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Piyasa Gündemi

ABD – Çin arasındaki ticaret savaşları ile artış kaydeden paniğin bir
miktar hafiflediği izlense de, risk iştahı halen daha düşük
seyretmekte olup, küresel piyasalarda satış baskısının devam ettiği
izleniyor. 24 Haziran’daki seçim öncesinde yurt içindeki fiyatlamaları
yakından izlemek faydalı olacaktır. Seçim sonuçlarına bağlı olarak
yeni haftada TL varlıklarda sert fiyatlamaların yaşanma ihtimali göz
ardı edilmemelidir. 

Açıklanacak Önemli Ekonomik Veriler

11:00 Euro Bölgesi – İmalat PMI Önem: Yüksek
16:45 ABD – İmalat PMI Önem: Yüksek

Türkiye
Dün yurt içinde haziran ayı tüketici güven endeksi takip edildi.
Türkiye İstatistik Kurumu ve Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası
işbirliği ile yürütülen tüketici eğilim anketi sonuçlarından hesaplanan
tüketici güven endeksi, haziran ayında bir önceki aya göre %0,6
oranında artış kaydederek 70,3 seviyesine ulaştı. Mayıs ayında
tüketici güven endeksi 69,9 seviyesinde bulunmaktaydı. Endeks
mayıs ayında %2,8'lik düşüş ile yılın en düşük seviyesini görmüştü.
Bugün yurt içinde ekonomik veri akışı sakin olmakla birlikte, 24
Haziran’da gerçekleşecek olan seçim öncesindeki son işlem günü
olması nedeniyle önem arz etmektedir. 24 Haziran’daki seçim
sonuçlarına bağlı olarak yeni haftada TL varlıklardaki volatilitenin
artış kaydettiği görülebilir. TL varlıklardaki yön konusunda ise seçim
sonuçları başta olmak üzere ticaret savaşlarına yönelik gelişmeler
de belirleyici olacaktır.
 
Euro Bölgesi
Dün Euro Bölgesi’nde haziran ayına ait tüketici güven endeksi
açıklandı. Mayıs ayında 0,2 seviyesinde bulunan tüketici güven
endeksinin haziran ayında -0,1 seviyesine gerilemesi beklenirken,
açıklanan veri beklentilerin altında kaldı ve tüketici güven endeksi -
0,5 seviyesine geriledi. Ancak açıklanan verinin fiyatlamalar
üzerinde anlamlı bir etkisi olmadı. Bugün ise Euro Bölgesi’nde PMI
verileri açıklanacak. Özellikle İmalat PMI verisi ön plana
çıkmaktadır. Son dönemde İmalat PMI verisindeki yavaşlama Euro
Bölgesi’nde dikkat çeken bir gelişme olmakta. Bu nedenle bugün
açıklanacak PMI verileri hem Avrupa borsalarının hem de euronun
seyri üzerinde etkili olabilecektir. Haziran ayına ait İmalat PMI
verisinin 55,0 olarak gerçekleşmesi bekleniyor. Mayıs ayında PMI
verisi 55,5 seviyesinde bulunmaktaydı. Beklentilerin altında kalacak
bir veri Euro Bölgesi’ndeki satış baskısını artırabilecektir. 

ABD
Küresel ekonomi ve ticaretin dünyanın en büyük iki ekonomisi
arasındaki ticaret savaşları küresel piyasalardaki fiyatlamalar
üzerinde temel belirleyici olurken, gündemi oluşturmaya devam
ediyor. Yaşanan gelişmelerin etkisiyle küresel piyasalarda artış
kaydeden paniğin bir miktar sakinleştiği izlense de, halen daha risk
iştahı düşük seyretmekte ve küresel piyasalardaki satış baskısı
devam ediyor. Bugün ABD’de açıklanacak PMI verileri takip
edilecek.
 

Piyasa Verileri
Pariteler Son Günlük Değ.

(%)
Haftalık Değ.

(%)
Yılbaşı Değ.

