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Son

Trump ile Kim arasındaki tarihi zirve bugün Singapur'da başladı.
Zirve ile ilgili şu ana kadarki ilk izlenim ve haber akışları olumlu olsa
da, bu taraftaki açıklamalar küresel piyasaların takibinde yer alacak.
Bununla birlikte ABD’de açıklanacak TÜFE verisi, Fed toplantısı
öncesinde önem arz etmektedir. Yurt içinde ise dün başlayan Kandil
Operasyonu ile ilgili gelişmeler yakından izlenecektir.
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4.5490
5.3536
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Açıklanacak Önemli Ekonomik Veriler

Sepetler

12:00 - EU - Zew Beklenti Endeksi: Önem Düzeyi: Orta
15:30 - ABD - TÜFE: Önem Düzeyi: Yüksek

Türkiye
Dün yurt içerisinde büyüme ve cari açık rakamları açıklandı.
2018/1Ç büyüme rakamı %7,4 olarak açıklanırken, piyasadaki
konsensus beklentiler %7 seviyesindeydi. Büyüme tarafında 2017
yılında gözlenen güçlü momentumun 2018 yılının ilk çeyreğinde de
korunduğu görüldü. Büyüme verisinin piyasalar üzerinde önemli bir
etki bırakmadığı izlenirken, cari açık verisindeki genişleme devam
etti. Cari açıktaki bozulmanın devam etmesi dün Türk Lirası’nı bir
miktar baskılarken, günün ikinci yarısında TL varlıklar kayıplarını
belirli ölçüde geri aldı. Bugün yurt içinde önemli bir ekonomik veri
akışı bulunmazken, seçim sürecine yönelik mesajlar ve gelişmeler
ile dün başlayan Kandil Operasyonu takip edilecek ve yurt içi
piyasalardaki yön üzerinde belirleyici olacak gelişmelerdir.

Euro Bölgesi
Euro Bölgesi’nde bugün Zew Beklenti Endeksi açıklanacak. Bu
hafta Euro Bölgesi’nde açıklanacak ekonomik veriler bulunsa da, 14
Haziran Perşembe günü ECB toplantısı haftanın en önemli
verilerinden olacak. ECB’nin bu toplantısında faiz artırmasını
beklenmemekle birlikte bazı haber sitelerinde yer alan kaynaklara
göre ECB bu toplantıda parasal gevşemeyi bitime tarihini tartışacak.
Bu nedenle toplantıdan çıkan karar ve Draghi’nin basın toplantısı
bundan sonraki fiyatlamalara da yön verecek. Kaynaklara
dayandırılan haberler gerçekleşir ve ECB bu toplantıda parasal
genişlemeyi bitirmeyi tartışacak olursa uzun süredir kan kaybeden
Euro bir nebze olsun rahatlayabilir.
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Emtialar
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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
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ABD
Bugün ABD’de açıklanacak olan mayıs ayı TÜFE verisi Fed
toplantısı öncesinde önem arz etmekte olup, küresel piyasaların
takibinde olacaktır. Mayıs ayında bir önceki aya göre TÜFE’nin
%0,2 ve yıllık %2,7 oranında artış kaydetmesi beklenirken, Çekirdek
TÜFE’nin ise aylık bazda %0,1; yıllık bazda ise %2,2 oranında
yükseliş kaydetmesi beklenmekte. TÜFE verisinin beklentiler ile
uyumlu gelmesi veyahut beklentileri aşması durumunda, Fed’in
2018 yılında 4 kez faiz artırımına gideceğine yönelik beklentilerin
güç kazandığı ve nisan ayından bu yana etkili olan dolardaki değer
kazanımlarının tekrardan güçlendiğini görülebilir. Enflasyon verisinin
yanında bugün Singapur'daki tarihi zirvede ilk kez bir araya gelen
ABD Başkanı Donald Trump ile Kuzey Kore lideri Kim Jong-un
arasındaki görüşme ile ilgili haber akışları yakından takip edilecek.
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EURO/DOLAR
Dün ECB’ye yönelik beklentilerin etkisiyle Euro değer kazanmaya
devam etti. Bugün Euro Bölgesi’nde Zew Beklenti Endeksi ile
ABD’de TÜFE verisi açıklanacak. Veriler paritedeki yön üzerinde
belirleyici olabilecektir. Özellikle ABD TÜFE verisi Fed toplantısı
öncesinde önem arz etmektedir. Bununla birlikte Trump – Kim
zirvesinden gelebilecek haber akışları da paritedeki volatiliteyi
artırabilir. Dün günü 1,1785 seviyesinden tamamlayan Euro/Dolar
paritesi bu sabah 09:00 itibariyle 1,1770’li seviyelerinden işlem
görmekte. Paritede 1,1785; 1,1800 ve 1,1830 seviyeleri direnç
olarak izlenebilir. Aşağı yönlü hareketlerde ise sırasıyla 1,1755;
1,1735 ve 1,1710 seviyeleri destek olarak takip edilebilir.

