
Forex Bülten 16 Temmuz 2018

Piyasa Gündemi

Cuma günü piyasa kapanışının ardından açıklanan Fitch’in not
indirimi kararının TL varlıklar üzerinde ciddi bir fiyatlamaya neden
olmadığı görüldü. Geçen hafta TL varlıklarda ön plana çıkan satış
baskısının yeni haftada devam edip etmeyeceği ve ekonomi
yönetimden gelecek olası mesajlar izlenecek. Bugün gerçekleşecek
Trump – Putin görüşmesi ve görüşme sonrasındaki açıklamalar
küresel piyasaların takibinde olacak. 

Açıklanacak Önemli Ekonomik Veriler

10:00 Türkiye – İşsizlik Oranı Önem: Orta
15:30 ABD – Perakende Satışlar Önem: Yüksek

Türkiye

Cuma günü piyasa kapanışının ardından uluslararası kredi
derecelendirme kuruluşu Fitch, Türkiye değerlendirmesini açıkladı.
Fitch, Türkiye'nin kredi notunu BB+’dan BB’ye düşürürken,
görünümü ise durağandan negatife çekti.  Açıklamada,
enflasyondaki sıçrama ve cari açıktaki artış nedeniyle makro
ekonomik istikrar üzerindeki aşağı yönlü risklerin kuvvetlendiği ifade
edildi. Fitch’in not indiriminin TL varlıklardaki fiyatlama üzerinde
anlamlı bir etki bırakmadığı izlendi. Haftayı saat 10:00’da gelecek
nisan ayı işsizlik verisi ile açıyoruz. 17 Temmuz Salı günü mayıs
ayına ait sanayi üretim verisi açıklanacak. GSYH’ın yaklaşık %18-
20’sini oluşturan sanayi üretim verisinin %6,2’den %5,5’ e
gerilemesi bekleniyor. Özellikle yılın ikinci çeyreğinden itibaren
ekonomik büyümede yavaşlama, dengelenme süreci bekleniyor. Bu
aşamada büyümenin hangi noktada dengeleneceği önemli olacak.
Açıklanacak sanayi üretimi verileri de bu etapta fiyatlamalarda etkili
olabilir. 19 Temmuz Perşembe günü TCMB Beklenti Anketi
açıklanacak. Piyasa profesyonelleri arasında yapılan ankette kur ve
enflasyon beklentilerindeki revizeler öngörülebilirlik açısından
önemli olacak.

Euro Bölgesi

Bu hafta Euro Bölgesinden TÜFE verileri gelecek. Açıklanacak bu
majör veriye göre enflasyondaki genel gidişat ECB’nin tahvil alım
programından çıkışına ve faiz artırım zamanlamasına da yön
verecek. Beklentilere göre haziran ayı TÜFE rakamlarının aylık
artışlarının %0,3’ten %0,1’e gerilemesi, yıllık artış hızının da
%1,1’den %1,0’a gerilemesi bekleniyor. 20 Temmuz Cuma günü ise
cari işlemler dengesi açıklanacak. Cari fazlanın artış göstermesi
euro açısından olumlu fiyatlamalara yol açabilir. Bugün ise ticaret
dengesi rakamları takip ediliyor olacak. 

ABD

Bu hafta ekonomik takvimin ABD kanadından minör verilerin
yoğunlukta olduğu açıklamalar gelecek. 16 Temmuz Pazartesi günü
açıklanacak perakende satışların aylık bazda %0,8’den %0,4’e
gerilemesi bekleniyor. 17 ve 18 Temmuz’da Fed Başkanı Powell ‘ın
konuşmaları ön plana çıkıyor. Fed Başkanı Powell salı Senato
Bankacılık Komitesi'ne yarı yıl Para Politikası Raporu'nu sunacak ve
ertesi gün Temsilciler Meclisi'nde konuşacak. Bu hafta ABD
kanadından gelecek en önemli veri de Powell’ın ekonomi ve faiz
politikaları hakkındaki konuşmaları olacak. 18 Temmuz Çarşamba
günü konut başlangıçları ve inşaat izinleri gelecek. 
 

Piyasa Verileri
Pariteler Son Günlük Değ.

(%)
Haftalık Değ.

(%)
Yılbaşı Değ.

