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Piyasa Gündemi
Dün tatil nedeniyle kapalı olan ABD piyasalarında bugün FOMC
toplantı tutanakları açıklanacak. Yurt içinde ise 9 Temmuz’da
açıklanacağı ifade edilen yeni kabine, yeni ekonomi yönetimi ile
ekonomi politikalarına dair beklentilerin TL varlıkları desteklemeye
devam ettiği görülüyor. Küresel piyasalarda ticaret savaşlarına
yönelik endişelerin fiyatlamalar üzerindeki etkisi ve riskli
varlıklardaki satış baskısı sürdürüyor.
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Sepetler

Açıklanacak Önemli Ekonomik Veriler
15:15 ABD – ADP İstihdam Raporu Önem: Yüksek
21:00 ABD – FOMC Tutanakları Önem: Yüksek
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Türkiye
Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın, Cumhurbaşkanlığı
Kabinesi'nin 9 Temmuz günü açıklanacağını bildirdi. 9 Temmuz’da
açıklanacağı ifade edilen yeni kabine, yeni ekonomi yönetimi ile
ekonomi politikalarına dair beklentilerin TL varlıkları desteklemeye
devam ettiği görüldü. TCMB Haziran ayı fiyat gelişmeleri raporunda
enflasyondaki artışın alt gruplar geneline yayıldığını belirtti.
Enflasyondaki yükselişe en belirgin katkının sebze ürünleri
öncülüğünde işlenmemiş gıda grubundan geldiği ifade edildi. Enerji
enflasyonundaki yukarı yönlü seyrin sürdüğü ifade edilirken, döviz
kuru gelişmelerine bağlı olarak başta beyaz eşya ve otomobil olmak
üzere dayanıklı tüketim mallarında yüksek oranlı fiyat artışları
kaydedildiği açıklandı. Türk lirasındaki değer kaybı, ithal içeriği
yüksek diğer temel malların yanı sıra bazı hizmet gruplarını da
olumsuz etkilediği, bu dönemde hizmet enflasyonunda genele
yayılan artışlar izlendiği belirtildi. Bu çerçevede, çekirdek
göstergelerin yıllık enflasyonları ve ana eğilimleri kayda değer bir
biçimde yükseldiği ifade edildi.
Euro Bölgesi
Euro Bölgesi'nde hizmet sektörü, haziran ayında beklentilerin
üzerinde büyüdü. Dün açıklanan veriye göre, Euro Bölgesi’nde
hizmet PMI, haziran ayında 55,2 seviyesine ulaşarak 55
seviyesindeki beklentileri aştı. Bölgede iş dünyası güveni de son
dört ayın ilk yükselişini gerçekleştirdi. Aktivite, yeni siparişler ve
istihdamda da hızlanma görüldü. Bileşik PMI endeksi de haziran
ayında 54,9 seviyesine yükseldi. Beklenti 54,8 olarak açıklanması
yönündeydi.
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ABD
ABD’de dün piyasaların tatil nedeniyle kapalı olmasının ardından,
bugün 12-13 Haziran’daki FOMC toplantı tutanakları yayınlanacak.
Tutanaklarda ABD'de faizlerin sıkılaşma döngüsünde hangi
seviyeye kadar yükselmesi gerektiğine ilişkin tartışmaları
içerebileceği değerlendiriliyor. Tutanaklarda, ayrıca, ABD'nin önemli
ticaret ortaklarıyla olan sürtüşmelerinin, daha güçlü bir doların ve
yataylaşan tahvil getiri eğrisinin beraberinde getirdiği risklere ilişkin
tartışmalar da gözlenebilir. FOMC tutanaklarının yanında ABD’de
açıklanacak olan ADP istihdam raporu ve ISM imalat dışı PMI verisi
de piyasalar tarafından izlenecek ekonomik veriler arasında yer
almaktadır.
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Günlük Pivot Seviyeleri