1.1831
1.1808
1.1788
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Günlük Pivot Seviyeleri

GBP/USD
GBPUSD paritesi haftaya başladığı 1,34 seviyesinin altına
gerileyerek ivme kaybı yaşadı. ABD Başkanı Trump ile Kuzey Kore
Lideri Kim Jong Un buluşması ile birlikte dolar, yen karşısında 3
haftanın en yüksek seviyesini görmesiyle birlikte dolar endeksi de
93,75 seviyelerine yükseldi. Yarınki Fed kararından beklenen faiz
artışı aynı zamanda doların değer kazancında önemli rol oynuyor.
Dün İngiltere'den açıklanan sanayi üretim verileri beklentileri
karşılayamadı. Yıllık bazda %2,7 beklentiye rağmen %1,8 ile
beklenti altında kaldı. Teknik olarak yükseliş kanalında ilerleyen
parite, kanal dışına çıkarak 1,3345 desteğine değdi. Burası önemli
bir destek.
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USDTRY
Dolar/TL gün içinde 4.4625 ve 4.5398 arasında dalgalanarak günü
4.5220 seviyesinden kapattı. Dün kurda yukarı yönlü hareketler
görüldü. Bu sabah günlük grafikte 5 periyotluk üssel hareketli
ortalaması üzerinde hareket eden kur 4.5304 seviyelerinden işlem
görüyor. Teknik olarak kısa vadede en kuvvetli destek 4.5060 ve en
kuvvetli direnç 4.5410 seviyelerinde bulunmaktadır. Gün içinde
aşağı yönlü hareketlerde destek olarak 4.5160 - 4.5060 - 4.4975
seviyeleri takip edilebilir. Yukarı yönlü hareketlerde ise 4.5410 4.5515 - 4.5640 seviyeleri direnç olarak izlenebilir. Saatlik grafikte
RSI kendi ortalaması etrafında dalgalanarak yatay yönlü bir seyir
izlemektedir. MACD pozitif bölgede ve triggeri altında aşağı yönlü
hareket etmektedir.
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EUR/TRY
Cari açık tarafında genişlemenin devam etmesine bağlı olarak Türk
Lirası diğer para birimleri karşısında değer kaybederken, ECB’ye
yönelik beklentiler Euro’yu desteklemeye devam etti. Dün Euro/TL
kurunda yukarı yönlü bir seyrin hakim olduğu görülürken, ECB
toplantısı ile yurt içerisindeki gelişmelerin paritede üzerinde
belirleyici olmaya devam etmesini bekliyoruz. Dün günü 5,3311
seviyesinden kapatan Euro/TL, 09:05 itibariyle 5,34’lü
seviyelerinden işlem görmektedir. Aşağı yönlü hareketlerde kısa
vadede 5,3160 ile 5,2815 seviyeleri destek olarak takip edilebilir.
Yukarı yönlü hareketlerde ise 5,3528 ve 5,3780 seviyeleri direnç
olarak izlenebilir. Bugün Euro Bölgesi’nde Zew Beklenti Endeksi
verileri açıklanacak.
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Altın
Ons altın yeni güne 1300$’ın altında başladı. Dün bu direncini test
eden altın direnci kırma girişiminde başarısız olarak tekrar yatay ve
sıkışma bandına geri döndü. ABD Başkanı Trump ile Kuzey Kore
Lideri Kim Jong Un buluşması gerçekleşti. Dolar, yen karşısında 3
haftanın en yüksek seviyesine çıkarken bu durum ons altına
olumsuz yansıdı. Bugünkü tarihi buluşmanın yanı sıra aynı
zamanda Fed toplantısı da başlıyor. Yarınki kararda ise piyasaların
büyük bir çoğunluğu Fed’den faiz artışı ve 4.faiz artışının
sinyallerinin gelebileceğini düşünüyor. Dolar endeksinde bir miktar
toparlanma görülürken, ABD 10 yıllıklar sabit kaldı. Teknik
görünümde ters bayrak formasyonu devam ediyor. 1287$ altında
önemli bir destek. Kırılması halinde formasyon başlangıcı da
olabilir.