(%)
USDTRY 4.8430 -0.27 2.27 27.77
EURTRY 5.6668 -0.18 1.83 24.56
EURUSD 1.1696 0.08 -0.46 -2.52
GBPUSD 1.3241 0.02 -0.13 -1.93
USDJPY 112.41 0.07 1.41 -0.23

Sepetler Son Günlük Değ.
(%)

Haftalık Değ.
(%)

Yılbaşı Değ.
(%)

½ $ + ½ € 5.2250 0.00 4.86 25.50
Dolar Endeksi 94.5930 -0.17 0.55 2.68
REK 77.10 - - -9.41

Emtialar Son Günlük Değ.
(%)

Haftalık Değ.
(%)

Yılbaşı Değ.
(%)

Ons Altın 1,244.29 0.24 -1.08 -4.51
Gram Altın 193.74 -0.04 1.20 22.01
WTI 70.36 -0.30 -4.93 16.98
BRENT 74.61 -0.31 -4.56 12.02
Bakır 2.81 -0.41 -3.13 -13.80

Tahviller Son Günlük Değ.
bp

Haftalık Değ.
bp

Yılbaşı Değ.
bp

Türkiye 2 Yıllık 20.5863 0.00 83.39 720.14
Türkiye 10 Yıllık 17.7969 0.00 84.38 623.76
ABD 10 Yıllık 2.8390 1.01 -2.06 42.90
ABD 2 Yıllık 2.5904 0.42 2.73 70.34
Almanya 10 Yıllık 0.2830 0.33 -2.02 -14.72
Almanya 2 Yıllık -0.6420 -0.69 1.09 -2.22

Gelişmekte Olan
Ülke Kurları Son Günlük Değ.

(%)
Haftalık Değ.

(%)
Yılbaşı Değ.

(%)
USDZAR 13.2377 -0.21 -1.28 7.10
USDIDR 14,385.00 0.03 0.42 6.00
USDTRY 4.8430 -0.27 2.27 27.77
USDRUB 62.5235 -0.08 0.19 8.27
USDBRL 3.8507 0.02 -0.57 16.23

Gedik Forex

(0216) 453 0053 www.gedik.com

https://www.gedik.com/


Gedik Forex Bülten 16 Temmuz 2018

EURO/DOLAR

Geçen hafta ABD’de açıklanan ÜFE ve TÜFE verilerinin genel
olarak beklentileri karşılamasına bağlı olarak doların küresel
piyasalarda değer kazandığı ve euronun değer kaybettiği izlendi.
Ancak paritede cuma günü 1,16’lı seviyelerden tepki alımlarının
yaşandığı izlendi. Cuma gününü 1,1680 seviyesinden tamamlayan
Euro/Dolar 09:05 itibariyle 1,17’li seviyelerden işlem görmekte.
Paritede 1,1690; 1,1675 ve 1,1662 seviyeleri destek olarak takip
edilebilir. Yukarı yönlü hareketlerde ise 1,172; 1,1735 ve 1,1750
seviyeleri direnç olarak izlenebilir. Bugün Euro Bölgesi’nde mayıs
ayı ticaret dengesi ile ABD tarafında New York Fed sanayi endeksi
ve perakende satışlar verileri takip edilecek.

Günlük Pivot Seviyeleri

   1.1742

  1.1724  

 1.1710   

1.1696    

 1.1679   

  1.1662  

   1.1647

GBP/USD

Geçen hafta Londra’ya giden Trump, Başbakan May ile özel ticari
anlaşmalar konusunda görüştü. Brexit’e ve May’in siyasi kariyerine
devam edip edemeyeceğine yönelik riskler sterlini baskılarken,
Trump’ın açıklamaları pariteyi yukarı yönde itmeye yetti. 1,31
seviyesinden toparlanan parite bu sabah 1,3250 seviyelerinden
işlem görüyor. Hareketin devam etmesi halinde hali hazırda bulunan
kısa vadeli alçalan trend 1,3280 seviyesinden geçiyor. Bu hafta
Powell Bankacılık Komitesinde ve Temsilciler Meclisinde iki kez
konuşma gerçekleştirecek. Fed’den faiz artırımlarının devamı
beklenirken, paritenin de bu tepkilerinin uzun sürmesi beklenmiyor.

Günlük Pivot Seviyeleri

   1.3283

  1.3267  

 1.3254   

1.3241    

 1.3225   

  1.3210  

   1.3197
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USDTRY

Dolar/TL gün içinde 4.8190 ve 4.8809 arasında dalgalanarak günü
4.8190 seviyesinden kapattı. Cuma günü kurda yatay hareketler
görüldü.  Bu sabah günlük grafikte 5 periyotluk üssel hareketli
ortalaması üzerinde hareket eden kur 4.8433 seviyelerinden işlem
görüyor. Teknik olarak kısa vadede en kuvvetli destek 4.8220 ve en
kuvvetli direnç 4.8800 seviyelerinde bulunmaktadır. Gün içinde
aşağı yönlü hareketlerde destek olarak 4.8220 - 4.8140 - 4.8050
seviyeleri takip edilebilir. Yukarı yönlü hareketlerde ise 4.8800 -
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.  

