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Dün ticaret savaşlarına yönelik artan endişeler risk iştahını
baskılarken, ekonomi politikalarına yönelik belirsizlikler TL
varlıklardaki satış baskısının devam etmesine neden oluyor. TL
varlıklardaki değer kayıpları hız kazanırken, yurt içinde ekonomi
yönetiminden gelebilecek olası açıklamalar yakından takip edilecek.
Ticaret savaşlarına ilişkin olası gelişmeler ve NATO zirvesindeki
haber akışları piyasalar üzerinde etkili olabilecektir.
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Piyasa Verileri
Pariteler

Son

USDTRY
EURTRY
EURUSD
GBPUSD
USDJPY

4.8410
5.6611
1.1679
1.3201
112.28

Sepetler

Açıklanacak Önemli Ekonomik Veriler
14:30 ECB Tutanakları Önem: Yüksek
15:30 ABD - TÜFE Önem: Yüksek

½$+½€
Dolar Endeksi
REK

Emtialar

Türkiye
Mayıs ayına ilişkin ödemeler dengesi verileri açıklandı. Buna göre
cari açık Mayıs ayında 5,89 milyar dolar seviyesinde gerçekleşti.
Beklenti 530 milyar dolar idi. Cari denge, ocak-mayıs döneminde
27,72 milyar dolar açık verirken, 12 aylık cari işlemler açığı ise
57,64 milyar dolar olarak kaydedildi. Ekonomi politikalarına ilişkin
belirsizlik, ticaret savaşlarına ilişkin artan endişeler ve beklentilerin
üzerinde gelen cari açık verisinin etkisiyle TL varlıklardaki satış
baskısının devam ettiği izlendi. İlerleyen süreçte ekonomi
politikalara ilişkin yol haritasının ortaya konulması da piyasadaki
fiyatlamalar üzerinde belirleyici olacaktır. Yeni kabinenin
açıklanmasının ardından yeni modelde kurulacak olan kurulların ve
ofislerin atamalarını da en kısa sürede yapılacağı açıklanırken, ilgili
alanlara atanacak isimler yine yurt içi piyasaların seyri üzerinde
etkili olabilecektir.

Euro Bölgesi
Bugün Euro Bölgesi’nde mayıs ayına ait sanayi üretim rakamları ile
ECB toplantı tutanakları açıklanacak. Toplantı tutanaklarında 2018
Aralık ayında sonlandırılması planlanan varlık alım programı ve
ilerleyen dönemler için olası faiz artırımı ile ilgili mesajlar takip
ediliyor olacak. Ayrıca tutanakların içerisinde son dönemde küresel
piyasalar üzerinde etkili olan ticaret savaşlarına ilişkin gelişmelerin
de ele alındığı görülebilir. Açıklanacak tutanaklar euro ve Avrupa
varlıklarını seyri üzerinde etkili olabilir.

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.
(%)
(%)
(%)
-0.67
5.42
27.72
-0.55
5.31
24.43
0.03
-0.11
-2.66
-0.03
-0.14
-2.23
0.26
1.46
-0.35

Günlük Değ. Haftalık Değ. Yılbaşı Değ.
(%)
(%)
(%)
5.1900
1.95
3.79
24.65
94.7130
-0.01
0.26
2.81
77.10
-9.41
Son

Son
1,243.26
193.50
70.75
74.56
2.82

Son
20.1141
17.6749
2.8619
2.5981
0.3100
-0.6400

Son
13.5323
14,407.50
4.8411
62.2920
3.8782

Günlük Değ. Haftalık Değ. Yılbaşı Değ.
(%)
(%)
(%)
0.08
-1.15
-4.59
-0.58
4.21
21.85
0.22
-3.31
17.62
0.56
-3.84
11.95
1.34
-2.09
-13.55
Günlük Değ. Haftalık Değ. Yılbaşı Değ.
bp
bp
bp
20.36
26.90
672.92
21.84
55.02
611.56
1.05
2.96
45.19
1.23
4.34
71.11
0.26
1.12
-12.02
-0.89
1.27
-2.02
Günlük Değ. Haftalık Değ. Yılbaşı Değ.
(%)
(%)
(%)
-0.24
-0.03
9.48
0.16
0.16
6.17
-0.67
5.42
27.72
-0.18
-1.38
7.87
0.12
-1.34
17.06

