
Forex Bülten 14 Haziran 2018

Piyasa Gündemi

Dün Fed’in faiz artırımına giderek 2018 yılının kalanı için şahin bir
tutum sergilediği izlenirken, bugün küresel piyasalarda ECB
toplantısı takip edilecek. Fed ve ECB toplantıları, finansmanını
büyük ölçüde Avrupa’dan sağlayan Türkiye başta olmak üzere
gelişmekte olan ülke varlıkları ve fiyatlamaları üzerinde etkili
olacaktır. Bugün Ramazan Bayramı nedeniyle yurt içi piyasalar
yarım gün işlem görecek.

Açıklanacak Önemli Ekonomik Veriler

14:45 Avrupa – ECB Toplantısı Önem Düzeyi: Yüksek
15:30 ABD – Perakende Satışlar Önem: Orta

Türkiye
Hafta başında açıklanan cari açık verisindeki genişlemenin devam
ediyor oluşu Türk Lirası’nı diğer para birimleri karşısında
baskılarken, seçime yönelik belirsizlikler ve Türkiye’ye özgü risk
fiyatlamasının devam ediyor oluşu TL varlıklar üzerinde satış
baskısına yol açmakta. Dün Fed toplantısı öncesinde TL’deki değer
kayıplarının devam ettiğini izledik. Bununla birlikte dün açıklanan
sanayi üretiminin, nisan ayında yıllık bazda piyasadaki konsensüs
beklentilerin bir miktar üzerinde %6,2 oranında artış kaydettiği
görüldü. Ancak verinin TL varlıklar üzerinde anlamlı bir etkisi
olmadı. Bugün yurt içinde veri akışının sakin olduğu görülürken,
seçim sürecine yönelik mesajlar ve gelişmeler ile yurt dışı
piyasalardaki seyir yakından takip edilecektir. Bugün Ramazan
Bayramı nedeniyle yurt içi piyasalar yarım gün işlem görecek.

Euro Bölgesi
Bugün Euro Bölgesi’nde ECB toplantısı takip edilecek. ECB
toplantısı haftanın en önemli verileri arasında ön plana çıkarken,
toplantı sonrasında özellikle varlık alım programı ile ilgili verilecek
mesajlar ve ECB başkanı Draghi’nin konuşması ön planda 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. Varlık alım programının bitimine
yönelik tarihin tartışılması Euro’da yukarı yönlü fiyatlamaları
beraberinde getirebilecektir.

ABD
Dün hafta başından beri konuşulan Fed toplantısı sona erdi.
Piyasadaki beklentilerle uyumlu olarak Fed, faiz oranlarını 25 baz
puan artırarak yüzde 1,75 – 2,00 bandına yükseltti. Piyasaların asıl
merak ettiği konu 2018 yılının kalanı için verilecek mesajlardı. 2018
yılı için Fed’in faiz artırım beklentisi 3’ten 4’e yükselirken, açıklanan
karar metninde de şahin bir dil kullanıldığı dikkat çekti. İstihdam
piyasasındaki güçlü seyrin devam etmesinin beklendiği ifade
edilirken, büyüme beklentileri yukarı revize edildi. Fed sonrasında
doların genel olarak güçlü seyrini koruduğu izlendi. Bugün ABD
tarafında perakende satış verileri ile haftalık işsizlik başvuruları takip
edilecek. 

Piyasa Verileri
Pariteler Son Günlük Değ.

(%)
Haftalık Değ.

(%)
Yılbaşı Değ.

(%)
USDTRY 4.6536 0.09 3.80 22.77
EURTRY 5.4940 0.00 3.69 20.76
EURUSD 1.1805 0.13 0.06 -1.61
GBPUSD 1.3394 0.13 -0.21 -0.80
USDJPY 110.0700 -0.25 0.34 -2.31

Sepetler Son Günlük Değ.
(%)

Haftalık Değ.
(%)

Yılbaşı Değ.
(%)

½ $ + ½ € 5.0455 0.00 3.11 21.18
Dolar Endeksi 93.4650 -0.26 0.07 1.46
REK 81.7100 0.00 0.00 -3.99

Emtialar Son Günlük Değ.
(%)

Haftalık Değ.
(%)

Yılbaşı Değ.
(%)

Ons Altın 1,301.5250 0.14 0.35 -0.13
Gram Altın 194.7397 0.04 4.15 22.61
WTI 66.6350 0.06 1.05 10.77
BRENT 76.4470 -0.01 -1.09 14.79
Bakır 3.2678 -0.58 -0.39 0.18

Tahviller Son Günlük Değ.
bp

Haftalık Değ.
bp

Yılbaşı Değ.
bp

Türkiye 2 Yıllık 19.0893 0.00 92.83 570.44
Türkiye 10 Yıllık 15.5504 0.00 106.95 399.11
ABD 10 Yıllık 2.9594 -0.83 3.71 54.94
ABD 2 Yıllık 2.5696 0.00 7.79 68.26
Almanya 10 Yıllık 0.4870 0.92 -0.34 5.68
Almanya 2 Yıllık -0.6130 0.06 1.49 0.68

Gelişmekte Olan
Ülke Kurları Son Günlük Değ.

