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Piyasa Gündemi

Çin’in tarifelere karşılık vermesinin ardından, Trump Çin'e 200
milyar dolarlık daha gümrük vergisi uygulanması talimatını verirken,
karşılıklı hamleler devam ediyor. Derinleşen ticaret savaşı nedeniyle
küresel piyasalardaki satış baskısı artış kaydediyor. Ticaret
savaşlarına ilişkin gelişmeler ile yurt içinde seçim beklentileri ve
siyasi söylemler fiyatlamalar üzerinde belirleyici olmaya devam
ediyor.

Açıklanacak Önemli Ekonomik Veriler

11:00 Euro Bölgesi – Draghi’nin Konuşması Önem: Yüksek
15:30 ABD  – İnşaat İzinleri Önem: Orta

Türkiye
Dün yurt içerisinde işsizlik oranı ile bütçe dengesi rakamları
açıklandı. Mart dönemi işsizlik oranı önceki yılın aynı dönemine
göre 1,6 puan azalarak %10,1 seviyesine geriledi. Mayıs ayında
bütçe gelirleri yıllık bazda %21,8 oranında artarak 70 milyar TL’ye
yükseldi. Bütçe giderleri ise %31,7 oranında artış göstererek 67,3
milyar TL seviyesine ulaştı. Böylece merkezi yönetim bütçe fazlası,
2,7 milyar TL düzeyinde gerçekleşti. Bugün yurt içinde ekonomik
veri akışı sakin olduğu izlenirken, seçim beklentileri ve siyasi
söylemler ile gelişmekte olan ülke varlıklarının seyri TL varlıklardaki
fiyatlamalar üzerinde etkili olacaktır. 

Euro Bölgesi
Dün Euro Bölgesi’nde oldukça sakin bir veri akışı hakimdi.   ECB
sonrasında euronun genel olarak zayıf seyrini sürdürdüğü izleniyor.
Ticaret savaşlarına yönelik endişeler riskli varlıklar üzerindeki
fiyatlamalarda etkili olmaya devam ediyor. Bugün Euro Bölgesi’nde
ECB Başkanı Draghi’nin konuşması ve cari denge rakamları takip
edilecek. 

ABD
Trump’ın cuma günü Çin’den ithal edilen bazı teknolojik ürünlere 50
milyar dolarlık gümrük vergisi getirmesinin ardından, Çin’den karşı
hamlenin gecikmediği görüldü. Çin yaklaşık 50 milyar değerinde
ABD menşeli 659 ürüne yüzde 25 ek vergi getireceğini açıkladı. 6
Temmuz'dan itibaren 36 milyar dolarlık 545 ürüne vergiler yürürlüğe
girecek. Çin'in yaptığı misillemelerin, ABD'de Trump'a desteğin
yüksek olduğu bölgeleri etkileyecek şekilde planlandığı, ayrıca
Pekin'in Çin'de iş yapan ABD şirketlerinin hayatını çok
zorlaştırabileceği belirtiliyor. Çin’in tarifelere karşılık vermesinin
ardından, Trump Çin'e 200 milyar dolarlık daha gümrük vergisi
uygulanması talimatını verirken, karşılıklı hamleler devam ediyor.
 Küresel ekonomi ve ticaretin dünyanın en büyük iki ekonomisi
arasındaki ticaret kavgaları ile risk altına girdiği ortamda, karşılıklı
gelen hamleler neticesinde ticaret savaşının fitilinin ateşlendiği
yorumları dikkat çekiyor. Karşılıklı gelen hamleler ve ticaret
savaşına yönelik artan kaygılar küresel piyasalarda risk iştahını
baskılayan temel etken olarak ön plana çıkmaktadır. Karşılıklı
hamleler ile ticaret savaşının derinleşmesi doların küresel
piyasalarda baskılanmasına neden olabilecektir. Bugün ABD’de
inşaat izinleri ile konut başlangıç rakamları açıklanacak.
 

Piyasa Verileri
Pariteler Son Günlük Değ.

(%)
Haftalık Değ.

(%)
Yılbaşı Değ.

(%)
USDTRY 4.7350 0.64 3.04 24.92
EURTRY 5.4985 0.50 1.84 20.86
EURUSD 1.1608 -0.13 -1.16 -3.26
GBPUSD 1.3241 -0.05 -0.98 -1.93
USDJPY 109.6630 -0.80 -0.64 -2.67

Sepetler Son Günlük Değ.
(%)

Haftalık Değ.
(%)

Yılbaşı Değ.
(%)

½ $ + ½ € 5.1128 0.00 3.04 22.80
Dolar Endeksi 94.7620 -0.04 1.02 2.86
REK 81.7100 0.00 0.00 -3.99

Emtialar Son Günlük Değ.
(%)

Haftalık Değ.
(%)

Yılbaşı Değ.
(%)

Ons Altın 1,281.7060 0.26 -1.06 -1.65
Gram Altın 195.1187 0.90 1.90 22.85
WTI 65.3250 -0.77 -1.08 8.59
BRENT 74.7000 -0.81 -1.03 12.16
Bakır 3.1357 -1.14 -3.98 -3.87