1,304.18
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1,291.55

Günlük Pivot Seviyeleri

XAG/USD
Haftaya yükselişle başlayan ve gördüğü 16,90$ ile 7 haftanın en
yüksek seviyesine çıkan gümüşte bir miktar kar satışları görüldü.
Altına olan talep giderek azalırken, gümüşe olan talebin artmasıyla
XAGUSD geçen hafta %2,3 artış gösterdi. Yarın kararı açıklanacak
Fed toplantısında piyasanın neredeyse tamamı Fed’den faiz artışı
bekliyor. Geçen hafta 2,93% seviyelerine kadar gerileyen ABD 10
yıllık tahvilinin faizi yeni haftaya yükselişle başlayarak %2,9570
seviyelerine yükseldi. Tüm bunlar gümüş ve diğer emtia fiyatlarında
risk oluştururken, uzun vadeli düşüş trendi 17,15 seviyesinden
geçiyor. 200 günlük ortalaması 16,75 seviyesini destek alan gümüş
bu seviyenin altına geçmediği müddetçe yukarı yönde yeni ataklar
geliştirebilir.
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Brent Petrol
Brent petrol bu sabah 76,50$ seviyesinde işlem görüyor. 77,9075,25$ yatay bant aralığında işlemlerini sürdüren Brent 22
Haziran'da yapılacak OPEC toplantısını bekliyor. Dün Irak petrol
bakanının OPEC’in üretimini azaltmasını destekleyen açıklamalar
sonrası OPEC içinde üretim kısıntılarını gevşetip gevşetmeme
konusunda görüş ayrılıklarının derinleştiği görüldü. Bugün OPEC’in
aylık raporu yayımlanacak ve akşam API petrol stokları açıklanacak.
Teknik olarak iki ayrı trend içerisinde sıkışma alanında bulunan
Brent petrolde yatay işlem stratejisi izleniyor. 200 günlük H.O 75$
seviyesinde destek konumunda. Aynı zamanda alçalan üçgen
formasyonu da olası bir aşağı kırılım için sinyal verse de 75$
kırılmadan formasyon başlaması beklenemez.
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USD/JPY
USDJPY paritesi 109,80 seviyesinde bulunan direncini aşarak
tekrardan 110,30 seviyesine tırmandı. Singapur’da tarihi buluşmaya
imza atan ABD Başkanı Trump ile Kuzey Kore Lideri Kim Jong Un
bir araya geldi. Baş başa görüşen iki lidere ardından Japonya
Başbakanı Abe de eşlik edecek. Dolar, yen karşısında 3 haftanın
zirvesine tırmanmasıyla birlikte dolar endeksi de 93,75 seviyelerini
gördü. Aynı zamanda geçen hafta beklentilerin aksine 1.çeyrekte
daralan Japonya ekonomisinin genişleyici para politikalarına olan
ihtiyacının sürmesi JPY’de değer kazanımlarını sınırladı. Teknik
olarak kısa vadeli alçalan trendini kıran paritede 110,45 ara
direncini kırması halinde 110,85 seviyesi direnç olarak karşımızda
bulunabilir. USDJPY geniş açıdan yükselen kanalda. Bu nedenle
geri çekilmeler alımlarla karşılanıyor.
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"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
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