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Piyasa Gündemi

9 Temmuz’da açıklanacak olan yeni kabine ve ekonomi
politikalarına dair beklentiler ile OHAL’in kaldırılacağına dair yapılan
vurgu TL varlıkları desteklemeye devam ediyor. Dün yurt dışı
piyasalarda da yukarı yönlü bir seyir izlenirken, bugün itibariyle ABD
– Çin arasında ticaret savaşını tetikleyen gümrük tarifeleri devreye
girdi. Ticaret savaşları küresel piyasalardaki gündemi oluşturmaya
devam etmekte.

Açıklanacak Önemli Ekonomik Veriler

15:30 ABD – Tarım Dışı İstihdam Önem: Yüksek
15:30 ABD – Ortalama Saatlik Kazançlar Önem: Yüksek

Türkiye

9 Temmuz’da açıklanacağı ifade edilen yeni kabine, yeni ekonomi
yönetimi ile ekonomi politikalarına dair beklentilerin TL varlıkları
desteklemeye devam ettiği görüldü. Başbakan Yıldırım dün yaptığı
açıklamalarda OHAL'in tekrar uzatılmayacağını da ifade etti. 

Euro Bölgesi

Dün Euro Bölgesi’nde önemli bir veri akışı bulunmazken,
Almanya’da fabrika sipariş verileri açıklandı. Mayıs ayında fabrika
siparişleri bir önceki aya göre %2,6 oranında artış kaydetti.
Piyasadaki genel beklentiler aylık bazda %1,1 oranında bir artış
olması yönündeydi. 

ABD

ABD’de dün ISM hizmet PMI, ADP istihdam raporu ve FOMC
tutanakları açıklandı. ISM verilerine göre hizmet endeksi haziran
ayında 58,6'dan 59,1 seviyesine yükseldi. Piyasadaki beklenti 58,3
olarak açıklanması yönündeydi. ADP özel sektör istihdamı
Haziran'da 177 bin kişi artış gösterirken, 190 bin kişi olan
beklentisinin altında kaldı. Fed, Federal Açık Piyasa Komitesinin
(FOMC) 12-13 Haziran tarihlerinde düzenlenen son toplantısına
ilişkin tutanaklarını yayımladı. Tutanaklarda, ABD’de ekonomik
faaliyetlerin ve iş gücü piyasasının güçlenmeye devam ettiği
vurgulanırken, son enflasyon verilerinin yüzde 2 hedefine
ulaşılacağına dair güven verdiği belirtildi. Tutanaklarda, ayrıca,
birçok üye ticaret politikalarına yönelik belirsizlik ve risklerin
güçlendiğini ve bunun nihayetinde iş dünyasındaki güveni ve
yatırımları olumsuz etkileyebileceğini kaydetti. Bugün ABD’de tarım
dışı istihdam verisi ile ortalama saatlik kazançlar verisi açıklanacak.
Piyasalar tarafından yakından izlenecek ekonomik veriler, hem
doların hem de hisse piyasalarının seyri üzerinde etkili olabilecektir.
Haziran ayına ait tarım dışı istihdam verisinin 200 bin kişi artış
kaydetmesi beklenirken, mayıs ayında istihdam 220 bin kişi artış
kaydetmişti. Ortalama saatlik kazançların ise haziran ayında %0,3
oranında artış kaydetmesi bekleniyor. İşsizlik oranının ise %3,8
seviyesini koruması öngörülüyor. Açıklanacak veri setinin içinde
özellikle ortalama saatlik kazançlar verisi ön plana çıkıyor. Fed’in de
yakından izlediği verinin beklentileri karşılayarak güçlü bir seyir
izlemesi doları ve Fed’e yönelik beklentileri destekleyebilir. Doların
güç kazandığı bir ortamda gelişen ülke varlıklarının baskılandığını
izleyebiliriz. 
 

Piyasa Verileri
Pariteler Son Günlük Değ.

(%)
Haftalık Değ.

(%)
Yılbaşı Değ.

(%)
USDTRY 4.5976 0.12 0.25 21.30
EURTRY 5.3871 0.22 0.48 18.41
EURUSD 1.1712 0.17 0.24 -2.39
GBPUSD 1.3235 0.11 0.22 -1.98
USDJPY 110.7570 0.08 0.04 -1.70

Sepetler Son Günlük Değ.
(%)

Haftalık Değ.
(%)

Yılbaşı Değ.
(%)

½ $ + ½ € 5.0005 0.00 1.19 20.10
Dolar Endeksi 94.3550 -0.12 -0.30 2.42
REK 77.1000 0.00 0.00 -9.41

Emtialar Son Günlük Değ.
(%)

Haftalık Değ.
(%)

Yılbaşı Değ.
(%)

Ons Altın 1,256.3250 -0.11 0.29 -3.59
Gram Altın 185.7455 0.04 0.58 16.97
WTI 73.2350 0.10 -1.59 21.76
BRENT 77.4570 -0.10 -2.17 16.30
Bakır 2.8660 -0.49 -4.44 -12.14

Tahviller Son Günlük Değ.
bp

Haftalık Değ.
bp

Yılbaşı Değ.
bp

Türkiye 2 Yıllık 19.8451 0.00 108.13 646.02
Türkiye 10 Yıllık 17.1247 0.00 99.28 556.54
ABD 10 Yıllık 2.8469 1.46 -1.42 43.69
ABD 2 Yıllık 2.5608 0.61 3.25 67.38
Almanya 10 Yıllık 0.3100 1.12 0.45 -12.02
Almanya 2 Yıllık -0.6510 0.17 1.55 -3.12

Gelişmekte Olan
Ülke Kurları Son Günlük Değ.