(%)
USDTRY 4.7416 0.34 0.29 25.10
EURTRY 0.0000 0.00 0.00 0.00
EURUSD 1.1632 0.24 0.20 -3.05
GBPUSD 1.3270 0.21 -0.09 -1.72
USDJPY 109.9510 -0.01 -0.63 -2.41

Sepetler Son Günlük Değ.
(%)

Haftalık Değ.
(%)

Yılbaşı Değ.
(%)

½ $ + ½ € 5.1090 0.00 1.32 22.71
Dolar Endeksi 0.0000 0.00 0.00 0.00
REK 81.7100 0.00 0.00 -3.99

Emtialar Son Günlük Değ.
(%)

Haftalık Değ.
(%)

Yılbaşı Değ.
(%)

Ons Altın 1,268.7800 0.10 -0.88 -2.63
Gram Altın 0.0000 0.00 0.00 0.00
WTI 66.3750 0.85 3.14 10.36
BRENT 73.9520 1.25 1.21 11.04
Bakır 3.0864 0.22 -3.17 -5.38

Tahviller Son Günlük Değ.
bp

Haftalık Değ.
bp

Yılbaşı Değ.
bp

Türkiye 2 Yıllık 19.1741 0.00 31.58 578.92
Türkiye 10 Yıllık 0.0000 0.00 0.00 0.00
ABD 10 Yıllık 2.9091 1.01 -1.51 49.91
ABD 2 Yıllık 2.5619 1.87 0.86 67.49
Almanya 10 Yıllık 0.3380 0.55 -6.46 -9.22
Almanya 2 Yıllık -0.6890 -1.01 -5.91 -6.92

Gelişmekte Olan Ülke
Kurları Son Günlük Değ.

(%)
Haftalık Değ.

(%)
Yılbaşı Değ.

(%)
USDZAR 13.5567 -0.19 0.96 9.68
USDIDR 0.00 0.00 0.00 0.00
USDTRY 4.7416 0.34 0.29 25.10
USDRUB 63.5027 -0.24 0.52 9.97
USDBRL 3.7661 0.02 0.97 13.68
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EURO/DOLAR

Fed – ECB ayrışması derinleşmesi ve Fed’in şahin duruşunu
korumasının etkisi ile son günlerde dolar karşısında değer
kaybeden euronun dün bir miktar toparlanma kaydettiği izlense de,
bu taraftaki yükselişler cılız kalmaya devam ediyor. Euro/Dolar
paritesinde yükselişlerin anlam kazanabilmesi için 1,17 seviyesi
üzerinde kalıcılık sağlanması önem taşımaktadır. Dün günü 1,1605
seviyesinden tamamlayan Euro/Dolar 08:40 itibariyle 1,1628’li
seviyelerinden işlem görmekte. Paritede 1,1600; 1,1575 ve 1,1545
seviyeleri destek olarak takip edilebilir. Yukarı yönlü hareketlerde
ise sırasıyla 1,1645; 1,1680 ve 1,1705 seviyeleri direnç olarak
izlenebilir. Bugün Euro Bölgesi ve ABD’de PMI verileri açıklanacak.

Günlük Pivot Seviyeleri
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GBP/USD

GBPUSD paritesi bu hafta yaşadığı düşüşle beraber 1,3240 ana
desteğini kırmış ve satış baskısını artırarak 1,31’li seviyelere
gerilemişti. Dolar endeksi dün test ettiği 11 ayın en yüksek seviyesi
olan 95,29’dan 94,80 seviyelerine gerilese de dolar diğer para
birimler karşısında güçlü kalmaya devam ediyor. Dolardaki
gevşeme ile birlikte paritede 1,3240 üzerine tepkiler görüyoruz. Dün
gerçekleşen BoE toplantısında faiz oranı %0.5'te, varlık alım
programını da 435 milyar sterlinde kaldı. Tüm üyeler ilk çeyrekteki
yavaşlamanın geçici olacağını belirtti. Enflasyonun yakın vadede
beklenenden daha hızlı toparlanacağı ifade edildi. Parite destek
arayışında.

Günlük Pivot Seviyeleri
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USDTRY

Dolar/TL gün içinde 4.7190 ve 4.7682 arasında dalgalanarak günü
4.7257 seviyesinden kapattı. Dün kurda yatay hareketlerin devam
ettiği görüldü. Bu sabah günlük grafikte 5 periyotluk üssel hareketli
ortalaması üzerinde hareket eden kur 4.7396 seviyelerinden işlem
görüyor. Teknik olarak kısa vadede en kuvvetli destek 4.7175 ve en
kuvvetli direnç 4.7760 seviyelerinde bulunmaktadır. Gün içinde
aşağı yönlü hareketlerde destek olarak 4.7310 - 4.7175 - 4.7020
seviyeleri takip edilebilir. Yukarı yönlü hareketlerde ise 4.7460 -
4.7525 - 4.7680 seviyeleri direnç olarak izlenebilir. Saatlik grafikte
RSI kendi ortalaması üzerinde aşağı yönlü bir seyir izlemektedir.
MACD negatif bölgede ve triggeri üzerinde yukarı yönlü hareketini
sürdürmektedir.

