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Piyasa Gündemi
TCMB’nin politika faizini piyasa beklentilerinin üzerinde 125 bp
artırması TL varlıkları olumlu etkilerken, ilerleyen süreçte TL
varlıklardaki olumlu fiyatlamanın devamlılığı önem taşımakta.
Bununla birlikte ekonomik veri akışının önem düzeyinin görece
düşük olduğu haftanın son işlem gününde, Kanada’da
gerçekleştirilecek olan G-7 zirvesi ve zirveden gelebilecek mesajlar
yakından takip edilecek.
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Piyasa Verileri
Pariteler

Son

USDTRY
EURTRY
EURUSD
GBPUSD
USDJPY

4.4927
5.2971
1.1787
1.3428
109.6305

Sepetler

Açıklanacak Önemli Ekonomik Veriler
İngiltere – Sanayi Üretimi TSİ: 11:30 Önem Düzeyi: Orta
ABD – Toptan Stoklar TSİ: 17:00 Önem Düzeyi: Orta

½$+½€
Dolar Endeksi
REK

Emtialar

Türkiye
Dün gerçekleştirilen toplantıda TCMB, politika faizini 125 bp artışla
%16,50’de %17,75’e yükseltti. Sadeleşme adımıyla birlikte gecelik
borç alma ve borç verme faizlerinin politika faizinin 150 bp
altında/üzerinde, Geç Likidite Penceresi (GLP) borç verme faizinin
de gecelik borç verme faizini 150 bp üzerinde oluşacağı
duyurulmuştu. Buna göre, politika faizindeki artışla birlikte gecelik
borç alma faizi %16,25, gecelik borç verme faizi %19,25 ve GLP
borç verme faizi %20,75 oldu. TCMB’nin politika faizinde 50 bp artış
seviyesindeki beklentilerden daha şahin bir adım atmasını “Pozitif”
olarak yorumluyoruz. TCMB’nin politika faizini piyasa beklentilerinin
üzerinde 125 bp artırması TL varlıkları olumlu etkilerken, ilerleyen
süreçte TL varlıklardaki olumlu fiyatlamanın devamlılığı önem
taşımakta. Dün uluslararası kredi derecelendirme kuruluşu Moody's
17 Türk Bankası'nın notunu düşürürken, ayrıca notunu düşürdüğü
bankaları da kapsayan 19 finansal kurum hakkında not izleme
kararı aldı. Moody’s kararının TL üzerindeki etkisinin sınırlı kaldığı
izlenirken, veri akışının sakin olduğu günde TL’nin seyri yakından
takip edilecek.

Euro Bölgesi
Dün Euro Bölgesi’nde açıklanan 2018/1Ç büyüme verisi
beklentilerle uyumlu gelirken fiyatlamalar üzerinde etkili olmadı.
ECB’ye yönelik beklentilerin etkisiyle Euro değer kazanmaya dün de
devam etti. Genel olarak ECB’ye yönelik beklentilerle güçlü seyrini
koruyan Euro’nun bu sabah Almanya’da açıklanan verilerin
beklentilerin altında kalmasına bağlı olarak bir miktar baskılandığı
izlenmekte. Özellikle Almanya’da açıklanan sanayi üretimi
rakamının piyasadaki %0,3’lük artış beklentisine karşın -%1,0 azalış
kaydetmesi Euro’yu baskıladı. 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.
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ABD
Küresel gündemde ekonomik veri akışının sakin olduğu günde ABD
tarafında TSİ 17:00’da nisan ayına ait toptan stoklar verisi takip
edilecek. Bir önceki ay aylık bazda %0,3 oranında artış kaydeden
toptan stok verisine ait piyasada oluşmuş konsensüs beklenti
bulunmamakta.
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Günlük Pivot Seviyeleri

