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Trump’ın cuma günü Çin’den ithal edilen bazı teknolojik ürünlere 50
milyar dolarlık gümrük vergisi getirdiğini açıklaması, küresel
piyasalarda ticaret savaşlarına yönelik endişelerin ve riskli varlıklara
yönelik satış baskısının artış kaydetmesine neden oldu. Yeni
haftada ticaret savaşlarına yönelik haber akışları ile yurt içinde
seçim beklentileri ve siyasi söylemler fiyatlamalar üzerinde
belirleyici olacaktır.

Açıklanacak Önemli Ekonomik Veriler

10:00 Türkiye – İşsizlik Oranı Önem Düzeyi: Orta
11:00 Türkiye – Bütçe Dengesi Önem: Orta

Türkiye
Bugün yurt içinde işsizlik oranı ile bütçe dengesi rakamları
açıklanacak. Şubat ayında işsizlik oranı 2017 Ocak ayındaki %12,6
seviyesinden %10,6 seviyesine gerilemişti. 2017 yılındaki güçlü
büyümenin istihdam artışına olan katkısı ile birlikte iş gücü
göstergelerindeki yıllık bazda iyileşmenin devam ettiğini görmüştük.
İlk çeyrekte güçlü görünümün korunduğu dikkate alındığında mart
ayı verilerinde de yıllık bazda iyileşmenin devam ettiği görülebilir. 

Euro Bölgesi
ECB, perşembe günkü toplantısında varlık alım programına ilişkin
olarak ekimden aralık ayına kadar aylık alımların 15 milyar Euro
olacağı ve net alımların aralık ayının sonuna kadar sona ereceği
açıkladı. Karar sonrasında Draghi’nin gerçekleştirdiği basın
toplantısında verilen mesajların ardından ise Euro’nun sert bir değer
kaybı yaşadığı görüldü. Bu tarafta son dönemde yavaşlama
kaydeden Avrupa’da faiz artırım beklentilerinin 2019 yılının ikinci
yarısına ötelenmesi ve net alımlar sona erdikten sonra ECB’nin
alımlara bir süre daha devam edebileceğinin belirtilmesinin etkili
olduğu söylenebilir. Varlık alımları konusundaki kararın veri akışına
bağlı olduğunun altının çizilmesi ve büyüme tahmininin düşürülmesi
bu tarafta etkili olan diğer etkenler arasında. Bugün Euro
Bölgesi’nde önemli bir ver akışı bulunmazken, yeni haftada Euro
Bölgesi’nde salı günü cari denge; perşembe günü tüketici güveni ve
cuma günü PMI verilerinin açıklanması bekleniyor. Özellikle son
dönemdeki yavaşlama göz önüne alındığında haftanın son işlem
günü açıklanacak PMI verileri önem arz ediyor. 

ABD
ABD’de devam eden güçlü görünüm ile 2018 yılına ilişkin faiz
artırım beklentisinin 3’ten 4’e yükselmesi doları küresel piyasalarda
desteklemeye devam ediyor. Ancak bu tarafta cuma günü Trump’ın
Çin’e yönelik 50 milyar dolarlık gümrük vergisi adımı küresel
piyasalarda ticaret savaşına yönelik endişeleri artırırken, özellikle
gelişmiş ülke varlıkları karşısında doların baskılanmasına neden
olabilecektir. Bu nedenle ticaret savaşına yönelik haber akışları ile
haber akışlarının dolar üzerindeki etkisi yakından takip edilmelidir.
Yeni haftada ABD tarafında hafta boyunca Fed üyelerinin
konuşmaları izleniyor olacak. Salı günü inşaat izinleri ile konut
başlangıçları; çarşamba günü cari denge ve cuma günü PMI verileri
açıklanacak. 

Piyasa Verileri
Pariteler Son Günlük Değ.

(%)
Haftalık Değ.

(%)
Yılbaşı Değ.

(%)
USDTRY 4.6926 -0.74 3.77 23.81
EURTRY 5.4417 -0.90 2.08 19.61
EURUSD 1.1592 -0.14 -1.64 -3.39
GBPUSD 1.3267 -0.12 -0.86 -1.74
USDJPY 110.4875 -0.15 0.41 -1.94

Sepetler Son Günlük Değ.
(%)

Haftalık Değ.
(%)

Yılbaşı Değ.
(%)

½ $ + ½ € 5.0423 0.00 2.58 21.11
Dolar Endeksi 94.8630 0.08 1.38 2.97
REK 81.7100 0.00 0.00 -3.99

Emtialar Son Günlük Değ.
(%)

Haftalık Değ.
(%)

Yılbaşı Değ.
(%)

Ons Altın 1,280.7150 0.05 -1.51 -1.72
Gram Altın 193.2338 -0.69 2.23 21.69
WTI 64.0450 -0.48 -3.04 6.48
BRENT 72.9970 -0.10 -4.42 9.61
Bakır 3.1767 -0.33 -2.97 -2.61

