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Piyasa Gündemi

ABD – Çin arasındaki ticaret savaşları ile artan paniğin bir miktar
hafiflemesine bağlı olarak piyasalarda toparlanma izlense de, risk
iştahı halen daha düşük seyrediyor. Ticaret savaşları ile ilgili olası
haber akışları fiyatlamalar üzerinde belirleyici olmaya devam
edecek. Ayrıca yurt içinde yaklaşan seçime bağlı olarak seçim ile
ilgili haber akışlarının piyasalar üzerinde etkili olduğu izlenebilir.

Açıklanacak Önemli Ekonomik Veriler

10:00 Türkiye – Tüketici Güveni Önem: Orta
14:00 İngiltere Merkez Bankası (BoE)Toplantısı Önem:
Yüksek

Türkiye
Bugün yurt içinde haziran ayına ait tüketici güven endeksi verileri
izlenecek. Mayıs ayında 69,90 olarak açıklanan tüketici güven
endeksi sene başından beri düşüş eğilimi göstermekte. Ancak
açıklanacak olan verinin piyasalar üzerindeki anlamalı bir etki
bırakması beklenmiyor. Yurt içi fiyatlamalarda ticaret savaşlarına
bağlı olarak küresel risk iştahındaki düşüş ve seçim öncesi
belirsizlik ortamı ile seçime ilişkin beklentiler belirleyici olmaktadır.
Son dönemde Türkiye özelindeki risklerinde fiyatlanmasına bağlı
olarak Türkiye 5 yıllık CDS’lerindeki yükseliş dikkat çekmekte olup,
320’li seviyelere ulaşmış bulunmaktadır. 

Euro Bölgesi
Dün genel olarak Euro Bölgesi’nde veri akışının sakin olduğu
izlenirken, Portekiz’deki ECB forumunda konuşan Draghi,
enflasyonda net olarak yukarı yönlü bir eğilim gördüklerini ve
enflasyonun hedeflere yakınsamasına ilişkin güvenli olduklarını
ifade etti. Bugün Euro Bölgesi’nde haziran ayına ait tüketici güven
endeksi takip edilecek. 

ABD
Küresel ekonomi ve ticaretin dünyanın en büyük iki ekonomisi
arasındaki ticaret savaşları küresel piyasalardaki fiyatlamalar
üzerinde temel belirleyici olurken, gündemi oluşturmaya devam
ediyor. Karşılıklı gelen hamleler ve ticaret savaşına yönelik artan
kaygılar küresel piyasalarda risk iştahını baskılayan temel etken
olarak karşımıza çıkıyor. Portekiz’in Sintra kentinde düzenlenen
ECB forumunda konuşan Fed Başkanı Powell, ABD'de istihdam
piyasasının aşırı sıkı görünmediğini ve Fed'in ekonominin güçlü
olduğu ortamda istihdam ve enflasyon hedeflerini dengelemek için
yavaş yavaş faiz artırmaya devam etmesi gerektiğini söyledi.
Powell, "Ekonominin güçlü olduğunu ve görünüm için risklerin
dengelendiği ortamda, faiz artırımı için durum güçlü olmaya devam
ediyor. Ücretlerde büyümenin hali hazırda ılımlı olmaya devam
etmesi, istihdam piyasasının aşırı sıkı olmadığına işaret ediyor.
İşsizlik oranının daha da düşmesi büyük olasılık" ifadelerine yer
verdi. Powell’ın faizlerin kademli bir şekilde artmaya devam etmesi
senaryosunun güçlü olduğunu belirtmesi ve bu senaryonun
FOMC’de kapsamlı bir desteğe sahip olduğu vurgulaması küresel
piyasalarda doları destekleyen bir gelişme oldu. Bugün ABD’de
haftalık işsizlik başvuruları ile Philadelphia Fed imalat endeksi
verileri takip edilecek. 

Piyasa Verileri
Pariteler Son Günlük Değ.

(%)
Haftalık Değ.

(%)
Yılbaşı Değ.

