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Piyasa Gündemi

Dün Moody’s kuruluşundan gelen açıklamaların etkisiyle TL
varlıklardaki volatilitenin artış kaydettiği izlendi. TL varlıkların seyri
açısından çarşamba günü gerçekleşecek olan Rahip Brunson
davası ve ekonomi yönetiminden gelebilecek olası mesajlar önem
taşımakta. Bugün Fed Başkanı Powell’ın Senato’da yarıyıl para
politikası sunumu gerçekleşecek. Powell’ın vereceği mesajlar
küresel piyasaların takibinde olacak.

Açıklanacak Önemli Ekonomik Veriler

10:00 Türkiye – Sanayi Üretimi Önem: Yüksek
17:00 Fed Başkanı Powell’ın Sunumu Önem: Yüksek

Türkiye

Hazine ve Maliye Bakanlığı'ndan yapılan açıklamaya göre, 2017 yılı
Haziran ayında 13,7 milyar TL açık veren bütçe, 2018 yılı Haziran
ayında 25,6 milyar TL açık verdi. 2017 yılı Ocak-Haziran döneminde
25,2 milyar TL açık veren bütçe, 2018 yılı Ocak-Haziran döneminde
46,1 milyar TL açık verdi. İşsizlik oranı, nisan döneminde yüzde
9.6'ya geriledi. İşsizlik geçen yılın nisan ayına göre 0,9 puan, Mart
2018'e göre 0,5 düşüş gösterdi. Böylece işsizlik iki yıl sonra tek
haneye inmiş oldu. Dün yurt içinde açıklanan ekonomik verilerin
piyasa üzerindeki etkisi oldukça sınırlı oldu. Ekonomik verilerin
yanında Moody’s kuruluşundan gelen açıklamalar izlendi.
Uluslararası kredi derecelendirme kuruluşu Moody's'den gelen
açıklamada, Türk bankalarının sorunlu kredilerindeki artışın
bankaların kredi notu açısından negatif olduğu ifade edildi. Moody's,
sorunlu kredilerdeki artışın sürmesi durumunda bankaların varlık
kalitelerini düşebileceğini ve karlılığı azaltacak kayıp kredi
önlemlerini zorunlu kılacağını belirtti. Moddy’s’den gelen
değerlendirme TL varlıkları baskılayan bir gelişme oldu. Bugün yurt
içinde sanayi üretim rakamları açıklanacak.

Euro Bölgesi

Dün Euro Bölgesi’nde mayıs ayına ait ticaret dengesi rakamları
açıklandı. Piyasadaki beklentiler mayıs ayında 20,9 milyar euro dış
ticaret fazlası oluşması yönünde iken, açıklanan rakam beklentinin
altında kalarak 16,5 milyar euro oldu. Bugün Euro Bölgesi’nde veri
akışı sakinken, bu hafta Euro Bölgesi’nden gelecek olan TÜFE
verileri yakından takip ediliyor olacak. Açıklanacak bu majör veriye
göre enflasyondaki genel gidişat ECB’nin tahvil alım programından
çıkışına ve faiz artırım zamanlamasına da yön verecek. 

ABD

Dün ABD’de perakende satış rakamları açıklandı. Perakende
satışlar haziran ayında bir önceki aya göre beklentilerle uyumlu
olarak %0,5 oranında bir artış kaydetti. Otomobil ve akaryakıt hariç
satışlar %0,4 artış beklentisine karşılık %0,3 arttı. 17 ve 18
Temmuz’da Fed Başkanı Powell’ın konuşmaları ön plana çıkıyor.
Fed Başkanı Powell bugün Senato Bankacılık Komitesi'ne yarıyıl
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. 
 

Piyasa Verileri
Pariteler Son Günlük Değ.

(%)
Haftalık Değ.

(%)
Yılbaşı Değ.