Tahviller Son Günlük Değ.
bp

Haftalık Değ.
bp

Yılbaşı Değ.
bp

Türkiye 2 Yıllık 18.8583 0.00 19.44 547.34
Türkiye 10 Yıllık 15.6248 0.00 109.35 406.55
ABD 10 Yıllık 2.9159 -0.83 -3.85 50.59
ABD 2 Yıllık 2.5513 -0.20 2.70 66.43
Almanya 10 Yıllık 0.4100 0.74 -8.33 -2.02
Almanya 2 Yıllık -0.6400 -1.01 -1.91 -2.02

Gelişmekte Olan
Ülke Kurları Son Günlük Değ.

(%)
Haftalık Değ.

(%)
Yılbaşı Değ.

(%)
USDZAR 13.4021 -0.19 1.84 8.43
USDIDR 13,930.00 0.00 0.00 2.65
USDTRY 4.6926 -0.74 3.77 23.81
USDRUB 63.2070 0.05 0.62 9.46
USDBRL 3.7245 -0.15 0.31 12.42

Gedik Forex

(0216) 453 0053 www.gedik.com

https://www.gedik.com/


Gedik Forex Bülten 18 Haziran 2018

EURO/DOLAR

ECB’ye yönelik beklentilerle Euro’nun güçlü görünümünü koruduğu
izlenmekteydi. ECB, perşembe günkü toplantısında beklentilerle
uyumlu olarak faiz oranlarında değişikliğe gitmezken, varlık alım
programının ise 2018 Aralık sonuna kadar bitirileceği açıklandı.
Karar sonrası Draghi’nin açıklamalarının bir miktar güvercin tonda
anlaşılması ve yapılan açıklamaların etkisiyle Euro sert bir değer
kaybı yaşadı. Cuma gününü 1,1608 seviyesinden tamamlayan
Euro/Dolar 08:55 itibariyle 1,1595’li seviyelerinden işlem görmekte.
Paritede 1,1585; 1,1564 ve 1,1544 seviyeleri destek olarak takip
edilebilir. Yukarı yönlü hareketlerde ise sırasıyla 1,1615; 1,1627 ve
1,1651 seviyeleri direnç olarak izlenebilir. 
 

Günlük Pivot Seviyeleri
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GBP/USD

GBPUSD paritesi, küresel piyasalarda yükselişe geçen dolarla
birlikte 1,32 bandına geriledi. Geçen hafta faizlerde beklenildiği gibi
25bp artırıma giden Fed’in ardından yapılan ECB toplantısı dolarda
temkinli hareketlere sebep oldu. Piyasalar tarafında bu yıl 4.faiz
artırım beklentilerinin artmasıyla Dolar Endeksi 94,80 seviyesi
üzerine çıkarak 7 ayın en yüksek seviyesini test etti. Bu hafta ise
İngiltere Merkez Bankası üyeleri faiz ve varlık alım programı kararı
hakkında toplanıyor. Teknik olarak 1,32 seviyesindeki ana
desteğinde bulunan parite şayet bu noktayı kırması halinde 1,3120
seviyelerine kadar önemli bir desteği bulunmuyor. 

Günlük Pivot Seviyeleri
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USDTRY

Dolar/TL gün içinde 4.7119 ve 4.7602 arasında dalgalanarak günü
4.7278 seviyesinden kapattı. Cuma günü  kurda yatay hareketler
görüldü. Bu sabah günlük grafikte 5 periyotluk üssel hareketli
ortalaması üzerinde hareket eden kur 4.7394 seviyelerinden işlem
görüyor. Teknik olarak kısa vadede en kuvvetli destek 4.7120 ve en
kuvvetli direnç 4.7600 seviyelerinde bulunmaktadır. Gün içinde
aşağı yönlü hareketlerde destek olarak 4.7120 - 4.6980 - 4.6870
seviyeleri takip edilebilir. Yukarı yönlü hareketlerde ise 4.7495 -
4.7600 - 4.7770 seviyeleri direnç olarak izlenebilir. Saatlik grafikte
RSI kendi ortalaması üzerinde yukarı yönlü bir seyir izlemektedir.
MACD pozitif bölgede ve triggeri altında yatay  hareketini
sürdürmektedir.   