EURO/DOLAR
Avrupa’da açıklanan 2018/1Ç büyüme verisi beklentilerle uyumlu
gelirken, ABD’de açıklanan haftalık işsizlik başvuru beklentilerden
bir miktar daha iyi geldi. ECB’ye yönelik beklentilerin etkisiyle Euro
değer kazanmaya devam ederken, ECB toplantısına kadar
beklentilere bağlı olarak fiyatlamaların değişkenlik gösterdiği ve
volatilitenin artış kaydettiği izlenebilir. Günü 1,1798 seviyesinden
tamamlayan Euro/Dolar paritesi 08:55 itibariyle 1,1810
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 ABD’de toptan stoklar verisi açıklanacak.
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Günlük Pivot Seviyeleri

GBP/USD
GBPUSD paritesi haftanın son işlem gününde 1,3410 seviyesi
üzerinde fiyatlanırken, paritede teknik olarak kısa vadeli alçalan
trendin kırılması sonrası hareketlerin biraz daha rahatladığını
görüyoruz. Aynı zamanda dolardaki zayıflığın da etkisiyle parite
askıda kalmayı sürdürüyor. Brexit sürecine yönelik gelişmeler
paritede temkinli bekleyişin sürmesine neden olurken, diğer yandan
bugün başlayacak G-7 zirvesi öncesinde Trump’ın dış ticaretteki
tavrı dolarda gevşemeye neden oluyor. DXY hafta başında
bulunduğu 94,0 seviyelerinden 93,4 seviyesine gevşedi. ABD 10
yıllıklar ise %2,97’lerden %2,93’e gevşedi. Bugün İngiltere’de veri
takvimi yoğun.
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USDTRY
Dolar/TL gün içinde 4.4566 ve 4.5873 arasında dalgalanarak günü
4.4916 seviyesinden kapattı. Dün kurda aşağı yönlü hareketler
görüldü. Bu sabah günlük grafikte 21 periyotluk üssel hareketli
ortalaması altında hareket eden kur 4.4970 seviyelerinden işlem
görüyor. Teknik olarak kısa vadede en kuvvetli destek 4.4565 ve en
kuvvetli direnç 4.5345 seviyelerinde bulunmaktadır. Gün içinde
aşağı yönlü hareketlerde destek olarak 4.4890 - 4.4770 - 4.4565
seviyeleri takip edilebilir. Yukarı yönlü hareketlerde ise 4.5070 4.5225 - 4.5345 seviyeleri direnç olarak izlenebilir. Saatlik grafikte
RSI kendi ortalaması üzerinde dalgalanarak yukarı yönlü bir seyir
izlemektedir. MACD negatif bölgede ve triggeri üzerinde yukarı
yönlü hareketini sürdürmektedir.
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Günlük Pivot Seviyeleri