(%)
USDTRY 4.8413 -0.11 2.83 27.73
EURTRY 5.6816 0.07 2.70 24.88
EURUSD 1.1729 0.15 -0.14 -2.24
GBPUSD 1.3254 0.13 -0.16 -1.83
USDJPY 112.34 0.06 1.19 -0.29

Sepetler Son Günlük Değ.
(%)

Haftalık Değ.
(%)

Yılbaşı Değ.
(%)

½ $ + ½ € 5.2480 0.44 3.09 26.05
Dolar Endeksi 94.4980 -0.01 0.37 2.58
REK 77.10 - - -9.41

Emtialar Son Günlük Değ.
(%)

Haftalık Değ.
(%)

Yılbaşı Değ.
(%)

Ons Altın 1,242.18 0.09 -1.08 -4.67
Gram Altın 193.35 0.06 1.73 21.76
WTI 67.89 -0.15 -8.50 12.88
BRENT 71.69 -0.34 -9.15 7.65
Bakır 2.81 0.51 -2.05 -13.78

Tahviller Son Günlük Değ.
bp

Haftalık Değ.
bp

Yılbaşı Değ.
bp

Türkiye 2 Yıllık 20.6341 4.78 72.36 724.92
Türkiye 10 Yıllık 17.6896 -10.73 23.31 613.03
ABD 10 Yıllık 2.8665 0.64 1.28 45.65
ABD 2 Yıllık 2.5987 -0.21 2.53 71.17
Almanya 10 Yıllık 0.3000 -0.53 -2.11 -13.02
Almanya 2 Yıllık -0.6300 -0.47 0.95 -1.02

Gelişmekte Olan
Ülke Kurları Son Günlük Değ.

(%)
Haftalık Değ.

(%)
Yılbaşı Değ.

(%)
USDZAR 13.2027 -0.11 -0.73 6.82
USDIDR 14,375.00 0.00 0.10 5.93
USDTRY 4.8413 -0.11 2.83 27.73
USDRUB 62.3970 0.10 1.03 8.05
USDBRL 3.8600 -0.04 1.31 16.51
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EURO/DOLAR

Dolar önemli para birimleri başta olmak üzere küresel piyasalarda
değer kaybederken, Euro/Dolar yukarı yönlü bir seyir izlendi.  Dün
günü 1,1711 seviyesinden tamamlayan Euro/Dolar 08:45 itibariyle
1,1715’li seviyelerden işlem görmekte. Paritede 1,1700; 1,1685 ve
1,1670 seviyeleri destek olarak takip edilebilir. Yukarı yönlü
hareketlerde ise 1,1725; 1,1740 ve 1,1750 seviyeleri direnç olarak
izlenebilir. Bugün Euro Bölgesi’nde veri akışı sakinken, ABD
tarafında sanayi üretimi, kapasite kullanım oranı ve Fed Başkanı
Powell’ın Senato’daki yarıyıl Para Politikası Raporu sunumu takip
edilecek. Powell’ın açıklamaları Euro/Dolar paritesindeki volatiliteyi
artırabileceğinden yakından takip edilmelidir. 

Günlük Pivot Seviyeleri
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GBP/USD

GBPUSD paritesi 1,32 seviyesi üzerinde konsolide olmaya çalışıyor.
Birleşik Krallık’ta Brexit’e ilişkin belirsizlikler devam ederken bu
durum May hükümetinin devamlılığı konusunda soru işaretlerine
neden oluyor. Fed Başkanı Powell bugün Senato Bankacılık
Komitesi'ne yarı yıl Para Politikası Raporu'nu sunacak. Sunum
öncesinde dolar endeksi bir miktar gevşese de piyasalar Powell’ın
konuşmasından bu yıl 2 faiz artırımı ipucunu arayacak. Dolarda
yaşanan bu gevşeme ile birlikte paritenin yukarı yönde tepki
verdiğini görsek de ana trend aşağı yönde. Bu nedenle direnç
seviyelerinde yukarı yön konusunda dikkatli olmakta fayda var.

Günlük Pivot Seviyeleri
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USDTRY

Dolar/TL gün içinde 4.8242 ve 4.8680 arasında dalgalanarak günü
4.8466 seviyesinden kapattı. Dün  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 üzerinde aşağı yönlü hareketini sürdürmektedir. 

Günlük Pivot Seviyeleri
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EUR/TRY

Ekonomi politikalarına ilişkin belirsizliklerin yaratmış olduğu satış
baskısının yanında Fitch’in not indirimi ve Moody’s kuruluşundan
gelen açıklamalar Türk Lirası’nda dalgalı bir seyrin etkili olmasına
neden oldu. Hafta içerisinde Rahip Brunson davası ile ekonomi
yönetiminden gelecek olası mesajlar TL’nin seyri üzerinde etkili
olacaktır. Dün günü 5,6784 seviyesinden kapatan Euro/TL, 08:45
itibariyle 5,67’li seviyelerden işlem görmektedir. Aşağı yönlü
hareketlerde 5,6480 ile 5,6240 seviyeleri destek olarak takip
edilebilir. Yukarı yönlü hareketlerde ise 5,7045 ve 5,7210 seviyeleri
direnç olarak izlenebilir. Bugün Euro Bölgesi’nde veri akışı
sakinken, yurt içinde sanayi üretim rakamları açıklanacak.