Günlük Pivot Seviyeleri
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EUR/TRY

Draghi’nin açıklamaları sonrasında Euro’nun sert bir değer kaybı
yaşadığı izlenirken, seçime yönelik belirsizlikler ile risk
fiyatlamasının ön plana çıkması nedeniyle Türk Lirası’ndaki zayıf
seyir devam etmekte. Ramazan bayramı nedeniyle yurt içi
piyasaların kapalı olduğu sığ piyasadaki fiyatlamalarda Euro TL
karşısında perşembe günkü kaybını geri aldı. Cuma gününü 5,4913
seviyesinden kapatan Euro/TL, 09:00 itibariyle 5,46’lı seviyelerinden
işlem görmektedir. Aşağı yönlü hareketlerde kısa vadede 5,4365 ile
5,4066 seviyeleri destek olarak takip edilebilir. Yukarı yönlü
hareketlerde ise 5,4770 ve 5,5055 seviyeleri direnç olarak
izlenebilir. Bugün yurt içinde işsizlik oranı ile bütçe dengesi
rakamları açıklanacak.

Günlük Pivot Seviyeleri
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Altın

Ons altın geçen cuma yaklaşık 5,5 ayın en düşük seviyesine
gerileyerek 1269$ seviyesini test etmişti. Doların küresel
piyasalarda güç kazanmasına paralel olarak Dolar Endeksi de 7
ayın en yüksek seviyesini test ederek bu sabah 94,88 seviyesinde
bulunuyor. Buna rağmen hem önceki hafta CFTC hem de geçen
hafta COMEX verilerine bakıldığında spekülatif altın alım
pozisyonlarının arttığını görüyoruz. Teknik olarak 1302-1287$
aralığında sıkışma alanında bulunan altın 1287$ seviyesini de aşağı
yönlü kırmasıyla ters bayrak formasyonunu başlatmış oldu. Şayet
tekrar eski yükseliş trendinin geçtiği 1293$ seviyesi üzerine
dönemezse 1267-1270$ seviyeleri formasyon kapsamında alt
destek olarak çalışabilir. Yükseliş trendini kıran altın, kısa vadeli
alçalan trendinin etkisinde bulunuyor.

Günlük Pivot Seviyeleri
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XAG/USD

Gümüş bu sabah ufak bir düşüşle 16,55$ seviyelerinden işlem
görüyor. Geçen hafta altında yaşanan sert düşüşün ardından
gümüşte de yaşanan benzer sert düşüş sonrası 16,10-16,80$ geniş
yatay bandına gerilemiş olduk. Geçen hafta 17,31$ seviyelerine
kadar çıkan değerli metal, bu seviyeden geçen alçalan trendini test
etmiş hatta ihlal dahi etmiş fakat kırmakta başarılı olamamıştı. Buna
karşılık 12 Haziran haftasında spekülatif gümüş pozisyonlarının 6,5
ayın en yüksek seviyesine çıktığını görmüştük. Teknik olarak hem
16,80$ ana direnci hem de 16,72$ seviyesinden geçen 200 günlük
hareketli ortalamasının gerisinde olan gümüş orta noktada
bulunuyor.

Günlük Pivot Seviyeleri
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Brent Petrol

Brent petrol yeni haftaya %1 civarında kayıpla başlayarak, 72,70$
dolaylarında işlem görüyor. Cuma günü yapılacak OPEC toplantısı
öncesinde üye ülkeler içinde en büyük üreticisi olan Suudi
Arabistan'ın ve OPEC dışındaki Rusya'nın üretimlerini artırma kararı
alabileceğine endişelerle birlikte geçen cuma %4’e yakın değer
kaybetti. Ocak 2017’de alınan üretimlerini kısma kararı bu
yılsonunda doluyor. Teknik olarak da alçalan üçgen formasyonunun
oluştuğu ve düşüş olabileceğini belirtmiştik. Olası tepkilerde 75,20$
seviyesi yukarı yönde kırılamazsa gelebilecek tepkiler satış fırsatı
sunabilir. Diğer yanda 72,80$ desteği üzerinde satış baskısını
sindirmeye çalışıyor. Bir yıllık yükseliş trendi de 71$ seviyesinden
geçiyor. 

Günlük Pivot Seviyeleri
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USD/JPY

USDJPY paritesi yeni haftaya 110,50 seviyesi civarında başladı.
Geçen haftaki Fed toplantısında alınan faiz artırım kararı sonrası
dolar ECB ve BoJ toplantıları yüzünden temkinli hareket etse de
cuma günü başlayan atakla dolar endeksi 7 ayın en yüksek
seviyesine yönelmişti. Japonya Merkez Bankası cuma günkü
politika toplantısında faiz, getiri eğrisi kontrol programında ve varlık
alımlarında değişikliğine gitmezken, enflasyon beklentisini düşürdü.
BoJ Başkanı Kuroda, teşvikleri sürdürmenin gerekliliğine vurgu
yaptı. DXY bu sabah da 94,83 seviyesi ile 7 aylık zirvesine yakın
seyrediyor. Teknik olarak USDJPY paritesi 110,40 ara desteğinin ve
110,20’den geçen 200 günlük ortalamasının üzerinde fiyatlansa da
yukarıda bir türlü 110,85 direncini aşabilmiş değil. Geri çekilmeler
yukarı tepki ile sonuçlanıyor.

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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