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Piyasa Gündemi

Dün küresel piyasalar toparlanma kaydetse de, TL varlıklardaki
satış baskısı ve volatil seyir devam etti. Bugün akşam saatlerinde
açıklanması beklenen Fitch’in not değerlendirmesi ve
Cumhurbaşkanlığı Kabine Toplantısı içeride takip edilecek başlıklar.
Küreselde ise ticaret savaşları ile ilgili gelişmeler önemini koruyor.

Açıklanacak Önemli Ekonomik Veriler

17:00 ABD – Michigan Tüketici Güveni Önem: Yüksek
Türkiye – Fitch Değerlendirmesi Önem: Yüksek

Türkiye

Merkez Bankasının bağımsızlığının ve karar alma mekanizmalarının
spekülasyonlara konu edilemeyeceğini söyleyen Hazine ve Maliye
Bakanı Berat Albayrak’ın dün piyasalara vermiş olduğu mesajlar
önem arz etmekteydi. Enflasyonda en kısa sürede tek hanelere
dönmenin öncelikleri arasında olduğunu ifade eden Albayrak, mali
disiplinden taviz verilmeyeceğini ve önceliğin ekonomide
dengelenmeye verileceğinin altını çizdi. Dün küresel piyasalarda
toparlanma kaydettiği izlenirken, yapılan bu açıklamalara rağmen
TL varlıklardaki satış baskısı devam etti. Bugünkü
Cumhurbaşkanlığı kabine toplantısı ve devamında yapılacak
açıklamalar ekonomi politikalarına ilişkin yol haritasının
belirginleşmesini sağlayabilir. Bu nedenle bu toplantı ve günün son
saatlerinde açıklanması beklenen Fitch kararı günün önemli
başlıkları olacaktır.   

Euro Bölgesi

Dün ECB Haziran ayı toplantısına ait tutanakları yayımlandı. Euro
Bölgesi faiz oranlarının, enflasyonun yükselmesi gerektiği sürece
şimdiki seviyelerinde kalmaya devam edeceği ve bu taraftaki
yönlendirmenin açık uçlu olarak değerlendirilmesi gerektiği belirtildi.
Tutanaklarda, enflasyonun yeniden yaklaşık %2 hedefine doğru
yükselmeye devam etmesi halinde faiz artışının değerlendirileceği
vurgulandı. Politika yapıcılar enflasyonun artışında kaydedilen
ilerlemenin önemli olduğunu ve fiyat artışının bankanın hedefine
doğru ilerlemeye devam edeceğini ifade ettiler.

ABD

ABD’de TÜFE verileri açıklandı. Haziran ayına ait TÜFE aylık bazda
%0,1; yıllık bazda ise %2,9 oranında yükseliş gösterdi. TÜFE’nin
aylık bazda artışını %0,2 olması bekleniyordu. TÜFE verisinin
beklentisinin bir miktar altında kaldığı izlense de, yıllık
bazda 2012’den beri en yüksek seviyesini gördü. Fed tarafından
yakından takip edilen çekirdek TÜFE beklentilerle uyumlu olarak
aylık bazda %0,2 oranında artış kaydederken, yıllık bazda %2,3’lük
bir artış gösterdi. Çekirdek enflasyon ise yıllık %2,3 ile Ocak
2017'den beri en büyük artışı kaydetti.  ABD Başkanı Donald Trump
dün başlayan NATO zirvesinin sonunda düzenlediği basın
toplantısında Avrupa Birliği'ne uyarıda bulundu. Trump, eğer ticaret
konusunda ülkesine daha adil davranılmazsa, Avrupa üretimi
otomobillerin ABD'ye girişini kısıtlamak için önlem alacaklarını
söyledi.  Bugün ABD’de Michigan tüketici güven endeksi
açıklanacak. Fed’in Kongre'ye Para Politikası Raporu'nu sunması
beklenirken, ABD’de 2018/2Ç finansal sonuç dönemi bugün
itibariyle başlayacak.

Piyasa Verileri
Pariteler Son Günlük Değ.

(%)
Haftalık Değ.

(%)
Yılbaşı Değ.

