
Forex Bülten 13 Haziran 2018

Piyasa Gündemi

Piyasalarda gündemi bugün sona erecek olan Fed toplantısı ile
yarınki ECB toplantısı oluşturuyor. Fed’in bugün sonlanacak olan
toplantısında faiz artırımına gitmesine kesin gözüyle bakılırken,
Powell konuşması küresel piyasaların takibinde yer alacak.
Piyasalar Fed’in yılın kalanında 1 kez mi yoksa iki kez mi faiz
artırımına gideceğine cevap arayacak. Şahin mesajların risk iştahını
baskıladığı görülebilir. 

Açıklanacak Önemli Ekonomik Veriler

13:00 Türkiye – Sanayi Üretimi Önem Düzeyi: Orta
21:00 ABD – Fed Toplantısı Önem Düzeyi: Yüksek

Türkiye
Yurt içerisinde hafta başında açıklanan cari açık verisindeki
genişlemenin devam ediyor oluşu Türk Lirası’nı diğer para birimleri
karşısında baskılarken, seçime yönelik belirsizklikler ve Türkiye’ye
özgü risk fiyatlamasının devam ediyor oluşu TL varlıklar üzerindeki
satış baskısının sürmesine yol açmaktadır. Bugün yurt içinde nisan
ayı sanayi üretim rakamı açıklanacak. Piyasadaki konsensüs
beklentiler sanayi üretiminin yıllık bazda %5,7 oranında artış
göstermesi yönünde. Mart ayında yıllık sanayi üretimi %7,6 olarak
açıklanmıştı. Sanayi üretim verisinin yanında, seçim sürecine
yönelik mesajlar ve gelişmeler ile dün başlayan Kandil Operasyonu
takip edilecek olup, bu taraftaki gelişmeler yurt içi piyasalardaki yön
üzerinde belirleyici olabilecektir. 

Euro Bölgesi
Euro Bölgesi’nde bugün sanayi üretim verisi açıklanacak.
Piyasadaki beklentiler sanayi üretiminin nisan ayında aylık bazda -
%0,5 oranında daralması yönünde iken, yıllık bazda %2,8 oranında
bir artış yönündedir. Sanayi üretimi verisinin beklentilerden sapma
göstermesi durumunda Euro üzerinde etkili olabilecektir. 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. 

ABD
Trump – Kim arasındaki zirvenin olumlu geçmesi ve ABD’de
TÜFE’nin son 6 yılın zirvesine ulaşması Dolar’ı küresel piyasalarda
desteklerken, bugün küresel piyasalarda gözler bugün sona erecek
olan Fed toplantısında olacak. Fed’in bugün faiz artırımına
gitmesine kesin gözüyle bakılırken, projeksiyon güncellemeleri ve
Powell’ın konuşması küresel piyasaların takibinde yer alacak.
Piyasalar Fed’in yılın kalanında 1 kez mi yoksa 2 kez mi faiz
artırımına gideceğine cevap arayacak. Fed’den gelebilecek
mesajların şahin bir tonda yer alması ve 2018’in kalanında 2 faiz
artırımı ihtimalini gündemde tutması başta gelişmekte olan ülke
varlıkları olmak üzere riskli varlıklar üzerindeki satış baskısının
artmasına neden olabilir. 

Piyasa Verileri
Pariteler Son Günlük Değ.

(%)
Haftalık Değ.

(%)
Yılbaşı Değ.

(%)
USDTRY 4.6253 0.65 1.54 22.03
EURTRY 5.4364 0.69 1.32 19.49
EURUSD 1.1734 -0.09 -0.33 -2.20
GBPUSD 1.3358 -0.10 -0.41 -1.06
USDJPY 110.5690 0.18 0.35 -1.87

Sepetler Son Günlük Değ.
(%)

Haftalık Değ.
(%)

Yılbaşı Değ.
(%)

½ $ + ½ € 4.9618 0.00 -0.20 19.17
Dolar Endeksi 93.9100 0.12 0.27 1.94
REK 81.7100 0.00 0.00 -3.99

Emtialar Son Günlük Değ.
(%)

Haftalık Değ.
(%)

Yılbaşı Değ.
(%)

Ons Altın 1,295.2000 -0.05 -0.11 -0.61
Gram Altın 192.6049 0.59 1.44 21.29
WTI 65.9150 -0.17 1.41 9.59
BRENT 75.4270 -0.04 -0.39 13.25
Bakır 3.2461 -0.60 0.20 -0.49

Tahviller Son Günlük Değ.
bp

Haftalık Değ.
bp

Yılbaşı Değ.
bp

Türkiye 2 Yıllık 18.7712 0.00 66.50 538.63
Türkiye 10 Yıllık 14.8456 0.00 23.81 328.63
ABD 10 Yıllık 2.9659 0.28 -0.81 55.59
ABD 2 Yıllık 2.5407 -0.21 1.44 65.37
Almanya 10 Yıllık 0.4750 -1.71 1.09 4.48
Almanya 2 Yıllık -0.6200 -0.65 0.39 -0.02

Gelişmekte Olan
Ülke Kurları Son Günlük Değ.