(%)
Haftalık Değ.

(%)
Yılbaşı Değ.

(%)
USDZAR 13.5320 -0.03 -1.43 9.48
USDIDR 14,410.00 0.17 0.56 6.19
USDTRY 4.5986 0.14 0.27 21.33
USDRUB 63.1650 0.01 0.56 9.38
USDBRL 3.9332 0.06 1.44 18.72
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EURO/DOLAR

1,15 – 1,17 arasında sıkışma alanı içerisinde hareket eden paritede
dün 1,17 seviyesinin üzeri test edildi. Paritede yükselişlerin
devamlılığı için 1,17 seviyesi üzerinde kalıcılığın sağlanması önem
taşıyor. Dün günü 1,1692 seviyesinden tamamlayan Euro/Dolar
08:50 itibariyle 1,1695’li seviyelerden işlem görmekte. Paritede
1,1680; 1,1665 ve 1,1643 seviyeleri destek olarak takip edilebilir.
Yukarı yönlü hareketlerde ise sırasıyla 1,1720; 1,1730 ve 1,1755
seviyeleri direnç olarak izlenebilir. Bugün ABD’de tarım dışı
istihdam, işsizlik oranı ve ortalama saatlik kazançlar verileri
izlenecek. ABD tarafında açıklanacak ekonomik veriler paritedeki
yön ve volatilite üzerinde etkili olabilecektir. 

Günlük Pivot Seviyeleri

   1.1758

  1.1736  

 1.1724   

1.1712    

 1.1690   

  1.1668  

   1.1656

GBP/USD

GBPUSD paritesi 1,32 direncini aşmasının ardından bu nokta
üzerinde kalıcılık sağlamaya çalışıyor. Mevcut direncini aşmasıyla
birlikte aynı zamanda kısa vadeli alçalan trendini de kıran parite
desteği üzerinde cılız tepkiler veriyor. Paritede yaşanan bu yükseliş
doların küresel piyasalarda ticaret krizi nedeniyle zayıflamasına
bağlı olarak oluştu. Diğer yandan paritenin sterlin kanadında Brexite
yönelik AB ile anlaşamama sterlinin zayıf kalmasına yol açıyor. Bu
nedenle dolarda olası bir toparlanma paritede satışların izlenmesini
beraberinde getirebilir. Kısa vadeli yükseliş trendi oluşsa da kuvvetli
değil.

Günlük Pivot Seviyeleri

   1.3279

  1.3257  

 1.3246   

1.3235    

 1.3214   

  1.3192  

   1.3181

(0216) 453 0053 www.gedik.com

https://www.gedik.com/


Gedik Forex Bülten 06 Temmuz 2018

USDTRY

Dolar/TL gün içinde 4.5825 ve 4.6871 arasında dalgalanarak günü
4.5921 seviyesinden kapattı. Dün kurda volatil aşağı yönlü
hareketler görüldü.  Bu sabah günlük grafikte 5 periyotluk üssel
hareketli ortalaması altında hareket eden kur 4.6005 seviyelerinden
işlem görüyor. Teknik olarak kısa vadede en kuvvetli destek 4.5825
ve en kuvvetli direnç 4.6120 seviyelerinde bulunmaktadır. Gün
içinde aşağı yönlü hareketlerde destek olarak 4.5825 - 4.5680 -
4.5565 seviyeleri takip edilebilir. Yukarı yönlü hareketlerde ise
4.6120 - 4.6230 - 4.6390 seviyeleri direnç olarak izlenebilir. Saatlik
grafikte RSI kendi ortalaması üzerinde aşağı yönlü bir seyir
izlemektedir. MACD negatif bölgede ve triggeri üzerinde yukarı
yönde toparlanma göstermektedir.  

Günlük Pivot Seviyeleri
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   4.5577

EUR/TRY

9 Temmuz’da açıklanacağı ifade edilen yeni kabine ve ekonomi
politikalarına dair iyimser beklentiler ile Başbakan Yıldırım
tarafından OHAL’in kaldırılacağına dair yapılan vurgu Türk Lirası’nı
desteklemeye devam etti ve TL pozitif ayrışan para birimleri
arasında yer aldı. 9 Temmuz’da açıklanacak olan yeni kabine
TL’deki yön konusunda temel belirleyici olacaktır. Dün günü 5,3749
seviyesinden kapatan Euro/TL, 08:50 itibariyle 5,3860’lı
seviyelerden işlem görmektedir. Aşağı yönlü hareketlerde 5,3635 ile
5,3395 seviyeleri destek olarak takip edilebilir. Yukarı yönlü
hareketlerde ise 5,4050 ve 5,4225 seviyeleri direnç olarak
izlenebilir. Bugün yurt içinde ve Euro Bölgesi’nde önemli bir
ekonomik veri akışı bulunmuyor. 