Günlük Pivot Seviyeleri
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EUR/TRY

Draghi’nin güvercin tondaki mesajları genel olarak euroyu
baskılarken, seçime yönelik belirsizlikler ile ticaret savaşlarına
yönelik endişeler Türk Lirası’ndaki değer kayıplarının sürmesine
neden olmaktadır. Paritede son günlerde sıkışık bir seyir
izlenmektedir. 24 Haziran’da gerçekleşecek seçimin ardından
sonuçlara bağlı olarak paritede volatilitenin artış kaydettiği
görülebilir. Dün günü 5,4905 seviyesinden kapatan Euro/TL, 08:45
itibariyle 5,51’li seviyelerinden işlem görmektedir. Aşağı yönlü
hareketlerde kısa vadede 5,4915 ile 5,4810 seviyeleri destek olarak
takip edilebilir. Yukarı yönlü hareketlerde ise 5,5220 ve 5,5550
seviyeleri direnç olarak izlenebilir. Bugün Euro Bölgesi’nde PMI
verileri takip edilecek.

Günlük Pivot Seviyeleri
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Altın

Ons altın bu hafta %1’e yakın düşüş yaşadı. Bu sabah 1267$
seviyesinden işlem gören ons altın son altı ayın en düşük seviyesini
test etti. Dünyanın en büyük altın fonu olan SPDR’nin varlıkları %0,5
oranında düşüş yaşadı. Dolar endeksi dün test ettiği 11 ayın en
yüksek seviyesi olan 95,29’dan 94,80 seviyelerine gerilerken bu
durum değerli metalde tepki alımlarını da getirebilir. Ancak uzun
vadeli yükseliş trendi kırılmasıyla zayıflayan ve ana yönü aşağı olan
ons altında olası alımlar kısmi kalabilir ve tepkiler trende
dönüşmeyebilir. Ticaret savaşlarında gerginlik devam ediyor olsa da
ABD’nin son 200 milyar dolarlık gümrük vergisi hamlesine karşılık
Çin’in yuanı olası devalüe etme riski karşısında altında tepkiler
göremiyoruz. 1265$ seviyesinden destek bulmaya çalışıyor.

Günlük Pivot Seviyeleri
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XAG/USD

Gümüş bu sabah 16,33$ 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 dün test ettiği 11 ayın
en yüksek seviyesi olan 95,29’dan 94,80 seviyelerine geriledi.
 Teknik olarak 16,30$ ara desteğini test ediyoruz ve ana desteğin
16,10$ olduğunu görüyoruz. Doların güçlü duruşu olası tepkileri
kısmi kılıyor.

Günlük Pivot Seviyeleri
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Brent Petrol

Brent petrol bu sabah 74,0$ çevresinde işlem görüyor. Dün
başlayan OPEC toplantısında üyelerin İran'ın üretimi artırma
konusunda güçlü muhalefetine karşın ön anlaşmaya varmalarının
ardından petrol fiyatlarında bir miktar salınım hareketleri görsek de
halen daha temkinli bekleyişi sürüyor. Petrol arzını artırmak fiyat
açısından olumsuz gibi görünse de şayet OPEC üretim artışı kararı
alır ve bu Venezuela ve İran üretimini geçmezse daha farklı
fiyatlamalar görebiliriz. Bu nedenle OPEC’in olası üretim artışında
artış miktarı çok önemli. Teknik olarak 75,25$ ana direncini dün test
etse de bu noktayı kıramayarak geri çekilme yaşadı. Baskı var olsa
da71,50$ seviyesinden geçen uzun vadeli yükseliş trendi devam
ediyor.

Günlük Pivot Seviyeleri
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USD/JPY

USDJPY paritesi haftanın son işlem gününde 110,0 seviyelerinde
fiyatlanıyor. Bu sabah Japonya’da açıklanan enflasyon rakamlarına
göre ulusal TÜFE %0,3 tahminlerin üzerinde %0,7 olarak açıklandı.
İmalat PMI endeksi de yine beklentilerin üzerinde 53,1 olarak
genişlemeye işaret etti. Dolar endeksi dün test ettiği 11 ayın en
yüksek seviyesi olan 95,29’dan 94,80 seviyelerine gerilerken ABD
10 yıllık tahvilinin faizi %2,91 seviyelerinde seyrediyor. Doların diğer
para birimleri karşısında yaşadığı bir miktar gevşeme ile birlikte
paritede destek arayışları görebiliriz. Teknik olarak yükseliş kanalı
içerisinde fiyatlamalara devam eden USDJPY paritesi 109,80-110,0
desteğinde bulunuyor. Bu desteğimde tutunduğu sürece yükseliş
kanalı da devam edecek. Ancak olası kırılmada 109,40’a kadar
öneli bir destek bulunmuyor.

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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