EURO/DOLAR
Euro dün dolar karşısındaki kazançlarını koruyamadı. Euro/Dolar
paritesinin 1,15 – 1,17 seviyeleri arasında sıkışma alanı içerisinde
hareket ettiği görülmektedir. Bugün ABD’de açıklanacak ekonomik
veriler ile FOMC tutanakları paritedeki fiyatlamalar üzerinde etkili
olabilecektir. Dün günü 1,1656 seviyesinden tamamlayan
Euro/Dolar 08:50 itibariyle 1,1685’li seviyelerinden işlem görmekte.
Paritede 1,1665; 1,1655 ve 1,1641 seviyeleri destek olarak takip
edilebilir. Yukarı yönlü hareketlerde ise sırasıyla 1,1700; 1,1710 ve
1,1730 seviyeleri direnç olarak izlenebilir. Bugün Euro Bölgesi’nde
veri akışı sakinken, ABD’de ADP istihdam raporu, ISM imalat dışı
PMI ve FOMC toplantı tutanakları izlenecek.
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Günlük Pivot Seviyeleri

GBP/USD
GBPUSD paritesi 1,32 üzerine çıkarak bu seviyeyi destek haline
getirmeye çalışıyor. Nisan ayından bu yana devam eden alçalan
trendin üzerine çıkan paritede tepkiler şimdilik cılız kalıyor. Dolar
endeksi 94,5 seviyelerinde olurken, hafta başına göre bir miktar
gevşedi. Yarın başlayacak Çin'e ek gümrük vergileri ve ticaret
savaşları dolar tarafında belirsizlik yaratsa da diğer yandan Brexit
konusunda Avrupa Birliği ile İngiltere arasındaki anlaşmazlıklar
sterlinin yeteri kadar güçlenmesinin önüne geçiyor. Teknik olarak
görünüm zayıf olsa da 1,32 desteği yanındayız ve tutunmalar kısa
yukarı tepkilerle sonuçlanabilir.

(0216) 453 0053

1.3264
1.3251
1.3242
1.3233
1.3220
1.3208
1.3199

www.gedik.com

Gedik Forex Bülten

05 Temmuz 2018
Günlük Pivot Seviyeleri

USDTRY
Dolar/TL gün içinde 4.6620 ve 4.7230 arasında dalgalanarak günü
4.6662 seviyesinden kapattı. Dün kurda volatil hareketlerin devam
ettiği görüldü. Bu sabah günlük grafikte 5 periyotluk üssel hareketli
ortalaması üzerinde hareket eden kur 4.6721 seviyelerinden işlem
görüyor. Teknik olarak kısa vadede en kuvvetli destek 4.6620 ve en
kuvvetli direnç 4.6880 seviyelerinde bulunmaktadır. Gün içinde
aşağı yönlü hareketlerde destek olarak 4.6620 - 4.6515 - 4.6405
seviyeleri takip edilebilir. Yukarı yönlü hareketlerde ise 4.6880 4.7075 - 4.7230 seviyeleri direnç olarak izlenebilir. Saatlik grafikte
RSI kendi ortalaması altında aşağı yönlü bir seyir izlemektedir.
MACD pozitif bölgede ve triggeri etrafında dalgalanarak yatay bir
seyir izlemektedir.
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Günlük Pivot Seviyeleri