Günlük Pivot Seviyeleri
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Altın

Haftanın son işlem gününde ons altın 1254$ seviyelerinde işlem
görüyor. Bugün açıklanacak olan ABD tarım dışı istihdam verisi ve
uygulamaya başlanması planlanan 34 milyar dolarlık ABD'nin Çin'e
gümrük vergileri öncesi temkinli fiyatlanma var. Ticaret savaşlarının
etkisiyle dolar zayıflıyor. Dolar endeksi bu sabah 94,40
seviyesinden geçiyor. Son 4 gündür dolarda yaşanan zayıflık
nedeniyle altın alçalan kanalının alt bandını test edip geri dönmüştü.
Fed ’den yılın geri kalanı için beklenen ek faiz artışları da ticaret
savaşlarının seyrine bağlı kalabilir. Dünkü FOMC tutanaklarında da
ticaret savaşlarına yönelik risklerin altı çizildi. Ons altını teknik
olarak ele aldığımızda 1255-1257$ direncinde takılı kaldı. İstihdam
verileri direnç hattındaki altına yön verebilir.

Günlük Pivot Seviyeleri

   1,265.27

  1,262.11  

 1,259.21   

1,256.32    

 1,253.15   

  1,249.99  

   1,247.09

XAG/USD

Gümüş bu sabah 16,00$ seviyelerinden işlem görüyor. Dünkü
FOMC tutanaklarında da ticaret savaşlarına yönelik risklerin altı
çizildi. Fed ’den yılın geri kalanı için beklenen ek faiz artışları da
ticaret savaşlarının seyrine bağlı kalabilir. Dolar endeksi 94,4
seviyelerine gerilerken, hafta başına göre bir miktar gevşedi.
Bununla beraber ABD 10 yıllıklar %2,84’e geriledi. Var olan ve Fed
tutanaklarına giren riskler emtia tarafını temkinli tutuyor. Doların
kısa vadeli düşüşe geçmesi geçici yukarı tepkileri de beraberinde
getirebilir ancak emtialarda kısmi yükselişin trende dönüşmesi
beklenmiyor. Ancak bugün Çin’e karşı devreye alınacak %25 ek
gümrük vergisi uygulamalarının evrileceği taraf yeni bir hareket de
başlatabilir. Şimdilik aşağı yönün korunması ile birlikte gümüşte
yatay işlem stratejisi devam ediyor.

Günlük Pivot Seviyeleri
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Brent Petrol

Brent petrol bu sabah hafif satıcılı şekilde 77,20$ dolaylarında işlem
görüyor. ABD’de açıklanan ham petrol stoklarının beklenmedik
şekilde artış göstermesi petrol türlerine olumsuz yansıdı. Trump
OPEC’i üretim artışı konusunda sıkıştırırken, diğer yandan OPEC
içerisinde de arz artışına gidilecek olması başta azalan ABD stokları
yüzünden petrol fiyatlarına olumsuz yansımamıştı. Ticaret
savaşlarının gölgesinde bugün ABD’nin Çin’e yönelik 34 milyar
dolarlık ek gümrük vergileri devreye giriyor. Teknik olarak kısa
vadede 80,50$ seviyesinden gelen alçalan trendin etkisinde
olurken, uzun vadede 74,20$ seviyesinden geçen yükseliş trendine
tutunuyor. Fibo %61,8; 77,50 seviyesinin gerisine geldik. Alt %50
düzeltme seviyesi 76,60$’a denk geliyor.

Günlük Pivot Seviyeleri
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USD/JPY

USDJPY paritesi bu sabah 110,70 dolaylarında işlem görüyor. ABD
ile Çin arasında yaşanan ticari gerilim bugün ABD’nin Çin’e yönelik
34 milyar dolarlık ek gümrük vergisi getirmesiyle devam ederken bu
durum Asya para birimlerine de olumsuz yansıyor. Doların da değeri
ayrıca ticari savaş endişesiyle zayıflıyor. Dolar endeksi bu sabah
94,4 seviyelerinde bulunuyor. Japonya’da bu sabah açıklanan hane
halkı harcamaları beklentilerin üzerinde geriledi. Fed ’den yılın geri
kalanı için beklenen ek faiz artışları da ticaret savaşlarının seyrine
bağlı kalabilir. Dünkü FOMC tutanaklarında da ticaret savaşlarına
yönelik risklerin altı çizildi. Bugün ABD’de açıklanacak istihdam
verileri paritenin seyri açısından önemli. Oluşan tepeler yeterli
kuvvette olmasa da eski alçalan trendinin üzerine tutunan USDJPY
110,70 direncini aşmaya çalışıyor.

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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