(%)
USDTRY 4.8490 -0.09 6.00 27.93
EURTRY 5.6546 -0.38 5.22 24.29
EURUSD 1.1656 -0.12 -0.75 -2.85
GBPUSD 1.3164 -0.32 -0.94 -2.50
USDJPY 112.58 0.04 1.92 -0.08

Sepetler Son Günlük Değ.
(%)

Haftalık Değ.
(%)

Yılbaşı Değ.
(%)

½ $ + ½ € 5.2450 1.06 5.25 25.98
Dolar Endeksi 94.9250 0.13 0.95 3.04
REK 77.10 - - -9.41

Emtialar Son Günlük Değ.
(%)

Haftalık Değ.
(%)

Yılbaşı Değ.
(%)

Ons Altın 1,245.62 -0.12 -0.75 -4.41
Gram Altın 194.19 -0.28 5.22 22.29
WTI 70.34 -0.04 -4.87 16.94
BRENT 74.23 -0.24 -3.72 11.46
Bakır 2.81 -0.33 -1.54 -13.85

Tahviller Son Günlük Değ.
bp

Haftalık Değ.
bp

Yılbaşı Değ.
bp

Türkiye 2 Yıllık 20.4021 28.80 56.57 701.72
Türkiye 10 Yıllık 17.8554 18.05 86.61 629.61
ABD 10 Yıllık 2.8564 0.82 3.47 44.64
ABD 2 Yıllık 2.5941 -0.21 5.76 70.71
Almanya 10 Yıllık 0.2940 -0.24 0.35 -13.62
Almanya 2 Yıllık -0.6400 -0.26 1.87 -2.02

Gelişmekte Olan
Ülke Kurları Son Günlük Değ.

(%)
Haftalık Değ.

(%)
Yılbaşı Değ.

(%)
USDZAR 13.2460 -0.44 -1.66 7.17
USDIDR 14,365.00 -0.11 -0.03 5.85
USDTRY 4.8490 -0.09 6.00 27.93
USDRUB 62.2479 -0.03 -1.19 7.80
USDBRL 3.8834 0.07 0.55 17.22
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EURO/DOLAR

ABD’de açıklanan TÜFE aylık bazda beklentilerin bir miktar altında
kalırken, dolar küresel piyasalarda kazançlarını geri verdi. Paritenin
1,17 seviyesi üzerinde kalıcılık sağlayamadığı ve 1,15 – 1,18
seviyeleri arasında konsolide olduğu görülüyor. Dün günü 1,1670
civarında tamamlayan Euro/Dolar 08:40 itibariyle 1,1650’li
seviyelerden işlem görmekte. Paritede 1,1630 ve altında 1,1550
seviyeleri destek olarak takip edilebilir. Yukarı yönlü hareketlerde
ise 1,1700 ve 1,1735 seviyeleri direnç olarak izlenebilir. Bugün Euro
Bölgesi’nde veri akışı sakinken, ABD tarafında ithalat – ihracat fiyat
endeksi ile Michigan tüketici güven endeksi takip edilecek.

Günlük Pivot Seviyeleri
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GBP/USD

GBPUSD paritesi son bir haftadır 1,3200 seviyesi üzerinde
tutunmaya çalışsa da yaşanan gelişmeler sterlini aşağıya çekerken,
ABD verileri doları kuvvetlendirdi. İngiltere ziyaretine başlayan ABD
Başkanı Trump, İngiltere'nin Avrupa Birliği'nden ayrılma süreci için
hazırladığı yol haritasının ABD ile İngiltere arasında planlanan
serbest ticaret anlaşmasının sonunu getirebileceğini söyledi.
Bununla birlikte ABD’de ÜFE’nin son 7 yılın en yüksek seviyesine
çıkmasından sonra TÜFE’de 6 yılın zirvesine tırmandı. Dolar
endeksi son bir haftanın en yüksek seviyesine çıkarak 94,90
seviyesi üzerini test ediyor. teknik görünüm zayıf ve satıcılı.

Günlük Pivot Seviyeleri
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(0216) 453 0053 www.gedik.com

https://www.gedik.com/


Gedik Forex Bülten 13 Temmuz 2018

USDTRY

Dolar/TL gün içinde 4.7843 ve 4.9776 arasında dalgalanarak günü
4.8534 seviyesinden kapattı. Dün kurda volatil hareketler görüldü.
 Bu sabah günlük grafikte 5 periyotluk üssel hareketli ortalaması
üzerinde hareket eden kur 4.8474 seviyelerinden işlem görüyor.
Teknik olarak kısa vadede en kuvvetli destek 4.7850 ve en kuvvetli
direnç 4.9060 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 - 4.9060
seviyeleri direnç olarak izlenebilir. Saatlik grafikte RSI kendi
ortalaması etrafında dalgalanarak yatay yönlü bir seyir izlemektedir.
MACD pozitif bölgede ve triggeri altında aşağı yönlü hareketini
sürdürmektedir. 

