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Piyasa Gündemi

ABD – Çin arasında devam eden ticaret savaşı küresel piyasaların
gündemini belirlemeye devam ediyor. Gelen karşılıklı hamleler ile
artış kaydeden endişelerin, küresel risk iştahını baskıladığını ve
başta hisse piyasaları olmak üzere riskli varlıkların satış baskısı ile
karşılaştığını izliyoruz. Ticaret savaşlarına ilişkin gelişmeler
piyasalarda yakından takip edilirken, fiyatlamalar üzerinde belirleyici
olacaktır.
 
Açıklanacak Önemli Ekonomik Veriler

15:30 ABD – Cari Denge Önem: Orta
16:30 Powell ve Draghi’nin Konuşmaları Önem: Yüksek

Türkiye
Dün yurt içinde veri akışının sakin olduğu takip edilirken, TL
varlıkların seyri üzerinde seçim sürecinin yaratmış olduğu belirsizlik
ile ABD – Çin arasında devam eden ticaret savaşlarının küresel
piyasalar üzerine negatif yansımaları etkili olmaktadır. Bugün yurt
içinde ekonomik veri akışının sakin olduğu görülmektedir. Küresel
risk iştahındaki düşüş ve seçim öncesi belirsizlik ortamı ile Türkiye 5
yıllık CDS’lerindeki yükseliş dikkate alındığında TL varlıklarda bir
süredir gözlemlediğimiz volatil seyrin devam edebileceğini
değerlendiriyoruz. 

Euro Bölgesi
Dün Portekiz’de konuşan Draghi’nin ECB’nin para politikasına ilişkin
açıklamalar yakından izlendi. Draghi, ilk faiz artırımının
zamanlamasını belirlerken sabırlı olmaya devam edeceklerini
belirtirken, Euro Bölgesi'nde para politikasının sabırlı, ısrarcı ve
ihtiyatlı olmaya devam etmesi gerekli olduğunu vurguladı. Draghi,
Euro Bölgesi ekonomisinin büyüme patikası üzerinde ilerlemeye
devam ettiği, enflasyonun yavaş yavaş hedeflerine doğru ilerlediğini
ifade etti. Ancak belirsizliğin ekonomik görünümün içine işlediğini de
vurguladı. Para politikasına ilişkin yapılan açıklamaların güvercin
olarak yorumlanması euroyu küresel piyasalarda baskıladı.
Portekiz'de Merkez Bankacılığı ile ilgili gerçekleşecek olan forumda
Draghi’nin yanında Fed Başkanı Powell ve BoJ Başkanı Kuroda’nın
konuşmaları yakından takip edilecek.

ABD
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 yapılıyor. Karşılıklı gelen hamleler ve ticaret savaşına
yönelik artan kaygılar küresel piyasalarda risk iştahını baskılayan
temel etken olarak ön plana çıkmaktadır. Dün ABD’de inşaat izinleri
ve konut başlangıç rakamları açıklandı. İnşaat izinleri mayıs ayında
bir önceki aya göre aylık bazda %4,6 oranında bir daralma kaydetti.
Piyasadaki beklenti %1,4 oranında bir daralma olması yönünde idi.
Mayıs ayı konut başlangıç rakamlarında ise piyasa beklentisi 1,31
milyon iken açıklanan rakam 1,35 milyon oldu. Bugün ABD’de cari
denge ile ikinci el konut satış verileri takip edilecek. Ayrıca
Portekiz’deki konferansa katılacak olan Fed Başkanı Powell’ın
mesajları yakından takip edilecek.

Piyasa Verileri
Pariteler Son Günlük Değ.

(%)
Haftalık Değ.

(%)
Yılbaşı Değ.

(%)
USDTRY 4.7497 0.05 2.16 25.31
EURTRY 5.4979 -0.10 0.07 20.84
EURUSD 1.1572 -0.16 -1.86 -3.56
GBPUSD 1.3164 -0.07 -1.59 -2.50
USDJPY 110.2170 0.14 -0.11 -2.18

Sepetler Son Günlük Değ.
(%)

Haftalık Değ.
(%)

Yılbaşı Değ.
(%)

½ $ + ½ € 5.1178 0.00 1.43 22.92
Dolar Endeksi 95.0960 0.01 1.48 3.23
REK 81.7100 0.00 0.00 -3.99

Emtialar Son Günlük Değ.
(%)

Haftalık Değ.
(%)

Yılbaşı Değ.
(%)

Ons Altın 1,274.4180 -0.01 -1.94 -2.21
Gram Altın 194.5984 0.05 -0.03 22.52
WTI 65.2550 0.27 -2.01 8.48
BRENT 75.3520 0.51 -1.45 13.14
Bakır 3.1174 0.23 -5.16 -4.43

Tahviller Son Günlük Değ.
bp

Haftalık Değ.
bp

Yılbaşı Değ.
bp

Türkiye 2 Yıllık 19.1875 0.00 9.82 580.26
Türkiye 10 Yıllık 16.1675 0.00 61.71 460.82
ABD 10 Yıllık 2.9050 0.69 -6.27 49.50
ABD 2 Yıllık 2.5534 0.00 -1.62 66.64
Almanya 10 Yıllık 0.3700 -0.23 -10.78 -6.02
Almanya 2 Yıllık -0.6400 -0.16 -2.64 -2.02

Gelişmekte Olan
Ülke Kurları Son Günlük Değ.

