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Piyasa Gündemi

ABD – Türkiye ilişkilerinin seyri açısından önem taşıyan ve bugün
görülecek olan Rahip Brunson davası ile ilgili gelişmeler TL
varlıkların seyri açısından önem taşımaktadır. Davayla ilgili haber
akışlarına bağlı olarak TL varlıklarda volatilitenin artış kaydettiği
görülebilir. Bunun yanında tekrar gündeme gelen Rusya’nın ABD
seçimlerine müdahalesine ilişkin açıklamalar küresel piyasaların
takibinde yer alacak.

Açıklanacak Önemli Ekonomik Veriler

12:00 Euro Bölgesi - TÜFE Önem: Yüksek
Türkiye – Rahip Brunson Davası Önem: Yüksek

Türkiye

Dün yurt içinde açıklanan mayıs ayı sanayi üretim verisi bir önceki
yılın aynı dönemine göre %6,4 oranında artış kaydetti. Beklenti
%5,4lük bir artış olması yönündeydi.  Sanayi üretimi bir önceki aya
göre ise %1,6 azalma kaydetti. Aylık bazda düşüş göstermesine
karşın yıllık bazda beklentilerin üzerinde artış kaydeden sanayi
üretim verisi, TL varlıkları destekledi. Bugün yurt içinde önemli bir
ekonomik veri akışı bulunmazken, Rahip Brunson davası ile ilgili
gelişmeler yakından takip edilecek.

Euro Bölgesi

Dün Euro Bölgesi’nde veri akışı oldukça sakindi. Bugün Euro
Bölgesi’nde haziran ayına ait TÜFE verileri açıklanacak. TÜFE
verileri piyasalar tarafından yakından takip ediliyor olacak. Haziran
ayında TÜFE’nin aylık bazda %0,1; yıllık bazda ise %2,0 oranında
artış kaydetmesi bekleniyor. Çekirdek TÜFE’ye yönelik beklentiler
ise aylık %0,1; yıllık %1,0 oranında yükselmesi yönünde.
Açıklanacak veri, enflasyondaki genel gidişat hakkında fikir verirken,
ECB’nin tahvil alım programından çıkışına ve faiz artırım
zamanlamasına da yön verecek.

ABD

Fed başkanı Jerome Powell, dün Senato Bankacılık Komitesi'nde
bankanın ekonomi ve para politikasına ilişkin sunum gerçekleştirdi.
Powell gerçekleştirdiği sunumda, son enflasyon rakamlarının
cesaret verici olduğunu ifade etti. Son ekonomik verilerin ABD'de
büyümenin ikinci çeyrekte kayda değer şekilde daha güçlü olduğuna
işaret ettiğini belirtti. ABD'nin gelecek birkaç yılda, uygun para
politikası ile istihdam piyasasını güçlü, enflasyonu ise hedefte
tutacağını söyledi. ABD'nin ticaret politikalarının ekonomiyi nasıl
etkileyeceğini öngörmenin zor olduğunu belirten Powell, FOMC'nin
şu an için, izlenecek en iyi yolun federal faiz oranlarını yavaş yavaş
artırmaya devam etmek olduğuna inandığını belirterek, faizleri
büyümeyi yavaşlatacak şekilde ne çok yüksek ne de çok hızlı
artırmayacaklarını vurguladı. Powell bugün de Temsilciler
Meclisi’nde para politikasına ilişkin sunum gerçekleştirecek. Ayrıca
bugün ABD’de konut başlangıçları ve inşaat izinleri verileri
açıklanacak. Ayrıca ABD Başkanı Donald Trump, Rusya Başkanı
Vladimir Putin ile görüşmesi sonrası basın toplantısındaki
ifadelerinden geri adım attı. Trump, Helsinki'de Putin ile biraraya
gelmesinden bir gün sonra Rusya'nın 2016 seçimlerine
müdahalesini kabul ettiğini açıkladı. Bu taraftaki gelişmelerin de
izlenmesi yararlı olabilecektir. 
 

Piyasa Verileri
Pariteler Son Günlük Değ.

(%)
Haftalık Değ.

(%)
Yılbaşı Değ.