(%)
Haftalık Değ.

(%)
Yılbaşı Değ.

(%)
USDZAR 13.2421 -0.49 1.66 7.15
USDIDR 13,930.00 0.00 0.43 2.65
USDTRY 4.6537 0.10 3.80 22.77
USDRUB 62.4580 -0.22 0.07 8.19
USDBRL 3.7209 -0.02 -4.75 12.32
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EURO/DOLAR

Dün Fed beklentilerle uyumlu olarak faiz artırımına giderken, 2018
yılının kalanı için daha şahin bir tavır ortaya koydu. Ancak ECB’ye
yönelik beklentiler Euro’yu güçlü tutmaya devam ediyor. Bugün Euro
Bölgesi’nde ECB toplantısı ile ABD’de perakende satış rakamları
açıklanacak. Özellikle ECB kararı ve varlık alım programı ile ilgili
mesajlar paritedeki yön ve volatilite üzerinde belirleyici olacaktır.
Dün günü 1,1791 seviyesinden tamamlayan Euro/Dolar 09:00
itibariyle 1,1800’li seviyelerinden işlem görmekte. Paritede 1,1830;
1,1840 ve 1,1855 seviyeleri direnç olarak izlenebilir. Aşağı yönlü
hareketlerde ise sırasıyla 1,1785; 1,1760 ve 1,1640 seviyeleri
destek olarak takip edilebilir. 
 

Günlük Pivot Seviyeleri
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  1.1823  

 1.1814   

1.1805    

 1.1792   

  1.1780  

   1.1770

GBP/USD

GBPUSD paritesi dünkü Fed toplantısının ardındam dolarda görülen
kar realizasyonu sonrası tekrardan 1,34 seviyelerine yaklaştı. Fed,
dünkü para politikası toplantısında 25 baz puanlık faiz artırımına
giderek federal fonlama oranını %1.75 – 2.00 seviyesine yükseltti.
Bununla beraber bu yıl 4.faiz artırım ihtimali de yükseldi. Gelecek
hafta 21 Haziran’da BoE toplantısı var. BoE’den faiz artışı
beklenmezken gelecek açıklamalar ön görülebilirlik açısında
paritede etkili olabilir. Teknik olarak yatay bant aralığında işlemler
devam ediyor. 1,3340-1,3450 aralığında yataylık devam ederken, 
olası kırılmalarda 1,3250 ana destek.

Günlük Pivot Seviyeleri
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USDTRY

Dolar/TL gün içinde 4.5834 ve 4.6978 arasında dalgalanarak günü
4.6575 seviyesinden kapattı. Dün  kurda yukarı yönlü hareketler
görüldü. Bu sabah günlük grafikte 5 periyotluk üssel hareketli
ortalaması üzerinde hareket eden kur 4.6716 seviyelerinden işlem
görüyor. Teknik olarak kısa vadede en kuvvetli destek 4.6220 ve en
kuvvetli direnç 4.6980 seviyelerinde bulunmaktadır. Gün içinde
aşağı yönlü hareketlerde destek olarak 4.6560 - 4.6450 - 4.6280
seviyeleri takip edilebilir. Yukarı yönlü hareketlerde ise 4.6770 -
4.6880 - 4.6980 seviyeleri direnç olarak izlenebilir. Saatlik grafikte
RSI kendi ortalaması üzerinde yukarı yönlü bir seyir izlemektedir.
MACD pozitif bölgede ve triggeri üzerinde yukarı yönlü hareketini
sürdürmektedir.  

Günlük Pivot Seviyeleri
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EUR/TRY

Seçime yönelik belirsizlikler ile Türkiye özelinde risk fiyatlamasının
ön plana çıkması nedeniyle Türk Lirası’ndaki değer kaybı devam
ederken, ECB’ye yönelik beklentiler Euro’yu güçlü tutmaya devam
etti. Dün Euro/TL kurunda yukarı yönlü bir seyrin hakim olduğu
görülürken, bugün gerçekleşecek olan ECB toplantısının ardından
verilecek mesajların paritedeki yön üzerinde belirleyici olmaya
devam etmesini bekliyoruz. Dün günü 5,4941 seviyesinden kapatan
Euro/TL, 09:20 itibariyle 5,52’li seviyelerinden işlem görmektedir.
Aşağı yönlü hareketlerde kısa vadede 5,5065 ile 5,4780 seviyeleri
destek olarak takip edilebilir. Yukarı yönlü hareketlerde ise 5,5575
ve 5,5940 seviyeleri direnç olarak izlenebilir. 

