trump’ın dış ticaret siyaseti nedeniyle toplantı
öncesinde dolar üzerinde baskı oluşurken, diğer yandan Japonya’da
bu sabah açıklanan öncü göstergedeki toparlanma yende değer
kazancı sağladı. Aynı zamanda mayıs ayında yabancıların Japon
varlıklarındaki satışı da hızlanarak devam etti. Bu nedenle yen
tarafında fon girişi yaşanmadan teknik hareketlerin kalıcı
olamayacağını düşünüyoruz. Son birkaç gündür aşmakta zorlandığı
109,80 üzerinde fiyatlanan USDJPY paritesi bu noktayı aşağı yönde
geçmesi halinde geri çekilmeler 109,0 seviyelerinin başlarına doğru
devam edebilir. ABD 10 yıllıklar psikolojik %3 seviyesinin hemen
altında.
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Adres : Cumhuriyet Mah. İlkbahar Sok. No:1 A Blok 34876 Yakacık-Kartal/İstanbul/Türkiye
Tel :(0216) 453 0053
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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