Günlük Pivot Seviyeleri

   4.8999

  4.8824  

 4.8627   

4.8430    

 4.8255   

  4.8080  

   4.7883

EUR/TRY

Ekonomi politikalarına ilişkin belirsizliklerin etkisiyle geçen hafta
Türk Lirası’nın değer kaybettiği izlendi. Haftanın son işlem
günlerinde ise Türk Lirası’nın kayıplarını sınırlı da olsa geri aldığı
izlendi.  İlerleyen süreçte ekonomi politikalarına ilişkin yol
haritasının netlik kazanması TL varlıkların seyri üzerinde etkili
olabilecektir. Cuma gününü 5,6693 seviyesinden kapatan Euro/TL,
09:10 itibariyle 5,66’lı seviyelerden işlem görmektedir. Aşağı yönlü
hareketlerde 5,6230 ile 5,5930 seviyeleri destek olarak takip
edilebilir. Yukarı yönlü hareketlerde ise 5,6850 ve 5,7210 seviyeleri
direnç olarak izlenebilir. Bugün Euro Bölgesi’nde ticaret dengesi,
yurt işsizlik oranları takip edilecek.

Günlük Pivot Seviyeleri

   5.7348

  5.7148  

 5.6908   
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   5.6027
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Altın

Ons altın yeni haftanın ilk işlem gününde 1243$ dolaylarında
fiyatlanarak hafif satıcılı başladı. Cuma günü 1236$ seviyesini test
etmesinin ardından bir miktar fiyat tepkisi gören altında güçlü bir
talep bulunmuyor. Fon yöneticileri 10 Temmuz haftasında CFTC
datalarına göre altında net uzun pozisyonlarını 2,5 yılın en düşük
seviyesine çektiler. Bu hafta Fed Başkanı Powell salı Senato
Bankacılık Komitesi'ne yarıyıl Para Politikası Raporu'nu sunacak ve
ertesi gün Temsilciler Meclisi'nde konuşacak. Salı günü emtia
açısından hareketli olabilir. Dolar endeksi 94,71 seviyesinde hafif
satıcılı. Ons altında olası tepkilerde direnç dönüşlerinde satıcılı
görünüm devam edebilir. Teknik olarak 1236$ ana desteğini test
eden altın zayıf tepkilerle, alçalan kanal içerisinde yer alıyor.

Günlük Pivot Seviyeleri

   1,251.33

  1,248.54  

 1,246.42   

1,244.30    

 1,241.50   

  1,238.71  

   1,236.59

XAG/USD

Gümüş bu sabah 15,84$ 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.
Dolar endeksinin son bir haftanın en yüksek seviyesinden
gevşeyerek 94,70 seviyesi üzerini test ediyor. Bu hafta Fed Başkanı
Powell salı Senato Bankacılık Komitesi'ne yarıyıl Para Politikası
Raporu'nu sunacak ve ertesi gün Temsilciler Meclisi'nde konuşacak.
Genel görünüm zayıf. Gümüşü teknik olarak ele aldığımızda geri
çekilmede 15,75$ ara destek, alt destek 15,60$ seviyesi olarak
görünüyor. 

Günlük Pivot Seviyeleri

   15.99
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 15.89   
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  15.74  

   15.70
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Brent Petrol

Brent Petrol yeni haftaya satıcılı başlayarak 74,90$ seviyelerinde
işlem görüyor. Libya'nın en büyük petrol sahası Şerara'da güvenlik
endişelerinden dolayı üretim günlük 250 bin varilden 80 bin varile
gerilediği bildirildi. Libya'daki bu habere karşılık OPEC ve
ortaklarının taahhüt ettiklerinden daha fazla petrol üretebileceklerini
işaret etmesi ve Trump'ın rezerv açıklamaları petrol fiyatlarına
olumsuz yansıdı. Trump yönetimi, Kasım ayında yapılacak kongre
seçimlerinden önce yükselen benzin fiyatlarını kontrol altına almak
için ülkenin acil ham petrol rezervlerini aktif olarak
değerlendirebileceği bildirildi. Bu haberler sonrasında petrol alt
seviyelere yöneldi. Teknik olarak şubat başından bu yana devam
eden yükseliş trendi devam ediyor. alt destek 73,10$ seviyesi.

Günlük Pivot Seviyeleri
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74.60    
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USD/JPY

Dolar/Yen paritesi bu sabah 112,40 seviyelerinden işlem görüyor.
 ABD-Çin arasında dış ticaret üzerinde gümrük verilerinin
ayarlanmasına dayalı olarak devam eden ticaret savaşlarında her iki
ülkenin görüşmelere açık kapı bırakmasıyla asya para birimlerinde
rahatlama görmüştük. Buna ek olarak bir süredir Japonya’dan gelen
cansız veriler genişleyici para ve mali politikalara olan bağımlılığı
artırırken, Fed'in daha fazla sıkılaştırma beklentisi dolar ve yen
arasında ayrışmaya dönüştü ve hızlı bir yükseliş kaydedildi. Bugün
Japonya borsası tatil. USDJPY altı ayın en yüksek seviyeleri
yakınlarında işlem görüyor. Uzun vadeli alçalan trendin etkisi devam
ediyor.  113,0 seviyesi alçalan trendin geçtiği bölgede direnç olarak
karşımıza çıkıyor. USDJPY paritesi 112,75-112,25 aralığında dar bir
bantta dalgalanıyor.

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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