(%)
Haftalık Değ.

(%)
Yılbaşı Değ.

(%)
USDZAR 13.6688 -0.62 2.72 10.60
USDIDR 13,930.00 0.00 0.00 2.65
USDTRY 4.7491 0.03 2.15 25.29
USDRUB 63.7780 -0.16 1.89 10.48
USDBRL 3.7480 0.03 0.71 13.13
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EURO/DOLAR

Dün Portekiz’deki konferansta konuşma yapan ECB Başkanı
Draghi’nin verdiği mesajların güvercin bir tonda yorumlanması
euronun önemli değer kaybetmesinde etkili oldu. Küresel
piyasalarda ticaret savaşlarına yönelik gelişmeler ile bu gelişmelerin
paritedeki fiyatlamalara yansıması yakından takip ediliyor. Dün günü
1,1590 seviyesinden tamamlayan Euro/Dolar 08:45 itibariyle
1,1575’li seviyelerinden işlem görmekte. Paritede 1,1560; 1,1545 ve
1,1530 seviyeleri destek olarak takip edilebilir. Yukarı yönlü
hareketlerde ise sırasıyla 1,1595; 1,1620 ve 1,1645 seviyeleri direnç
olarak izlenebilir. Bugün Draghi ve Powell’ın konuşmaları ile ABD
tarafında cari denge ve ikinci el konut satışları takip edilecek.

Günlük Pivot Seviyeleri

   1.1617

  1.1607  

 1.1588   

1.1570    

 1.1560   

  1.1549  

   1.1531

GBP/USD

GBPUSD paritesinde zayıflama devam ediyor. 1,3240 ana desteğini
kırmasının ardından iki gündür sert gerileyen parite 500 günlük
hareketli ortalamasına doğru yöneldi. Dolar endeksi dünkü 94,60
seviyelerinden bugün 95,10 seviyelerine çıkmasıyla beraber 11 ayın
en yüksek seviyesini test etmiş oldu. Küresel bazda dolarda
başlayan bu hareketin devamı ne kadar daha gelir sorusunun
cevabı ABD-Çin arasındaki ticari kavganın boyutuna göre
değişebilir. Ancak Çin burada bir kur savaşı başlatıp, yuanın
değerini düşürürse dolardaki değerlenme bir süre daha devam
edebilir. Yarınki BoE toplantısından önemli beklenti bulunmuyor.
Teknik görünüm zayıf.

Günlük Pivot Seviyeleri

   1.3208

  1.3195  

 1.3179   

1.3164    

 1.3151   

  1.3138  

   1.3122
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USDTRY

Dolar/TL gün içinde 4.7005 ve 4.7759 arasında dalgalanarak günü
4.7492 seviyesinden kapattı. Dün kurda yukarı yönlü hareketler
görüldü. Bu sabah günlük grafikte 5 periyotluk üssel hareketli
ortalaması üzerinde hareket eden kur 4.7517 seviyelerinden işlem
görüyor. Teknik olarak kısa vadede en kuvvetli destek 4.7020 ve en
kuvvetli direnç 4.7760 seviyelerinde bulunmaktadır. Gün içinde
aşağı yönlü hareketlerde destek olarak 4.7460 - 4.7340 - 4.7170
seviyeleri takip edilebilir. Yukarı yönlü hareketlerde ise 4.7600 -
4.7760 - 4.7900 seviyeleri direnç olarak izlenebilir. Saatlik grafikte
RSI kendi ortalaması üzerinde aşağı yönlü bir seyir izlemektedir.
MACD pozitif bölgede ve triggeri  üzerinde aşağı yönlü  hareketini
sürdürmektedir.    

Günlük Pivot Seviyeleri

   4.7835

  4.7704  

 4.7600   

4.7497    

 4.7365   

  4.7233  

   4.7130

EUR/TRY

Draghi’nin verdiği güvercin tondaki mesajların euroyu baskıladığı
izlense de, seçime yönelik belirsizlikler ile ticaret savaşlarına yönelik
artan endişeler Türk Lirası’ndaki değer kayıplarının sürmesine yol
açmaktadır. Karşılıklı gelen adımların etkisi ile ticaret savaşlarına
yönelik artan endişeler nedeniyle gelişen ülke para birimleri genel
olarak değer kaybetmektedir.  Dün günü 5,5032 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 Draghi’nin konuşması takip
edilecek.

