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Piyasa Gündemi
Bugün Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın yemin etmesinin ardından
akşam saatlerinde 21:00 civarında açıklanması beklenen yeni
kabine ve ekonomi politikalarına dair beklentiler TL varlıkların seyri
üzerinde belirleyici olacaktır. Küresel piyasalarda ise cuma günü
ABD – Çin arasında gümrük tarifelerinin yürürlüğe girmesi ile
resmen başlayan ticaret savaşlarıyla ilgili gelişmeler gündemi
belirlemeye devam edecek.
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Piyasa Verileri
Pariteler

Son

USDTRY
EURTRY
EURUSD
GBPUSD
USDJPY

4.5486
5.3576
1.1772
1.3319
110.4780

Sepetler

Açıklanacak Önemli Ekonomik Veriler
16:00 ECB Başkanı Draghi Konuşması Önem: Yüksek
16:10 Fed Üyesi Kashkari Konuşması Önem: Yüksek

½$+½€
Dolar Endeksi
REK

Emtialar

Türkiye
Bu hafta yurtiçinde en önemli ana başlık yeni kabine olacak.
Piyasalar bir süredir ekonomi yönetiminin başında kimin olacağını
konuşuyor ve merak ediyordu. Pazartesi günü ekonomi yönetiminin
başına geçecek isim belli olduktan sonra izlenecek ekonomi
politikaları da önemli olacak. 11 Temmuz Çarşamba günü
Türkiye’nin mayıs ayı cari işlemler açığı açıklanıyor. Aylık bazda 5,3
milyar dolar civarında açıklanması beklenen cari açık bu yıl yüksek
seyrediyor.

Euro Bölgesi
Bu hafta Euro Bölgesinde daha çok minör veriler açıklanıyor.
Pazartesi günü Almanya ‘nın ticaret verileri ile Euro Bölgesi Sentix
yatırımcı güveni açıklanacak. Ancak önemli veriler 12 Temmuz
Perşembe gününde toplanıyor. Almanya TÜFE rakamları ile
başlayan gün sonrasında Euro bölgesi sanayi üretim rakamları ile
devam ediyor. Aynı gün ECB’nin toplantı tutanakları da
yayımlanacak. Tahvil alımlarını 2019 yılına uzatmanın tartışıldığı
toplantının notları önemli olacak.

ABD

Ons Altın
Gram Altın
WTI
BRENT
Bakır

Tahviller
Türkiye 2 Yıllık
Türkiye 10 Yıllık
ABD 10 Yıllık
ABD 2 Yıllık
Almanya 10 Yıllık
Almanya 2 Yıllık

Gelişmekte Olan
Ülke Kurları
USDZAR
USDIDR
USDTRY
USDRUB
USDBRL

Günlük Değ. Haftalık Değ. Yılbaşı Değ.
(%)
(%)
(%)
-0.56
-1.47
20.01
-0.30
-0.38
17.76
0.24
1.15
-1.88
0.23
1.35
-1.36
0.02
-0.36
-1.95

Günlük Değ. Haftalık Değ. Yılbaşı Değ.
(%)
(%)
(%)
4.9835
0.00
0.13
19.69
93.8200
-0.23
-1.28
1.84
77.1000
0.00
0.00
-9.41
Son

Son
1,261.4750
184.4835
74.1650
77.6170
2.9191

Son
19.8364
16.9893
2.8423
2.5529
0.2980
-0.6630

Son
13.4223
14,339.00
4.5486
62.7775
3.8637

Günlük Değ. Haftalık Değ. Yılbaşı Değ.
(%)
(%)
(%)
0.52
1.58
-3.19
-0.04
0.09
16.18
0.31
0.15
23.31
0.67
0.32
16.54
2.28
-1.44
-10.51
Günlük Değ. Haftalık Değ. Yılbaşı Değ.
bp
bp
bp
0.00
67.98
645.15
0.00
67.45
543.00
2.06
-2.97
43.23
1.64
-0.37
66.59
0.75
-0.54
-13.22
-0.43
1.73
-4.32
Günlük Değ. Haftalık Değ. Yılbaşı Değ.
(%)
(%)
(%)
-0.35
-2.96
8.59
-0.22
-0.29
5.66
-0.56
-1.47
20.01
-0.35
-1.02
8.71
0.04
-1.25
16.63