(%)
USDTRY 4.7573 0.50 0.69 25.51
EURTRY 5.5067 0.48 0.68 21.04
EURUSD 1.1560 -0.13 -0.13 -3.66
GBPUSD 1.3149 -0.17 -0.89 -2.61
USDJPY 110.6775 0.29 0.06 -1.77

Sepetler Son Günlük Değ.
(%)

Haftalık Değ.
(%)

Yılbaşı Değ.
(%)

½ $ + ½ € 5.1140 0.00 1.42 22.83
Dolar Endeksi 95.2930 0.25 0.55 3.44
REK 81.7100 0.00 0.00 -3.99

Emtialar Son Günlük Değ.
(%)

Haftalık Değ.
(%)

Yılbaşı Değ.
(%)

Ons Altın 1,264.9750 -0.24 -2.86 -2.93
Gram Altın 193.4747 0.25 -2.19 21.81
WTI 65.4750 0.18 -2.33 8.84
BRENT 74.2620 0.10 -2.21 11.50
Bakır 3.0922 0.40 -5.01 -5.20

Tahviller Son Günlük Değ.
bp

Haftalık Değ.
bp

Yılbaşı Değ.
bp

Türkiye 2 Yıllık 19.1857 0.00 31.13 580.08
Türkiye 10 Yıllık 16.2677 0.00 63.21 470.84
ABD 10 Yıllık 2.9435 0.23 0.56 53.35
ABD 2 Yıllık 2.5742 0.41 0.66 68.72
Almanya 10 Yıllık 0.3758 -0.03 -5.32 -5.44
Almanya 2 Yıllık -0.6536 -0.31 -1.65 -3.38

Gelişmekte Olan
Ülke Kurları Son Günlük Değ.

(%)
Haftalık Değ.

(%)
Yılbaşı Değ.

(%)
USDZAR 13.7066 0.35 1.91 10.91
USDIDR 14,099.00 1.21 1.21 3.89
USDTRY 4.7572 0.50 0.69 25.50
USDRUB 63.7070 0.14 1.82 10.36
USDBRL 3.7716 -0.03 -1.06 13.85
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EURO/DOLAR

ECB Başkanı Draghi’nin verdiği güvercin mesajların ardından, dün
Fed Başkanı Powell’ın konuşmasındaki şahin ton doları
desteklemeye devam etti. Fed – ECB ayrışması ile birlikte euro
üzerindeki satış baskısının sürdüğü ve paritenin 1,16 seviyesi
üzerinde şu an için kalıcılık sağlamakta zorlandığı görülüyor. Dün
günü 1,1575 seviyesinden tamamlayan Euro/Dolar 08:40 itibariyle
1,1555’li seviyelerinden işlem görmekte. Paritede 1,1540; 1,1510 ve
1,1480 seviyeleri destek olarak takip edilebilir. Yukarı yönlü
hareketlerde ise sırasıyla 1,1575; 1,1600 ve 1,1625 seviyeleri direnç
olarak izlenebilir. Bugün ABD’de Philadelphia Fed imalat endeksi ile
Euro Bölgesi’nde tüketici güven endeksi izlenecek.

Günlük Pivot Seviyeleri

   1.1602
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 1.1576   

1.1560    

 1.1549   

  1.1539  

   1.1523

GBP/USD

GBPUSD paritesi 1,3240 ana direncini kırmasının ardından
düşüşlerini sertleştirerek bu sabah 1,3140 seviyelerine kadar
geriledi. İngiltere’de parlamentonun alt kanadı Avam Kamarası AB
mevzuatını İngiltere’nin iç hukuku haline getirecek Brexit Yasa
Tasarısı’nı onayladı. Bunun yanı sıra dün Sintra Forumunda
konuşan Fed Başkanı Jerome Powell, kademeli faiz artışının
sürmesi için zeminin "güçlü" dedi. Bu mesajlarla birlikte piyasa bu yıl
4 faiz artış hikâyesini fiyatlamayı sürdürdü ve Dolar Endeksi 95,29
ile geçen yıl temmuz ayından bu yana en yüksek seviyesinde.
Teknik olarak 1,3120 alt destek, 1,3020 ise ana destek olarak
aşağıda bulunuyor.

Günlük Pivot Seviyeleri
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USDTRY

Dolar/TL gün içinde 4.7269 ve 4.7696 arasında dalgalanarak günü
4.7344 seviyesinden kapattı. Dün kurda yatay hareketler görüldü.
Bu sabah günlük grafikte 5 periyotluk üssel hareketli ortalaması
üzerinde hareket eden kur 4.7530 seviyelerinden işlem görüyor.
Teknik olarak kısa vadede en kuvvetli destek 4.7310 ve en kuvvetli
direnç 4.7760 seviyelerinde bulunmaktadır. Gün içinde aşağı yönlü
hareketlerde destek olarak 4.7310 - 4.7170 - 4.7020 seviyeleri takip
edilebilir. Yukarı yönlü hareketlerde ise 4.7600 - 4.7760 - 4.7890
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