Günlük Pivot Seviyeleri
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EUR/TRY

Ekonomi politikalarına ilişkin belirsizlikler Türk Lirası’nı baskılamaya
devam ediyor. İlerleyen süreçte ekonomi politikalarına ilişkin yol
haritasının netlik kazanması TL varlıkların seyri üzerinde etkili
olabilecektir. Ancak kısa vadede Türk Lirası’ndaki satış baskısının
ve volatilitenin devam ettiği izlenebilir. Dün günü 5,6750 civarında
tamamlayan Euro/TL, 08:45 itibariyle 5,64’lü seviyelerden işlem
görmektedir. Aşağı yönlü hareketlerde 5,6330 ile 5,5950 seviyeleri
destek olarak takip edilebilir. Yukarı yönlü hareketlerde ise 5,6920
ve 5,7620 seviyeleri direnç olarak izlenebilir. Bugün Euro
Bölgesi’nde veri akışı sakinken, yurt içinde akşam saatlerinde
Fitch’in değerlendirmesi takip edilecek.

Günlük Pivot Seviyeleri
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Altın

Ons altın haftanın son işlem gününde 1245$ çevresinde fiyatlanıyor.
Doların küresel piyasalarda değer kazancına devam ediyor oluşu
altına olumsuz yansımaya devam ediyor. Diğer yandan dün bir
programa katılan Fed Başkanı Powell ekonominin iyi durumda
olduğunu ve enflasyonun %2’ye dokunmak üzere olduğunu belirtti.
Fed’in bu yıl 4. faizi artıracağına inanan piyasalar emtialara talep
duymuyor. Dünyanın en büyük altın fonu SPDR’nin varlıkları
perşembe günü %0,48 azaldı. Ons altını teknik olarak ele
aldığımızda; alçalan trendin içinde bulunan altın satış baskısı
yaşıyor. 1240$ ara desteğine tutunan altında önemli destek 1235$
seviyesinden geçiyor. Henüz toparlanma göremezken, tepkilerin de
güçlü olmaması direnç dönüşlerini aşağı yönlü değerlendiriyor.

Günlük Pivot Seviyeleri

   1,251.72

  1,249.99  

 1,247.80   

1,245.62    

 1,243.88   

  1,242.14  

   1,239.96

XAG/USD

Gümüş bu sabah 15,92$ seviyelerinden işlem görüyor. Hali hazırda
devam eden ticaret savaşlarının ABD’nin 200 milyar dolarlık listeyi
açıklamasının ardından tırmansa da her iki ülke yeniden görüşmeye
açık olduklarını belirttiler.  ABD’de ÜFE’nin son 7 yılın en yüksek
seviyesine çıkmasından sonra TÜFE’de 6 yılın zirvesine tırmandı.
TÜFE aylık %0,1, yıllık %2,9 arttı. Dolar endeksinin son bir haftanın
en yüksek seviyesine çıkarak 94,90 seviyesi üzerini test ediyor.
Doların tekrar küresel piyasalarda artışa geçmesi emtiaları
baskılıyor. Emtialarda genel görünüm zayıf. Gümüşü teknik olarak
ele aldığımızda geri çekilmede 15,75$ ara destek, alt destek 15,60$
seviyesi olarak görünüyor. Görünüm itibariyle zayıf olan gümüşte
dirençler aşağı yönde değerlendirilebilir.

Günlük Pivot Seviyeleri
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Brent Petrol

Brent petrol bu sabah 74,20$ seviyelerinden işlem görüyor. ABD ve
Çin arasında yaşanan ticaret savaşları petrol fiyatlarını baskılarken
diğer yandan Libya'nın üretimi artırmayı beklediğini açıklaması ile
birlikte petrol üzerindeki olumsuz etkiyi atamadı. Bir süredir Libya’da
arz sıkıntısı yaşanacağı ve İran’a yönelik petrol ambargosunun
getirilmesi petrol fiyatlarını üç yılın en yüksek seviyelerine taşımıştı.
Ticaret savaşlarının etkileri petrol üzerinde olumsuz olmaya devam
ederken diğer yandan ABD ve Çin yeniden görüşmelere açık
olduğunu belirtti. Brent petrolü teknik olarak ele aldığımızda
düşüşler yine 100 günlük ortalamaya tutundu. Yukarıda 74,50$
seviyesi direnç olurken, görünüm zayıf.

Günlük Pivot Seviyeleri
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USD/JPY

USD/JPY paritesi 112,75 seviyesine kadar yükselerek ocak ayından
bu yana en yüksek seviyesini gördü. Devam eden ticaret
savaşlarının ABD’nin 200 milyar dolarlık listeyi açıklamasıyla
geriliminin tırmanması ve güvenli liman talebine dönüşmemesi,
buna ek olarak ABD’de ÜFE’nin son 7 yılın en yüksek seviyesine
tırmanmasının yanı sıra TÜFE’nin de 6 yılın en yüksek artışını
kaydetmesi doların elini kuvvetlendirirken, yen tarafını zayıflattı.
Dolar endeksi son bir haftanın en yüksek seviyesine çıkarak 94,90
seviyesi üzerini test ediyor. 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.

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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