EUR/TRY
Enflasyon verisinin beklentilerin üzerinde bir artış kaydetmesi ve
enflasyon görünümdeki bozulmanın sürmesi TL üzerinde satış
baskısının artmasına neden oldu. Ancak 9 Temmuz’da açıklanacağı
ifade edilen yeni kabine ve ekonomi politikalarına dair beklentilerin
Türk Lirası’nı desteklediği ve TL’nin dün sabah saatlerindeki
kayıplarını geri aldığı izlendi. Dün günü 5,4413 seviyesinden
kapatan Euro/TL, 08:50 itibariyle 5,4670’li seviyelerinden işlem
görmektedir. Aşağı yönlü hareketlerde 5,4425 ile 5,4290 seviyeleri
destek olarak takip edilebilir. Yukarı yönlü hareketlerde ise 5,4850
ve 5,5075 seviyeleri direnç olarak izlenebilir. Bugün yurt içinde ve
Euro Bölgesi’nde önemli bir ekonomik veri akışı bulunmuyor.
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Altın
Ons altın 1255$ seviyelerinden güne başladı. ABD'de Cuma günü
açıklanacak olan tarım dışı istihdam verileri ve yine Cuma günü
başlayacak ABD'nin Çin'e ek gümrük vergileri öncesi şimdilik yuan
haberiyle yükselen altın sakin seyrini koruyor. Dolar endeksi 94,5
seviyelerinde olurken, hafta başına göre bir miktar gevşedi.
Kendisine manevra alanı bulan altın daha öncesinde güvenli liman
talebine yeteri kadar cevap verememişti. Piyasalarda risk iştahının
düşmeye başladığı şu günlerde altının yeterli talep görememesi de
gelecekte Fed beklentileri ile alakalı olabilir. Teknik olarak ele
aldığımızda alçalan kanal içerisinde tepki hareketlerini görüyoruz.
1255$ direncinde takılan altın bu noktayı kırabilirse 500 günlük uzun
dönem ortalaması 1270$ seviyelerine tepki gerçekleştirebilir.
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XAG/USD
Gümüş bu sabah 16,03$ seviyelerinden işlem görüyor. Bugün
açıklanacak FOMC tutanakları ve yarın açıklanacak ABD istihdam
verileri öncesi temkinli bekleyişi süren gümüş 16,25$ direncinin de
oldukça gerisinde işlem görüyor. Dolar endeksi 94,5 seviyelerinde
olurken, hafta başına göre bir miktar gevşedi. Bununla beraber ABD
10 yıllıklar %2,84’e geriledi. Fonların metallerden çıkışı bu hafta
devam etti. Doların kısa vadeli düşüşe geçmesi geçici yukarı
tepkileri de beraberinde getirebilir ancak emtialardaki kısmi
yükselişin trende dönüşmesi beklenmiyor. Şimdilik aşağı yönün
korunması ile birlikte gümüşte yatay işlem stratejisi devam ediyor.
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Brent Petrol
Brent petrol haftanın dördüncü işlem gününde bir miktar kayıpla
77,70$ seviyelerinden işlem görüyor. ABD'de petrol stoklarının
düşmeye devam ettiğini gösteren salı günü API tarafından
açıklanan özel sektör verisi sonrası yükselişini sürdüren petrol bir
miktar gerilese de teknik olarak Fibonacci %61,8 düzeltme
seviyesinin geçtiği 77,50$ seviyesinde tutunuyor. Diğer yandan ABD
Başkanı Donald Trump'ın OPEC üzerindeki baskıları sürüyor. Brent
petrolü teknik olarak ele aldığımızda 80,50$ seviyesinden gelen
alçalan tepeler kısa vadeli trend oluşturdu. Üst bölgede takılmaların
yaşandığı petrolde oluşan bu direnç kar realizasyonlarını da
beraberinde getirebilir. Diğer yandan 77,50$ desteğinin kırılması
galinde 76,60$ en yakın desteği bulunuyor.
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USD/JPY
USDJPY paritesi bu sabah 110,60 seviyelerinden fiyatlanıyor. Asya
para birimleri, ABD ile Çin arasında yarın uygulamaya girecek yeni
gümrük tarifelerinin yeni etkileri olacağı endişesiyle düştü. Bugün de
açıklanacak FOMC tutanakları önemle takip ediliyor. Fed’in bu yıl
olası dördüncü faiz artırımına karşı dolar yeteri kadar gevşemezken,
olan düşüşler de kısmi kalıyor. USDJPY paritesinde yaşanan bu
hareketlilik sebebiyle mayıs ayından bu yana olan alçalan tren de
birçok kez ihlal edildi. Parite 50, 100 ve 200 günlük hareketli
ortalamalarına tutunmayı başardı. BOJ Yönetim kurulu üyesi
Takako Masai enflasyon beklentilerinde toparlanma olduğunu
belirtirken, paritede bir miktar gevşeme görüldü. Şimdilik yatay
hareketlerin devam ettiği parite 110,20-110,70 aralığında devam
ediyor.
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* 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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