Günlük Pivot Seviyeleri
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Altın

Ons altın haftanın 4.işlem gününde 1300$ civarında fiyatlanıyor.
Fed, dünkü para politikası toplantısında 25 baz puanlık faiz
artırımına giderek federal fonlama oranını %1.75 – 2.00 seviyesine
yükseltti. Toplantıda ek faiz artırımlarının %2'lik enflasyon hedefi ve
büyümeyle bağlantılı olacağı ifade edilirken, 4.faiz artırım
beklentileri de arttı. Karar sonrası dolar değer kazansa da bugün
ECB toplantısı öncesinde bir miktar kar realizasyonu yaşandı.
 Fed’in öngörülebilirliğinin yüksek olması sürpriz hareketlere neden
olmuyor. Bugün ECB’den varlık alım programını ne zaman
sonlandıracağı yönünde bilgi akılı bekliyor. Var olan haber akışı
altın açısından olumsuz. Teknik olarak 1300-1287$ bandında
sıkışma devam ediyor. Yukarıda ana direnç 1308$ düzeyinde.

Günlük Pivot Seviyeleri
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  1,304.62  

 1,303.11   

1,301.61    

 1,298.86   

  1,296.11  

   1,294.60

XAG/USD

Haftanın dördüncü işlem günü XAGUSD 17,06$ seviyelerinden
işlem görerek güne yükselişle başladı. Dün Fed toplantısından
çıkan kararla 25 bp faiz artırımına gidilerek federal fonlama oranı
%1,75-%2,00 aralığına çekildi. Ayrıca 1 üyenin de yıl genelinde 4
faiz artırım tarafına geçtiğini görüyoruz. Fed’den beklenildiği gibi
kararın çıkması ve sürpriz yaşanmaması ayrıca bugünkü ECB
toplantısından da varlık alım programından çıkışın konuşulacağı
beklentileriyle dolarda kar realizasyonu görülüyor. Bu nedenle
emtialar üzerinde şimdilik baskı yaşanmadığını görsek de orta ve
uzun vade açısından emtialarda durum negatif gözüküyor. Teknik
olarak gümüş alçalan trend çizgisi olan 17,15$ seviyesine yöneldi,
dirence dikkat.

Günlük Pivot Seviyeleri
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Brent Petrol

21-22 Haziran OPEC toplantısı öncesinde üretici ülkeler arasında
arz kotası hakkında görüş ayrılıkları oluştuğunu belirtmiştik.
Öncesinde ABD Enerji Enformasyon İdaresi 2018 ve 2019'a ilişkin
petrol fiyatları tahminlerini revize ettiğini duyurdu. Brent petrol için
bu yılki beklenti 71$ ile sabit tutulurken gelecek yıl 2$ yükseltilerek
68$’a çıkartıldı. Bu sabah Çin’den açıklanan sanayi üretim verileri
beklentilerin altında kaldı. Teknik olarak hem ana destek hem de
200 günlük ortalamasına tutunan Brent bu sabah 76,55$
seviyesinde bulunuyor. Sıkışma devam eden petrolde zirvede
alçalan üçgen formasyonu bulunuyor. Yukarıda alçalan trend 77,0$
düzeyinden geçiyor. Altta ise 75,65$ seviyesinden geçen yükseliş
trendi sıkışmayı oluşturuyor. 

Günlük Pivot Seviyeleri
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USD/JPY

USDJPY paritesi bu sabah 110,20 seviyesinden işlem görüyor. Fed
dünkü toplantısında beklenildiği üzere 25 bp faiz artırımına giderek
federal fonlama oranını %1,75-%2,00 'a yükseltti.  Karar sonrası
dolar değer kazansa da sürpriz bir karar olmaması aynı zamanda
bugün ECB’den varlık alım programını bitirmeye yönelik yol haritası
beklenilmesi dolarda kar realizasyonuna neden oldu.  Yarın ise
Japonya Merkez Bankası (BoJ) toplantısı gerçekleşecek. 1.çeyrekte
beklentilerin aksine daralan Japonya ekonomisinin genişleyici para
politikalarına ihtiyacının devam ettiğini görmüştük. USDJPY şuan
için 200 günlük hareketli ortalamasını aşağı yönlü test ediyor. Olası
geri çekilmelerde yükseliş trendi  109,45 seviyesinden geçiyor. Ara
destek olarak ise 109,80 seviyesi bulunuyor. 

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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