(%)
USDTRY 4.8076 0.01 -1.36 26.83
EURTRY 5.5938 -0.25 -1.73 22.95
EURUSD 1.1630 -0.28 -0.39 -3.07
GBPUSD 1.3087 -0.22 -0.89 -3.06
USDJPY 113.05 0.16 0.94 0.34

Sepetler Son Günlük Değ.
(%)

Haftalık Değ.
(%)

Yılbaşı Değ.
(%)

½ $ + ½ € 5.2185 -0.56 0.55 25.34
Dolar Endeksi 95.2000 0.27 0.51 3.34
REK 77.10 - - -9.41

Emtialar Son Günlük Değ.
(%)

Haftalık Değ.
(%)

Yılbaşı Değ.
(%)

Ons Altın 1,224.40 -0.27 -1.44 -6.05
Gram Altın 189.25 -0.24 -2.78 19.15
WTI 67.56 -0.10 -4.32 12.31
BRENT 71.70 0.16 -3.29 7.66
Bakır 2.76 -0.79 -0.96 -15.51

Tahviller Son Günlük Değ.
bp

Haftalık Değ.
bp

Yılbaşı Değ.
bp

Türkiye 2 Yıllık 20.8889 25.48 77.48 750.40
Türkiye 10 Yıllık 17.2916 -39.80 -38.33 573.23
ABD 10 Yıllık 2.8678 0.45 1.64 45.78
ABD 2 Yıllık 2.6195 -0.21 3.37 73.25
Almanya 10 Yıllık 0.2910 0.38 -1.64 -13.92
Almanya 2 Yıllık -0.6370 -0.70 -0.59 -1.72

Gelişmekte Olan
Ülke Kurları Son Günlük Değ.

(%)
Haftalık Değ.

(%)
Yılbaşı Değ.

(%)
USDZAR 13.3068 0.39 -1.90 7.67
USDIDR 14,422.00 0.36 0.26 6.27
USDTRY 4.8076 0.01 -1.36 26.83
USDRUB 62.7020 0.11 0.46 8.62
USDBRL 3.8385 -0.04 -0.92 15.87
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EURO/DOLAR

Powell’ın, mevcut kademeli faiz artırım politikasının şu an için en iyi
yöntem olduğunu söylemesi doları küresel piyasalarda destekledi.
Dün günü 1,1661 seviyesinden tamamlayan Euro/Dolar 08:45
itibariyle 1,1635’li seviyelerden işlem görmekte. Paritede 1,1625;
1,1613 ve 1,1600 seviyeleri destek olarak takip edilebilir. Yukarı
yönlü hareketlerde ise 1,1650; 1,1662 ve 1,1675 seviyeleri direnç
olarak izlenebilir. Bugün Euro Bölgesi’nde TÜFE verisi ön plana
çıkıyor. ABD tarafında inşaat izinleri ve Fed Başkanı Powell’ın
Temsilciler Meclisi’ndeki sunumu takip edilecek. Powell’ın mesajları
ile Euro Bölgesi’nde açıklanacak TÜFE verisi parite üzerinde
volatilitenin artış kaydetmesine neden olabilir. 

Günlük Pivot Seviyeleri
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GBP/USD

GBPUSD paritesi bu sabah 1,30-31 bandı aralığında işlem görüyor.
Dün Senato Bankacılık Komitesi'ne yarıyıl Para Politikası Raporu'nu
sunan Fed Başkanı Powell kademeli faiz artışlarını savunurken,
dolar endeksi de 6 ayın en yüksek seviyelerine yaklaştı. Paritenin
dolar kanadında bu denli kuvvetlenme olurken, sterlin tarafında ise
siyasi risklerin ön plana çıktığı görülüyor. Başbakan Therasa May,
Muhafazakar Parti içindeki muhalifleri, gümrükler konusundaki
Brexit planlarını engellemeleri halinde bu yaz erken seçime gitmekle
tehdit etti. Teknik olarak 1,3050-1,3060 aralığı destek bölgesi,
alçalan trend baskısı devam ediyor.

Günlük Pivot Seviyeleri
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USDTRY

Dolar/TL gün içinde 4.7771 ve 4.8594 arasında dalgalanarak günü
4.8063 seviyesinden kapattı. Dün  kurda aşağı yönlü hareketler
görüldü.  Bu sabah günlük grafikte 5 periyotluk üssel hareketli
ortalaması üzerinde hareket eden kur 4.8156 seviyelerinden işlem
görüyor. Teknik olarak kısa vadede en kuvvetli destek 4.7840 ve en
kuvvetli direnç 4.8215 seviyelerinde bulunmaktadır. Gün içinde
aşağı yönlü hareketlerde destek olarak 4.7950 - 4.7840 - 4.7620
seviyeleri takip edilebilir. Yukarı yönlü hareketlerde ise 4.8215 -
4.8360 - 4.8490 seviyeleri direnç olarak izlenebilir. Saatlik grafikte
RSI kendi ortalaması üzerinde yukarı yönlü bir seyir izlemektedir.
MACD negatif bölgede ve triggeri üzerinde yukarı yönde toparlanma
çabasındadır.