Günlük Pivot Seviyeleri

   5.5332

  5.5213  

 5.5094   

5.4975    

 5.4855   

  5.4736  

   5.4617
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Altın

Hafta ortası işlem gününde ons altın 1273$ seviyesinden işlem
görüyor. Dolar endeksinde görülen yükselişle beraber 94,60
seviyesinden 95,10 seviyesi üzerine çıktığını görüyoruz. Ons altın
güçlü dolar karşısında yaklaşık 6 ayın en düşük seviyesine geriledi.
Birbirlerine karşılıklı 50 milyar dolarlık gümrük vergisi uygulayan
ABD ve Çin arasında son olarak ABD 200 milyar dolarlık ek gümrük
vergisi koymasının ardından tırmanan gerginlik dahi altına pozitif
yansımadı. Buna karşılık ABD 10 yıllık tahvil faizinde %2,90’ın altına
gerileme görüyoruz. Teknik olarak ters bayrak formasyonu etkisi
altındayız. Hedef olarak 1267-1270$ seviyeleri olan formasyonda
buralara yakınlaşmamız tepki yapma olasılığını artırıyor olabilir.
Altında uzun 500 günlük ortalama 1276$ seviyesinde bulunuyor.

Günlük Pivot Seviyeleri

   1,279.18

  1,277.78  

 1,276.05   

1,274.32    

 1,272.92   

  1,271.52  

   1,269.79

XAG/USD

Gümüş bu sabah 16,35$ seviyelerinden işlem görüyor. Geçen hafta
17,30 seviyelerine kadar çıkarak uzun vadeli alçalan trendini test
eden gümüş başarılı olamayarak geri çekilme yaptı. Karşılıklı 50
milyar dolarlık gümrük vergisi uygulayan ABD ve Çin arasında son
olarak ABD 200 milyar dolarlık ek gümrük vergisi koymasının
ardından tırmanan gerginlik doları olumsuz etkilemezken, değerli
metallere olumlu da yansımadı. Dolar endeksi dünkü 94,60
seviyelerinden bugün 95,10 seviyelerine çıkmasıyla beraber 11 ayın
en yüksek seviyesini test etmiş oldu. Teknik olarak ara desteğin
16,30$, ana desteğin 16,10$ olduğunu görüyoruz. Bugün bir miktar
teknik olarak tepki yaşansa da doların konumu nedeniyle destek
tepkisi olarak adlandırıyoruz.

Günlük Pivot Seviyeleri

   16.47

  16.42  

 16.39   

16.35    

 16.30   

  16.25  

   16.21
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Brent Petrol

20-21 Haziran tarihleri arasında gerçekleşecek iki günlük OPEC
toplantısı öncesinde petrol fiyatları kayıplarını korudu. Bu sabah
75,30$ seviyelerinden işlem gören Brent petrol üretim artışı riskine
yönelik olarak güçlü ataklar yapamıyor. 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. Teknik olarak 71$ seviyesinden geçen yükseliş trendine
tutunan petrol alçalan trendin kırıldığı 75,45$ seviyesini test ediyor.
200 günlük ortalama da bu seviyelerden geçiyor. Zorlu bir direnç
bölgesindeyiz.

Günlük Pivot Seviyeleri

   75.82

  75.62  

 75.47   

75.33    

 75.12   

  74.92  

   74.77

USD/JPY

USDJPY paritesi bu sabah 110,10 seviyelerinde fiyatlanıyor. Dolar
endeksi dünkü 94,60 seviyelerinden bugün 95,10 seviyelerine
çıkmasıyla beraber 11 ayın en yüksek seviyesini test etmiş oldu.
Bugün açıklanan BoJ tutanaklarında üye daha fazla gevşeme
gerektiğini söyledi. Karşılıklı 50 milyar dolarlık gümrük vergisi
uygulayan ABD ve Çin arasında son olarak ABD 200 milyar dolarlık
ek gümrük vergisi koymasının ardından tırmanan gerginlik doları
olumsuz etkilemezken, yen tarafında da güvenli liman talebi
yarattığı söylenemez. Bugün Japonya Merkez Bankası Başkanı
Kuroda, Fed Başkanı Powell ve ECB Başkanı Draghi bir forumda bir
araya geliyor. Çıkan mesajlar pariteler açısından takip edilecek.
USDJPY paritesini teknik olarak ele aldığımızda yükseliş kanalına
tutunduğunu görüyoruz. 110,85 seviyesi ana direnç.

Günlük Pivot Seviyeleri

   110.77

  110.51  

 110.36   

110.22    

 109.96   

  109.71  

   109.56

(0216) 453 0053 www.gedik.com

https://www.gedik.com/


Gedik Forex Bülten 20 Haziran 2018

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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