Günlük Pivot Seviyeleri
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Altın

Ons altın bu sabah yatay seyir halindeki işlemlerle 1240$ civarında
fiyatlanıyor. Fed Başkanı Powell bugün Senato Bankacılık
Komitesi'ne yarı yıl Para Politikası Raporu'nu sunacak. Powell’ın
sunumu öncesinde dolar endeksi bir miktar gerileyerek 94,45
seviyelerine indi. Piyasanın geneli Fed’in bu yıl iki faiz artışı daha
yapacağını düşünüyor. Buna rağmen 2 ve 10 yıl vadeli hazine
kağıtları arasındaki makas bu fiyatlamayı yapabilmiş değil.
Dünyanın en büyük altın fonu olan SPDR’nin altın varlıkları dün
%0,15 gerileyerek düşüşünü sürdürdü. Ons altın teknik olarak
1236$ desteği üzerinde tutunmayı sürdürüyor. Fakat buna rağmen
alçalan kanal içerisinde hareketlerine devam ediyor. Bu nedenle
trendi tepki dönüşlerinde satışı destekliyor.
 

Günlük Pivot Seviyeleri
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XAG/USD

Gümüş bu sabah 15,80$ seviyelerinden işlem görüyor. Emtialara
olan talep azalmaya devam ederken, dolar tarafından gelecek
veriler ise yakından takip ediliyor. Fed Başkanı Powell bugün
Senato Bankacılık Komitesi'ne yarı yıl Para Politikası Raporu'nu
sunacak. Powell’ın sunumu öncesinde dolar endeksi bir miktar
gerileyerek 94,45 seviyelerine indi. Piyasanın geneli Fed’in bu yıl iki
faiz artışı daha yapacağını düşünüyor. Buna rağmen 2 ve 10 yıl
vadeli hazine kâğıtları arasındaki makas bu fiyatlamayı yapabilmiş
değil. Bu nedenle Powell’ın bugün olası şahin söylemler emtia
tarafına olumsuz yansıyabilir. Genel görünüm zayıf. Gümüşü teknik
olarak ele aldığımızda geri çekilmede 15,75$ ara destek, alt destek
15,60$ seviyesi olarak görünüyor.

Günlük Pivot Seviyeleri
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Brent Petrol

Brent petrol önceki günkü sert satışların ardından 72$ üzerinde
konsolide olmaya çalışıyor. Libya'nın en büyük petrol sahası
Şerara'da güvenlik endişelerinden dolayı üretim günlük 250 bin
varilden 80 bin varile gerilediği bildirildi. 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, Kasımda yapılacak kongre
seçimlerinden önce yükselen benzin fiyatlarını kontrol altına almak
için ülkenin acil ham petrol rezervlerini aktif olarak
değerlendirebileceği bildirildi. Bu haberler ile birlikte Brent son 3
haftanın en düşük seviyesine geriledi. Teknik olarak görünüm zayıf,
yükseliş trendinin altındayız.

Günlük Pivot Seviyeleri
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USD/JPY

USDJPY paritesi bu sabah 112,40 seviyelerinden işlem görüyor.
Dün Japonya’nın resmi tatili nedeniyle Asya saatinde sığ işlemler
vardı. Fed Başkanı Powell bugün Senato Bankacılık Komitesi'ne
yarıyıl Para Politikası Raporu'nu sunacak. Powell’ın sunumu
öncesinde dolar endeksi bir miktar gevşeyerek 94,45 seviyelerine
geriledi. Piyasalar Powell’ın konuşmasından bu yıl 2 faiz artırımı
ipucunu arayacak. Buna rağmen 2 ve 10 yıl vadeli hazine kâğıtları
arasındaki makas bu fiyatlamayı yapabilmiş değil.  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. Dolardaki
zayıflığa rağmen yatay seyreden paritede 112,20 altına inmediği
sürece yukarı hareketin devamlılığı söz konusu.

Günlük Pivot Seviyeleri

   112.87

  112.72  

 112.53   

112.34    

 112.19   

  112.05  

   111.86

(0216) 453 0053 www.gedik.com

https://www.gedik.com/


Gedik Forex Bülten 17 Temmuz 2018

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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