(%)
Haftalık Değ.

(%)
Yılbaşı Değ.

(%)
USDZAR 13.3723 0.37 5.29 8.19
USDIDR 13,930.00 0.00 0.54 2.65
USDTRY 4.6253 0.65 1.54 22.03
USDRUB 63.1550 0.09 2.21 9.37
USDBRL 3.7172 -0.07 -3.46 12.20
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EURO/DOLAR

Trump – Kim arasındaki zirvenin olumlu geçmesi ve ABD’de
TÜFE’nin son 6 yılın zirvesine ulaşması Dolar’ı küresel piyasalarda
desteklerken, Euro/Dolar paritesinde dün aşağı yönlü bir seyir etkili
oldu. Bugün Euro Bölgesi’nde sanayi üretimi ile ABD’de Fed faiz
kararı açıklanacak. Özellikle Fed’in faiz kararı ve 2018 yılının kalanı
için verilecek mesajlar paritedeki yön ve volatilite üzerinde belirleyici
olacaktır. Dün günü 1,1745 seviyesinden tamamlayan Euro/Dolar
08:55 itibariyle 1,1750’li seviyelerinden işlem görmekte. Paritede
1,1785; 1,1800 ve 1,1830 seviyeleri direnç olarak izlenebilir. Aşağı
yönlü hareketlerde ise sırasıyla 1,1730; 1,1700 ve 1,1685 seviyeleri
destek olarak takip edilebilir. 

Günlük Pivot Seviyeleri
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  1.1762  

 1.1748   

1.1734    

 1.1725   

  1.1716  

   1.1703

GBP/USD

GBPUSD paritesi Fed öncesi 1,3350 civarında fiyatlanıyor. Paritenin
1,34 seviyesine gerilemesi sonrası yükseliş kanalından çıktığını
görüyoruz. Bugünkü FOMC kararı öncesinde piyasalar Fed'den faiz
artışı beklerken doların güçlü duruşuyla dolar endeksinin 94,0
seviyelerine yaklaştığını görüyoruz. Diğer yandan dün İngiltere'de
işsizlik oranı beklentilere paralel %4,2 oranında gerçekleşti. Dün
İngiltere Brexit Bakanı’nın konuşmasında AB ile Brexit anlaşması
konusunda görüş birliğine varılmadığı görüldü. Parite teknik olarak
1,3345 seviyesinde bulunan ana desteğinde. Olası kırılmalarda 1,33
ve 1,3250 destek seviyelerine doğru hareketler izleyebiliriz.

Günlük Pivot Seviyeleri
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(0216) 453 0053 www.gedik.com

https://www.gedik.com/


Gedik Forex Bülten 13 Haziran 2018

USDTRY

Dolar/TL gün içinde 4.5185 ve 4.5963 arasında dalgalanarak günü
4.5953 seviyesinden kapattı. Dün  kurda yukarı yönlü hareketler
görüldü. Bu sabah günlük grafikte 5 periyotluk üssel hareketli
ortalaması üzerinde hareket eden kur 4.5877 seviyelerinden işlem
görüyor. Teknik olarak kısa vadede en kuvvetli destek 4.5830 ve en
kuvvetli direnç 4.6285 seviyelerinde bulunmaktadır. Gün içinde
aşağı yönlü hareketlerde destek olarak 4.5830 - 4.5760 - 4.5660
seviyeleri takip edilebilir. Yukarı yönlü hareketlerde ise 4.6080 -
4.6165 - 4.6285 seviyeleri direnç olarak izlenebilir. Saatlik grafikte
RSI kendi ortalaması etrafında dalgalanarak yatay yönlü bir seyir
izlemektedir. MACD pozitif bölgede ve triggeri altında aşağı yönlü
hareketini sürdürmektedir.  

Günlük Pivot Seviyeleri
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EUR/TRY

Cari açık tarafında genişlemenin devam ettiğinin görülmesinin
ardından Türk Lirası’ndaki değer kaybı devam ederken, 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 5,3989
seviyesinden kapatan Euro/TL, 09:00 itibariyle 5,41’li seviyelerinden
işlem görmektedir. Aşağı yönlü hareketlerde kısa vadede 5,3920 ile
5,3750 seviyeleri destek olarak takip edilebilir. Yukarı yönlü
hareketlerde ise 5,4320 ve 5,4440 seviyeleri direnç olarak
izlenebilir. Bugün Türkiye ve Euro Bölgesi’nde Sanayi Üretim verisi
açıklanacak.