ABD yönetimi, Çin'den ithal edilen 34 milyar dolar değerindeki
800'den fazla ürüne yüzde 25 ek gümrük vergisi uygulamaya geçen
hafta cuma günü itibariyle resmen başladı. Beyaz Saray, 16 milyar
dolar değerindeki 300'e yakın ürünü içeren ikinci bölümün ise bu
ayın üçüncü haftasında yürürlüğe girmesinin planlandığını açıkladı.
Çin, ABD yönetiminin 34 milyar dolar değerindeki 800'den fazla
ithalat ürününe yüzde 25 ek gümrük vergisi uygulamaya resmen
başlamasının ardından ABD ürünlerine misilleme tarifelerinin
yürürlüğe girdiğini duyurdu. ABD Başkanı Trump, muhabirlere
yaptığı açıklamada, iki hafta içerisinde 16 milyar dolarlık ürüne ek
vergi uygulamasına başlanabileceğini ve toplam tarife uygulanan
ürün miktarının 550 milyar dolara ulaşabileceğini belirtti. Karşılıklı
olarak gümrük tarifelerinin devreye alınması ile resmen başlayan
ticaret savaşlarına yönelik gelişmeler yakından izlenemeye devam
edilecek.
11 Temmuz Çarşamba günü ABD’de ÜFE rakamları açıklanıyor.
ÜFE’nin aylık %0,5’ten %0,1’e gerilemesi bekleniyor. 12 Temmuz
Perşembe günü ise ÜFE’nin ardından TÜFE rakamları açıklanacak.
Fed’in bu yıl %2’yi bulacağını tahmin ettiği enflasyon 4.faiz artırım
sinyalleri açısından önemli olacak. Ekonomik verilerin yanında bu
hafta ABD tarafında Fed üyelerinin konuşmaları ve verdikleri
mesajlar da önemli olacak.
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Günlük Pivot Seviyeleri

EURO/DOLAR
Geçen hafta cuma günü açıklanan tarım dışı istihdam raporunda
ortalama saatlik kazançların piyasa beklentisinin altında kalarak
zayıflama göstermesi doları küresel piyasalarda baskılayan bir
gelişme oldu. Yukarı yönlü hareketlerin devamlılığı açısından
paritenin 1,17’li seviyelerin üzerinde kalıcılık sağlaması önem
taşımaktadır. Cuma gününü 1,1744 seviyesinden tamamlayan
Euro/Dolar 09:00 itibariyle 1,1765’li seviyelerden işlem görmekte.
Paritede 1,1755; 1,1735 ve 1,1720 seviyeleri destek olarak takip
edilebilir. Yukarı yönlü hareketlerde ise sırasıyla 1,1775; 1,1790 ve
1,1805 seviyeleri direnç olarak izlenebilir. Bugün Euro Bölgesi’nde
Draghi ile ABD’de Fed üyesi Kashkari’nin konuşmaları izlenecek.
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Günlük Pivot Seviyeleri

GBP/USD
GBPUSD geçen hafta test ettiği 1,30’lu dip seviyelerinden haber
akışına bağlı toparlanarak yeni haftaya 1,33 civarında başladı.
Hükümet haftasonu yaptığı Brexit konulu özel bakanlar kurulu
toplantısında, Avrupa Birliği’ne “Mallar için serbest ticaret bölgesi”
teklif edilmesini kararlaştırdı. Bu karar ‘Soft Brexit’ olarak
algılanırken, bazı Brexit’ten sorumlu yetkililerin istifası sonrası
GBP’deki değer kazanımları yavaşladı. Doların küresel etkisi son 7
günde %1’e yakın zayıfladı. Teknik olarak alçalan trendin
kırılmasıyla kısa vadeli yükseliş trendi başladı. 1,33’ü destek almaya
başarırsa 1,3440 seviyelerine kadar önemli direnci bulunmuyor.
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USDTRY
Dolar/TL gün içinde 4.5704 ve 4.6190 arasında dalgalanarak günü
4.5744 seviyesinden kapattı. Cuma günü kurda volatil aşağı yönlü
hareketler görüldü. Bu sabah günlük grafikte 5 periyotluk üssel
hareketli ortalaması altında hareket eden kur 4.5579 seviyelerinden
işlem görüyor. Teknik olarak kısa vadede en kuvvetli destek 4.5410
ve en kuvvetli direnç 4.5820 seviyelerinde bulunmaktadır. Gün
içinde aşağı yönlü hareketlerde destek olarak 4.5410 - 4.5360 4.5270 seviyeleri takip edilebilir. Yukarı yönlü hareketlerde ise
4.5820 - 4.5930 - 4.6090 seviyeleri direnç olarak izlenebilir. Saatlik
grafikte RSI kendi ortalaması altında aşağı yönlü bir seyir
izlemektedir. MACD negatif bölgede ve triggeri altında aşağı yönlü
hareket etmektedir.
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Günlük Pivot Seviyeleri