Tahviller Son Günlük Değ.
bp

Haftalık Değ.
bp

Yılbaşı Değ.
bp

Türkiye 2 Yıllık 19.1220 0.00 35.08 573.71
Türkiye 10 Yıllık 15.7827 0.00 93.71 422.34
ABD 10 Yıllık 2.8794 -3.88 -8.37 46.94
ABD 2 Yıllık 2.5182 -3.10 -2.46 63.12
Almanya 10 Yıllık 0.3670 -3.11 -12.51 -6.32
Almanya 2 Yıllık -0.6500 -1.43 -3.65 -3.02

Gelişmekte Olan
Ülke Kurları Son Günlük Değ.

(%)
Haftalık Değ.

(%)
Yılbaşı Değ.

(%)
USDZAR 13.8496 1.50 3.92 12.07
USDIDR 13,930.00 0.00 0.00 2.65
USDTRY 4.7350 0.64 3.04 24.92
USDRUB 63.8200 0.70 1.15 10.55
USDBRL 3.7484 0.12 0.85 13.15
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EURO/DOLAR

Veri akışının sakin olduğu haftanın ilk işlem gününde ECB’nin
ardından euro üzerindeki baskının dün de etkili olduğu izlendi.
Küresel piyasalarda ticaret savaşlarına yönelik gelişmeler yakından
takip edilirken, euro dolar karşısında sakin seyrini sürdürüyor. Dün
günü 1,1623 seviyesinden tamamlayan Euro/Dolar 08:45 itibariyle
1,1624’lü seviyelerinden işlem görmekte. Paritede 1,1600; 1,1585
ve 1,1564 seviyeleri destek olarak takip edilebilir. Yukarı yönlü
hareketlerde ise sırasıyla 1,1645; 1,1660 ve 1,1695 seviyeleri direnç
olarak izlenebilir. Bugün Euro Bölgesi’nde cari açık verisi ile ECB
Başkanı Draghi’nin konuşması izlenecek. ABD tarafında ise inşaat
izinleri ile konut başlangıçları açıklanacak. 

Günlük Pivot Seviyeleri

   1.1676

  1.1660  

 1.1634   

1.1608    

 1.1592   

  1.1577  

   1.1551

GBP/USD

GBPUSD paritesi, doların küresel değerinde görülen zayıflamaya ve
ana desteğinde bulunmasına rağmen tepki vermekte zorlandığını
görüyoruz. Geçen hafta Fed toplantısında yapılan faiz artışı sonrası
bu hafta 21 Haziran’daki İngiltere Merkez Bankası toplantısı takip
edilecek. ABD ile Çin arasında tırmanan ticaret savaşı gerginliği
Trump’ın son olarak 200 milyar dolarlık ek gümrük vergisi getirilsin
talimatının ardından devam ediyor. Dolar endeksi 94,80
seviyelerinden 94,60 seviyelerine gevşedi. GBPUSD paritesini
teknik olarak ele aldığımızda 50 günlük ortalamanın 200 günlük
ortalamayı keserek ‘death cross’ oluştuğunu görüyoruz.

Günlük Pivot Seviyeleri

   1.3297

  1.3286  

 1.3263   
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   1.3196
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USDTRY

Dolar/TL gün içinde 4.6780 ve 4.7458 arasında dalgalanarak günü
4.7050 seviyesinden kapattı. Dün kurda aşağı yönlü hareketler
görüldü. Bu sabah günlük grafikte 5 periyotluk üssel hareketli
ortalaması üzerinde hareket eden kur 4.7333 seviyelerinden işlem
görüyor. Teknik olarak kısa vadede en kuvvetli destek 4.7020 ve en
kuvvetli direnç 4.7600 seviyelerinde bulunmaktadır. Gün içinde
aşağı yönlü hareketlerde destek olarak 4.7165 - 4.7020 - 4.6870
seviyeleri takip edilebilir. Yukarı yönlü hareketlerde ise 4.7450 -
4.7520 - 4.7600 seviyeleri direnç olarak izlenebilir. Saatlik grafikte
RSI kendi ortalaması üzerinde yukarı yönlü bir seyir izlemektedir.
MACD negatif bölgede ve triggeri  üzerinde yukarı yönlü  hareketini
sürdürmektedir. 

Günlük Pivot Seviyeleri

   4.8063

  4.7782  

 4.7566   

4.7350    

 4.7070   

  4.6789  

   4.6573

EUR/TRY

ECB sonrasında euronun genel olarak zayıf seyrini sürdürdüğü
izlenirken, seçime yönelik belirsizlikler ile risk fiyatlamasının ön
plana çıkması nedeniyle Türk Lirası üzerindeki satış baskısının
devam ettiği görülüyor. Ayrıca ticaret savaşlarına yönelik artan
endişeler nedeniyle gelişmekte olan ülke varlıklarındaki değer kaybı
dikkat çekiyor. Dün günü 5,4710 seviyesinden kapatan Euro/TL,
08:50 itibariyle 5,50’li seviyelerinden işlem görmektedir. Aşağı yönlü
hareketlerde kısa vadede 5,4830 ile 5,4560 seviyeleri destek olarak
takip edilebilir. Yukarı yönlü hareketlerde ise 5,5200 ve 5,5550
seviyeleri direnç olarak izlenebilir. Bugün Euro Bölgesi’nde ise
Draghi’nin konuşması ile cari denge rakamları izlenecek.