Günlük Pivot Seviyeleri
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Altın

Ons altın bu sabah 1295$ seviyelerinden işlem görüyor. FOMC
kararı öncesi 1300$’ın altında yatay ve dar bantta işlem gören altın,
faiz artırım beklentileri nedeniyle zayıf. Şayet Fed akşam faiz artırır
ve projeksiyonda da 4.faiz sinyalleri verilirse altın ve gümüş
açısından aşağı yönlü hareketler izlenebilir. Trump ve Kim Jong Un
‘un imza attığı tarihi buluşma sonrası altını destekleyebilecek önemli
bir jeopolitik risk masada bulunmuyor. Potansiyel risk ise ileriki
günlerde ABD-Kanada arasında ticaret savaşının başlaması olabilir.
Teknik olarak yükselen trendinin geçtiği 1287$ ana desteğinde
tutunan altın 1300$ seviyelerinde direnç görüyor. Aynı zamanda ana
desteğin kırılması durumunda ters bayrak formasyonu başlayabilir
ve sert bir geri çekilme söz konusu olabilir.

Günlük Pivot Seviyeleri
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  1,297.03  
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 1,294.40   

  1,293.63  

   1,292.70

XAG/USD

Gümüş yeni güne ana desteği olan 16,80$'ın hemen üzerinde
başladı. Eski direnç yeni destek olan bu seviyenin altına inmesi
halinde 200 günlüğünü dekıracak olan XAGUSD 16,35$ -16,80$
bandına gerileyebilir. ABD'de TÜFE Mayıs'ta %0,2 artışla beklentiyi
karşıladı. TÜFE'deki yıllık %2,8'lik artış ise Şubat 2012'den bu yana
en yüksek seviyesinde gerçekleşti. Bugün açıklanacak FOMC
kararından piyasalar faiz artışı bekliyor. Şayet Fed bu akşam faiz
artırır ve projeksiyonda da 4.faiz sinyalleri verilirse altın ve gümüş
açısından aşağı yönlü hareketler izlenebilir. Diğer yandan yarın da
ECB'den tahvil alım programını sonlandırma hakkında görüşülmesi
beklenirken, değerli metaller açısından zorlu bir iki gün bizi bekliyor.

Günlük Pivot Seviyeleri
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Brent Petrol

Brent petrol ana desteğinin bulunduğu 75,20$ seviyesi yakınlarında
75,70$ seviyelerinden işlem görüyor. Bu destek seviyesinden aynı
zamanda 200 günlük hareketli ortalama da geçiyor. Bu nedenle
kuvvetli bir noktadayız diyebiliriz. 22 – 23 Haziran OPEC toplantısı
öncesinde petrol talebinin belirsiz olduğu dün yayımlanan OPEC
aylık raporunda belirtildi. OPEC raporuna göre 1,7 milyon varillik
belirsizliğin söz konusu olduğu bir piyasada, talep mevcut üretime
kıyasla önemli ölçüde güçlü ya da zayıf olabilir. Raporda üyelerin
ikinci yarıda ne kadar üretim yapması gerektiğine yönelik geniş bir
tahmin aralığı belirtildi. API verilere göre ABD ham petrol stokları
833bin varil artarken, beklentiler stokların 2,7 milyon varil azalması
yönündeydi.

Günlük Pivot Seviyeleri
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USD/JPY

USDJPY paritesi bu sabah 110,65$ seviyelerinden işlem görüyor.
Dolar endeksinin yeniden 94,0 seviyesine yaklaşmasıyla birlikte
doların Fed, ECB ve BoJ öncesi hareketlendiğini görüyoruz. Nikkei
endeksindeki yükseliş de yeni de olumsuz etkiliyor. Güvenli liman
varlıklarına olan talep, Trump ve Kim Jong Un‘un imza attığı tarihi
buluşmada Kore yarımadasında barış için çalışma taahhüdünde
bulunmaları sonrası geriledi. Pariteyi teknik olarak ele aldığımızda
mart başından bu yana yükseliş trendi içerisindeyiz. Son olarak
110,20 seviyesinde bulunan 200 günlük ortalamasını kırmasıyla bu
noktayı destek haline getiren paritede 110,80 ve 111,40 dirençleri
bulunuyor. Dirence yakın oluşumuz olası bir realizasyon riskini
artırsa da desteklerde tutunması ve doların güçlü duruşu yükseliş
trendinin gücünü koruyabilir.

Günlük Pivot Seviyeleri
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Gedik Yatırım Menkul Değerler A.Ş. - Yatırım Danışmanlığı Birimi

Ünvan : Gedik Yatırım Menkul Değerler A.Ş. – Gedik Foreks

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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