ABD
Ticaret savaşlarına ilişkin artan kaygılar, riskli varlıklar üzerinde dün
satış baskısının artmasına neden oldu. ABD’de açıklanan Üretici
Fiyat Endeksi (ÜFE) haziran ayında bir önceki aya göre %0,3
oranında artış kaydederken, piyasa beklentisi olan %0,2’lik artışın
üzerinde geldi. Yıllık bazda ise ÜFE %3,4’e çıkarak son 6,5 yılın en
yüksek seviyesini kaydetti. Üretici fiyatlarındaki güçlü artışta, enerji
fiyatlarındaki yükselişin yanı sıra ticaret ve taşımacılık
maliyetlerindeki artışın önemli rol oynadığını ortaya koydu. Bugün
ABD’de TÜFE verisi açıklanacak. TÜFE’nin haziran ayında aylık
bazda %0,2; yıllık bazda %2,9 oranında artış kaydetmesi
bekleniyor. Çekirdek TÜFE’nin de aylık bazda %0,2 oranında artış
kaydetmesi beklenirken, yıllık bazdaki artış oranının %2,3 olarak
gerçekleşmesi öngörülüyor. Doların seyri açısından açıklanacak
TÜFE verisi önem arz etmekte.
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EURO/DOLAR
Dün doların güçlü gelen ÜFE verisi sonrasında önemli para birimleri
karşısında değer kazandığı izlenirken, euro dolar karşısında değer
kaybetti. Paritenin 1,17 seviyesi üzerinde kalıcılık sağlamakta
zorlandığı görülüyor. Dün günü 1,1665 seviyesinden tamamlayan
Euro/Dolar 08:50 itibariyle 1,1680’li seviyelerden işlem görmekte.
Paritede 1,1665; 1,1650 ve 1,1635 seviyeleri destek olarak takip
edilebilir. Yukarı yönlü hareketlerde ise 1,1700; 1,1720 ve 1,1735
seviyeleri direnç olarak izlenebilir. Bugün Euro Bölgesi’nde sanayi
üretimi ile ECB tutanakları açıklanacak. ABD tarafında ise TÜFE
verisi ön planda olacak. ABD’de açıklanacak TÜFE verisi paritedeki
fiyatlamalar üzerinde etkili olabilir.

1.1703
1.1695
1.1687
1.1679
1.1671
1.1662
1.1655

Günlük Pivot Seviyeleri

GBP/USD
GBPUSD paritesi 1,32 desteği üzerinde işlem görüyor. İngiltere
Dışişleri Bakanı ile Brexit Bakanının istifa etmesi sterline olumsuz
yansıdı. Başbakan May’e yönelik siyasi risklerin arttığı görüşü
nedeniyle paritenin sterlin kanadı toparlanıp tepki gösteremiyor.
Ayrıca May dün yaptığı açıklamalarda Brexitin gerçekleşmemesi
halinde hazırlıklara başladığını söyledi. Belirsizlikler sterlinde
toparlanmanın önüne geçiyor. Buna ek olarak ABD’de ÜFE’nin son
7 yılın en yüksek seviyesine tırmanmasıyla oluşan dolar hareketi
yaşandı. Dolar endeksinin son bir haftanın en yüksek seviyesine
çıkarak 94,7 seviyesi üzerini test etti.
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USDTRY
Dolar/TL gün içinde 4.6957 ve 4.8786 arasında dalgalanarak günü
4.8738 seviyesinden kapattı. Dün kurda volatil yukarı yönlü
hareketler görüldü. Bu sabah günlük grafikte 5 periyotluk üssel
hareketli ortalaması üzerinde hareket eden kur 4.8519
seviyelerinden işlem görüyor. Teknik olarak kısa vadede en kuvvetli
destek 4.8050 ve en kuvvetli direnç 4.9080 seviyelerinde
bulunmaktadır. Gün içinde aşağı yönlü hareketlerde destek olarak
4.8320 - 4.8230 - 4.8050 seviyeleri takip edilebilir. Yukarı yönlü
hareketlerde ise 4.8770 - 4.8920 - 4.9080 seviyeleri direnç olarak
izlenebilir. Saatlik grafikte RSI kendi ortalaması altında aşağı yönlü
bir seyir izlemektedir. MACD pozitif bölgede ve triggeri altında aşağı
yönlü hareketini sürdürmektedir.