EUR/TRY
Yeni kabine ve ekonomi politikalarına dair beklentiler ile OHAL’in
kaldırılacağına dair yapılan vurgu geçen hafta Türk Lirası’nı
destekleyen temel etken oldu. Bugün akşam saatlerinde
Cumhurbaşkanı Erdoğan tarafından açıklanması beklenen yeni
kabine ve ekonomi yönetimindeki isimler TL’deki yön konusunda
temel belirleyici olacaktır. Cuma gününü 5,3739 seviyesinden
kapatan Euro/TL, 09:10 itibariyle 5,3560’lı seviyelerden işlem
görmektedir. Aşağı yönlü hareketlerde 5,3275 ile 5,3050 seviyeleri
destek olarak takip edilebilir. Yukarı yönlü hareketlerde ise 5,3720
ve 5,3880 seviyeleri direnç olarak izlenebilir. Bugün yurt içinde
ekonomik veri akışı sakinken, Euro Bölgesi’nde Draghi’nin
konuşması takip edilecek.
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Altın
Ons altın bu sabah 1260$ seviyesi yakınlarında işlem görüyor.
Dolar endeksinin son 5 günlük kaybının %1,2’ye ulaşmasıyla tepki
veren altın 1265$ direncinin gerisinde işlem görüyor. ABD’de cuma
günü açıklanan ortalama saatlik ücretler aylık %0,3'ten %0,2 artışa
gerilerken yıllık bazda %2,7'de kaldı. Beklenti aylık %0,3, yıllık %2,8
artıştı. Ücret artışları ılımlı bir enflasyonist baskıya işaret ederken,
dolar bazında zayıf algılandı. Dünya’nın en büyük altın varlık fonu
SPDR’nin altın varlıkları cuma günü %0,15 geriledi. Ticaret
savaşlarının tansiyonuna bağlı olarak altın temkinli bekleyişini
sürdürüyor. Ons altını teknik olarak ele aldığımızda alçalan kanal
içerisinde tepkilere bağlı yükselişler görsek de ana yön halen daha
aşağı.
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XAG/USD
Gümüş bu sabah 16,14$ seviyelerinden işlem görüyor. ABD’de
cuma günü açıklanan ortalama saatlik ücretler aylık %0,3'ten %0,2
artışa gerilerken yıllık bazda %2,7'de kaldı. Beklenti aylık %0,3,
yıllık %2,8 artıştı. Ücret artışları ılımlı bir enflasyonist baskıya işaret
ederken, dolar bazında zayıf algılandı. Dolar Endeksi 93,90
seviyesinin altına gerilerken, 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 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.
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Brent Petrol
Brent Petrolü yeni haftaya 77,50$ civarında hafif alıcılı başladı.
Petrol fiyatları, ABD'de petrol şirketlerinin aktif petrol sondaj kuyusu
sayısını geçen hafta 5 adet daha artırarak 863’e çıkarmaları ve arz
açığı endişelerinin geçici olarak zayıflaması ile birlikte kısmen
yükselse de 77,50$ direncinde takılı kaldı. Suudi Arabistan'ın
yükselen fiyatlardan dolayı ABD Başkanı Trump'ın baskıları ile
üretimi 458.000 varil/günlük artırmasıyla aylık üretimi 10,5 milyon
varile çıktı. Petrol piyasasına yönelik olarak atıl kapasitelerin düşük
olduğu beklentileri fiyatlara destek oluyor. Teknik olarak Fibo %61,8
düzeltme dilimine takılan fiyatlar 77,50$ seviyesinde zorlanıyor.
Şayet kırabilirse yatay bandı 78,40$’a doğru tepkiler oluşabilir.
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USD/JPY
USDJPY paritesi geçen hafta 111,0 seviyesinin üzerine çıkmasının
ardından bir miktar gevşeyerek 110,50 seviyelerine geriledi. Dolar
endeksinin son bir haftada haber akışlarına bağlı olarak değer
kaybetmesi sonrası JPY kendisine kısıtlı da olsa hareket alanı
oluşturabildi. Ancak yen tarafında işler güçlü gözükmüyor. ABD’de
cuma günü açıklanan ortalama saatlik ücretler aylık %0,3'ten %0,2
artışa gerilerken yıllık bazda %2,7'de kaldı. Beklenti aylık %0,3,
yıllık %2,8 artıştı. Ücret artışları ılımlı bir enflasyonist baskıya işaret
ederken, dolar bazında zayıf algılandı. Haziran 2014’ten bu yana
her ay cari fazla veren Japonya’nın mayıs ayı cari fazlası 1,69
trilyon yen beklentilerin üzerinde 1,94 trilyon yen gerçekleşti. Teknik
olarak 110,25-110,75 bölgesinde yatay işlemler gören paritede
yükseliş trendi 110,10 seviyelerinden geçiyor.
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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
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tercihlerinize uygun olmayabilir ve sadece burada yer alan bilgilere ve sinyallere dayanarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun
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