EUR/TRY
Faiz artırım beklentilerinin hafta içerisinde TL’yi desteklediği
görülürken, dün gerçekleştirilen toplantıda TCMB’nin piyasa
beklentilerinin üzerinde 125 baz puan faiz artırımına giderek sıkı ve
kararlı duruşunu koruması Türk Lirası’nda güçlü değer
kazanımlarının yaşanmasını sağladı. İlerleyen süreçte yurt içindeki
gelişmeler ile ECB’ye yönelik beklentiler Euro/TL paritesindeki yön
üzerinde belirleyici olacaktır. Dün günü 5,3056 seviyesinden
kapatan Euro/TL, bu sabah 09:00 itibariyle 5,3040’li seviyelerinden
işlem görmektedir. Aşağı yönlü hareketlerde kısa vadede 5,2775 ile
5,2480 seviyeleri destek olarak takip edilebilir. Yukarı yönlü
hareketlerde ise 5,3350 ve 5,3603 seviyeleri direnç olarak
izlenebilir.
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Altın
Ons altın bu sabah 1296$ civarında fiyatlanıyor. Önümüzdeki hafta
12-13 Haziran’da gerçekleştirilecek Fed toplantısı öncesinde
piyasanın geneli bir faiz artışı bekliyor. Fed’in faiz artırmasından
ziyade bu yıl 4 faiz artırımı yapar mı senaryosu daha çok
fiyatlanıyor. Fed öncesi emtialar temkinli bekleyişini sürdürürken,
diğer yandan bugün başlayacak G-7 toplantısı öncesinde ticaret
savaşları altında dolar gerilemesini sürdürüyor. Dolar endeksi 93,4
ve ABD 10 yıllık tahvil faizi %2,93 ile emtialara manevra alanı
yaratabilir. Ons altın teknik olarak 1287$ seviyesinden geçen
yükseliş trendine tutunmaya devam ediyor. Yukarıda ise 1303$
seviyesi direnç olarak baskısını sürdürüyor. Bugün ABD’den toptan
satış stokları takip edilecek.
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XAG/USD
XAGUSD 16,66$ seviyeleri yakınlarında işlem görüyor. Dün test
ettiği 16,89$ ile 24 Nisan’dan bu yana en yüksek seviyesini gördü.
Ancak direnci aşmakta zorlanan XAGUSD bir miktar kar satışları ile
karşılaştı. Bugün başlayacak G-7 zirvesi öncesinde Trump’ın dış
ticaretteki tavrı dolarda gevşemeye neden oluyor. DXY hafta
başındaki 94,0 seviyelerinden 93,4 seviyesine gevşedi. ABD 10
yıllıklar ise %2,97’lerden %2,93’e gevşedi. Emtialar kendisine
manevra alanı bulabildi. XAGUSD, 16,30-16,80$ bandında
bulunuyor. Üstte direncini kırsa dahi var olan orta vadeli alçalan
trend 17,15$ seviyesinden geçiyor. Bu nedenle üstten sarkmalarda
bu trend izlenebilir. Öte yandan 16,80$ seviyesinden de 200 günlük
hareketli ortalama bulunuyor.
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Brent Petrol
Brent petrol haftanın son işlem gününde 77,20$ seviyelerinden
işlem görüyor. Doların bugünkü G-7 zirvesi öncesi bir miktar
gevşemesi petrol fiyatlarına destek olsa da haftalık stokların ve
üretimin beklenilenin aksine artması ve OPEC toplantısı öncesinde
üretim kısıtını gevşetme yönünde söylemler petrol fiyatlarına zayıf
yansıyor. Bu nedenle teknik olarak petrolün hareketlerini
incelediğimizde 50 günlük ortalamasına tutunan aynı zamanda bu
ortalamadan yükseliş trendi geçen petrol, yukarıda arz endişeleri
nedeniyle dirençlerinden kar realizasyonu yaşıyor. 77,90$ seviyesi
son haftanın önemli direnci olurken, aşağıda ise 75,30 ve 74,60$
seviyeleri destek görevi görüyor. Yatay sıkışma alanı içerisinde
hareketi sürdürüyor.
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USD/JPY
USDJPY paritesi 109,70 seviyesinin hemen altında işlemlerini
sürdürüyor. Bugün başlayacak G-7 toplantısı öncesinde Trump’ın
ticaret savaşını başlatması ile dolar zayıflamasını sürdürüyor. Dolar
endeksi 93,4 ve ABD 10 yıllık tahvil faizi %2,93 ile son bir haftanın
karşılaştırmasıyla zayıflığı gösteriyor. Bugün Japonya’dan gelen 1Ç
GSYH verilerinde yıllık bazda %0,6 daralma ile beklentilerden
olumsuz gerçekleşti. Bu durum genişleyici politikalara ihtiyacı
gösterirken, USDJPY paritesindeki yen lehine hareketleri geçici
kılabilir. Bu nedenle 109,80 desteğinin altına sarkan parite ara
destek olan 109,40 üzerinde tutunmaya devam ederse yönü tekrar
110,0 seviyelerine çevirebilir. Bugün ABD’de toptan satış stokları
izlenecek.
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* 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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