Draghi’nin güvercin tondaki mesajları euroyu baskılamaya devam
ederken, seçime yönelik belirsizlikler ile ticaret savaşlarına yönelik
artan endişeler Türk Lirası’ndaki değer kayıplarının sürmesine yol
açmaktadır. Ticaret savaşlarına yönelik olası haber akışları
gelişmekte olan ülke para birimlerinin seyri üzerinde belirleyici
olacaktır. Dün günü 5,4929 seviyesinden kapatan Euro/TL, 08:40
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 5,5220 ve 5,5550
seviyeleri direnç olarak izlenebilir. Bugün yurt içinde ve Euro
Bölgesi’nde tüketici güven endeksi takip edilecek.

Günlük Pivot Seviyeleri
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Altın

Altın fiyatları, dolardaki güçlü seyrin getirdiği satışlarla son altı ayın
en düşük seviyesine indi. Bu sabah 1265$ seviyesinde işlem gören
altın, dolar endeksinin 95,25 seviyesini görmesiyle birlikte satış
baskısını artırdı. Aynı zamanda teknik olarak da ters bayrak
formasyonu tamamlanmış oldu. Mevcut geldiği 1264$ seviyesinde
de tutunma belirtileri zayıf olan altın şayet bu noktanın da gerisine
inerse en yakın ve güçlü desteği 1250$ seviyesinde bulunuyor.
 ABD Merkez Bankası (Fed) Başkanı Jerome Powell, kademeli faiz
artışının sürmesi için zeminin "güçlü" dedi. Altın bu sert düşüşle
birlikte 2016’dan bu yana var olan yükseliş trendini de kırmış oldu.
Fed’den bu yıl 4 faiz artışı beklentilerini yerini korurken, emtialarda
görünüm güçlü değil.

Günlük Pivot Seviyeleri

   1,274.94

  1,272.60  

 1,268.80   

1,265.01    

 1,262.66   

  1,260.32  

   1,256.52

XAG/USD

Gümüş bu sabah 16,23$ 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 95,30 seviyelerine yaklaşmasıyla beraber 11
ayın en yüksek seviyesini test etmiş oldu. Teknik olarak 16,30$ ara
desteğin altındayız ve ana desteğin 16,10$ olduğunu görüyoruz.
Doların güçlü duruşu olası tepkileri kısmi kılıyor.

Günlük Pivot Seviyeleri
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Brent Petrol

Yarın başlayacak OPEC toplantısı öncesinde Brent petrol hafta
başından bu yana olan kayıplarını korudu. Bu sabah 74,35$
seviyesinden işlem gören Brent petrolü OPEC üyelerinin, İran'ın
üretim artışına ilişkin anlaşmaya karşı çıkma konusunda
yumuşattığı ve üretim kısıntılarını gevşetme konusunda anlaşmaya
yaklaşmaları ile birlikte temkinli bekleyişini sürdürdü. Geçen
günlerde ABD, OPEC içerisinde Venezuela ve İran’dan oluşacak
üretim boşluğunun doldurulması gerektiğini belirterek üretim artışı
istediğini belirtmişti. Şayet OPEC üretim artışı kararı alır ve bu
Venezuela ve İran üretimini geçmezse petroldeki düşüş sınırlı
kalabilir. Teknik olarak 74,40$ seviyesi ana direnç olmakla birlikte
geçememesi halinde bit miktar geri çekilme görülebilir.

Günlük Pivot Seviyeleri
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USD/JPY

Bu sabah Nikkei endeksinde görülen alımlarla birlikte yen tarafında
oluşan zayıflama takip ediliyor. Aynı zamanda Dolar endeksinin
95,25 seviyelerinde olduğunu ve bunun da Temmuz 2017’den bu
yana yüksek seviyeler olduğunu görüyoruz. ABD ve Çin arasındaki
gerginliğe rağmen yen tarafında atak görülmezken, aksine son
olarak Trump’ın imzaladığı 200 milyar dolarlık ek gümrük vergisi
karşısında Çin’in atacağı hamlenin yuanın değerini devalüe etmek
olmasından korkuluyor. Dün Sintra Forumunda konuşan BoJ
başkanı Kuroda %2 enflasyon hedefi için ücretlerin %3 artması
gerektiğini, "Tüketiciler fiyat artışını kabul etmek için isteksiz
kalmaya devam ediyor. Enflasyon beklentilerinde ani yükseliş olası
değil" diyerek para politikasında güvercin sinyallere devam etti.
USDJPY’de 110,80 seviyesi oldukça önemli.

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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