Günlük Pivot Seviyeleri

   5.5755
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Altın

Ons altın, ABD ile Çin arasında gerilimi artarak devam eden ticaret
savaşlarının risk iştahını kısmasıyla yükselişe geçti. Trump, Çin'e
daha önce açıkladığı tarifelere misillemeyle karşılık vermesi
nedeniyle 200 milyar dolarlık daha gümrük vergisi uygulanması
talimatını verdi. Gerilim nedeniyle dolar endeksi 94,66 seviyesine
geriledi. Geçen haftaki kayıplarının bir kısmını geri alan altın 1283$
seviyelerinden işlem görüyor. Ons altını teknik olarak ele
aldığımızda 1293$ seviyesi altında işlem gördüğü sürece yükseliş
trendinin altında kalmaya devam edecek ve ters bayrak formasyonu
devam edecek. Şayet dönüş gerçekleştiremezse oluşan tepkiler
kalıcı olmayabilir. Aşağıda 500 günlük hareketli ortalamasında
tutunan altın 1276$ seviyesini kırmadığı sürece yatay hareket
sergileyebilir.

Günlük Pivot Seviyeleri

   1,290.63

  1,287.49  

 1,284.60   

1,281.71    

 1,278.56   

  1,275.42  

   1,272.53

XAG/USD

Gümüş bu sabah bir miktar değer kaybıyla güne başlarken, altında
görülen yukarı tepkinin gümüşte gerçekleşmeyerek negatif
ayrıştığını görüyoruz. ABD Başkanı Trump’ın cuma günü açıkladığı
50 milyar dolarlık gümrük vergisine Çin’den misilleme gelmesine ek
olarak 200 milyar dolarlık gümrük vergisi talimatını vermesi panik
yarattı. Yatırımcıların risk iştahında görülen azalma tahvil, emtia ve
yeni gibi güvenli limanlara talebi arttırdı. Ancak gümüşün zayıf
kalması da dikkatlerden kaçmadı. 200 günlük hareketli
ortalamasının altında bulunan gümüş dar anlamda 16,30-16,80$
bandında bulunuyor. Oluşan yukarı tepkilerin geçici kaldığı gümüşte
alçalan trendin etkisi devam ediyor.

Günlük Pivot Seviyeleri

   16.65

  16.60  

 16.52   

16.45    

 16.40   
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Brent Petrol

Brent petrol bu sabah %1’e yakın kayıpla 74,70$ seviyelerinde
işlem görüyor. OPEC üyeleri, üretimde büyük miktarlı artış isteyen
Rusya ile hiç artış gerekmediğini savunan İran arasındaki boşluğu
kapatabilmek için üretimin önümüzdeki birkaç ay boyunca günlük
300,000 ile 600,000 varil artırılması konusunda anlaşmaya varmak
için görüşmelerde bulunuyor. Üretimin artırılacağı beklentileri ve
ABD-Çin arasında gerilimi artarak devam eden ticaret savaşı petrol
fiyatlarına yansıyor. Teknik olarak alçalan üçgen formasyonunun
başlaması sonrası sert geri çekilen petrol halen daha uzun vadeli
yükseliş trendine tutunuyor. Ancak 75,66$ seviyesinden geçen 200
günlük ortalamanın altında işlem görüyor.  Tepkiler ortalama
üzerinde tutunamazsa dönüş görülebilir.

Günlük Pivot Seviyeleri
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USD/JPY

USDJPY paritesi 110,0 seviyesinin altına gerilerek bu sabah 109,70
seviyelerinden işlem görüyor. ABD Başkanı Trump’ın cuma günü
açıkladığı 50 milyar dolarlık gümrük vergisine Çin’den misilleme
gelmesine ek olarak 200 milyar dolarlık gümrük vergisi talimatını
vermesi panik yarattı. Yatırımcıların risk iştahında görülen azalma
tahvil, emtia ve yeni gibi güvenli limanlara talebi arttırdı. Nikkei
endeksindeki düşüş ve dolar endeksindeki gerileme pariteyi 110,
bölgesinin altına itti. Çin’in son olarak 200 milyar dolarlık bu
misillemeye vereceği tepki paritenin yönünde de belirleyici olacak.
USDJPY’yi teknik olarak ele aldığımızda mart ayından bu yana
109,70 seviyesinden geçen yükseliş kanalı içerisinde bulunan parite
son yaşanan sert gerilemeye rağmen bu kanalın içinde 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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