5.0721
5.0248
4.9329
4.8410
4.7937
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4.6545
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EUR/TRY
Ticaret savaşlarına ilişkin endişeler, ekonomi politikalarına ilişkin
belirsizliklerin sürmesi ve beklentilerin üzerinde gelen mayıs ayı cari
açık verisi Türk Lirası’nı baskılamaya devam eden gelişmeler oldu.
İlerleyen süreçte ekonomi politikalarına ilişkin yol haritasının netlik
kazanması TL varlıkların seyri üzerinde etkili olabilecektir. Dün
günü 5,6924 seviyesinden kapatan Euro/TL, 08:55 itibariyle 5,66’li
seviyelerden işlem görmektedir. Aşağı yönlü hareketlerde 5,6420 ile
5,5930 seviyeleri destek olarak takip edilebilir. Yukarı yönlü
hareketlerde ise 5,6920 ve 5,7620 seviyeleri direnç olarak
izlenebilir. Bugün Euro Bölgesi’nde mayıs ayı sanayi üretimi ve ECB
tutanakları açıklanacak.
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Altın
Ons altın bu sabah 1244$ civarında fiyatlanıyor. Altında
gerçekleşen bu sert düşüşte dolar endeksinin son bir haftanın en
yüksek seviyeleri olan 94,70 üzerine çıkmasıyla oluştuğu görülüyor.
Hali hazırda devam eden ticaret savaşlarının güvenli liman olarak
altın talebine dönüşmemesi ve ABD’de ÜFE’nin son 7 yılın en
yüksek seviyesine tırmanmasıyla oluşan dolar hareketi ons altında
toparlanmanın önüne geçiyor. Ons altını teknik olarak ele
aldığımızda alçalan kanal içerisinde düşüş hareketine devam
ediyor. Yukarıda 500 günlük uzun vadeli ortalamasına kadar tepki
yapmasının ardından 1265$’da takılı kalan ons altında görünüm
zayıf. Teknik olarak 1236-1237$ seviyesi hem eski destek hem de
kanal alt bandına denk geliyor.
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XAG/USD
Gümüş bu sabah 15,83$ seviyelerinden işlem görüyor. Hali hazırda
devam eden ticaret savaşlarının ABD’nin 200 milyar dolarlık listeyi
açıklamasıyla geriliminin tırmanması ve güvenli liman olarak
emtialara talebin oluşmaması gümüşü olumsuz etkiledi. Buna ek
olarak ABD’de ÜFE’nin son 7 yılın en yüksek seviyesine
tırmanmasıyla oluşan dolar hareketi emtialarda baskı yarattı. Dolar
endeksinin son bir haftanın en yüksek seviyesine çıkarak 94,7
seviyesi üzerini test etti. Gümüşü teknik olarak ele aldığımızda geri
çekilmede alt destek 15,60$ seviyesi olarak görünüyor. Görünüm
itibariyle zayıf olan gümüşte dirençler aşağı yönde
değerlendirilebilir.
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Brent Petrol
Brent petrol fiyatları bu sabah 74,5$ civarında %1,5 primle işlem
görse de dün %7’ye yaklaşan sert satışla düşüş yaşadı. ABD ve Çin
arasında artan ticaret savaşı endişeleri ve Libya'da bazı limanlarda
durdurulan petrol sevkiyatının yeniden başlayacağının belirtilmesiyle
sert düşüş yaşayan petrol şimdilik sıkışma alanı içerisinde. IEA, bu
yıl için Brent petrolde varil fiyatı tahminini 71$’dan 73$’a, gelecek
sene için de 68$’dan 69$’a çıkardı. Teknik olarak petrol fiyatı şubat
ayından bu yana var olan yükseliş trendini test etse de buradan
gelen tepki ile bir miktar yükseldi. Bu nokta aynı zamanda 100
günlük hareketli ortalamaya denk geliyor. Sıkışma alanı içerisinde
hareketler devam ediyor. tepkiler dirençte sınırlı kalabilir.
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USD/JPY
Dolar/ Japon Yeni paritesi 112,20 seviyesine kadar yükselerek ocak
ayından bu yana en yüksek seviyesini gördü. Hali hazırda devam
eden ticaret savaşlarının ABD’nin 200 milyar dolarlık listeyi
açıklamasıyla geriliminin tırmanması ve güvenli liman olarak yen
talebine dönüşmemesi, buna ek olarak ABD’de ÜFE’nin son 7 yılın
en yüksek seviyesine tırmanmasıyla oluşan dolar hareketi yen
tarafında baskı yarattı. Dolar endeksinin son bir haftanın en yüksek
seviyesine çıkarak 94,7 seviyesi üzerini test etti. Teknik olarak 2015
yılından bu yana var olan düşüş trendi devam ediyor ve 113,20
seviyelerinden geçiyor.111,40 direninin aşılması hızlı oldu.
Fiyatlarda henüz konsolidasyon göremedik. Kısa vadeli yükseliş
trendi devam ediyor. Destek dönüşleri yukarı tepki ile karşılaşabilir.
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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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