Günlük Pivot Seviyeleri
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EUR/TRY

Son dönemde yaşanan gelişmeler ve belirsizlik fiyatlaması
nedeniyle oldukça negatif ayrışan TL varlıkların dün kayıplarını bir
miktar geri aldığı izlendi. Türk Lirası önemli para birimleri karşısında
değer kazanırken, Euro/TL’de aşağı yönlü hareketler izlendi. Dün
günü 5,5988 seviyesinden kapatan Euro/TL, 08:50 itibariyle 5,60’lı
seviyelerden işlem görmektedir. Aşağı yönlü hareketlerde 5,5835 ile
5,5440 seviyeleri destek olarak takip edilebilir. Yukarı yönlü
hareketlerde ise 5,6240 ve 5,6515 seviyeleri direnç olarak
izlenebilir. Bugün Euro Bölgesi’nde haziran ayı TÜFE verileri
açıklanacak. Yurt içinde ise ABD – Türkiye ilişkilerinin seyri
açısından önem taşıyan Rahip Brunson davası takip edilecek. 

Günlük Pivot Seviyeleri
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Altın

Ons altın bu sabah 1227$ seviyesinden işlem görerek yaklaşık 1
yılın en düşük seviyelerini test ediyor. Dün Senato Bankacılık
Komitesi'ne yarı yıl Para Politikası Raporu'nu sunan Fed Başkanı
Powell ‘ın söylemlerinin ardından dolar endeksi 6 ayın en yüksek
seviyelerine yaklaştı. Powell, "istihdam piyasası güçlüyken,
enflasyon hedefe yaklaşırken ve görünüme ilişkin riskler
dengeliyken FOMC, şu an kademeli faiz artışlarını sürdürmenin en
iyi yol olacağına inanıyoruz" ifadesini kullandı. Faizler genel
düzeyindeki artış doları daha pahalı hale getirirken, emtiaların da
cazibesini azaltıyor. Ons altını teknik olarak ele aldığımızda 1236$
önemli desteğini kırmasının ardından 1205-12106 majör desteğine
yönelen altında düşüş kanalı devam ediyor.

Günlük Pivot Seviyeleri
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  1,230.93  
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  1,220.89  

   1,217.59

XAG/USD

Gümüş bu sabah 15,55$ seviyelerinden işlem görüyor. Emtialara
olan talep azalmaya devam ederken, Dün Senato Bankacılık
Komitesi'ne yarıyıl Para Politikası Raporu'nu sunan Fed Başkanı
Powell ‘ın söylemlerinin ardından dolar endeksi 6 ayın en yüksek
seviyelerine yaklaştı. Powell, "istihdam piyasası güçlüyken,
enflasyon hedefe yaklaşırken ve görünüme ilişkin riskler
dengeliyken FOMC, şu an kademeli faiz artışlarını sürdürmenin en
iyi yol olacağına inanıyoruz" ifadesini kullandı. Genel görünüm zayıf.
Gümüşü teknik olarak ele aldığımızda son bir yılın dibini test eden
emtiada 15,30$ seviyesi destek olarak karşımıza çıkıyor. Ana
desteğin kırılmasının ardından fiyatlarda sert satış devam edebilir.

Günlük Pivot Seviyeleri
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Brent Petrol

Brent petrolün varil fiyatın 71,85$ dolaylarında işlem görüyor. Dün
açıklanan Amerikan Petrol Enstitüsü'nün verilerine göre, petrol
stokları geçen hafta 4.1 milyon varil düşüş göstermesi beklenen
resmi verilerin aksine, 629 bin varil arttı. Diğer yandan ABD ile Çin
arasında artan ticaret anlaşmazlığının ekonomik büyümeyi olumsuz
etkileyebileceği ve petrol talebini düşüreceği endişeleri ile geriliyor.
Suudi Arabistan'ın ABD Başkanı Donald Trump'ın baskısı ile daha
fazla petrol üretmesi ve yaptırımlar dolayısıyla İran'ın ihracatındaki
olası düşüş petrolün elini zayıflatıyor. Teknik olarak orta vadeli
yükseliş trendini kırmasının ardından satış baskısı artan brent
petrolde görünüm zayıflıyor. Ana destek 71,0$.

Günlük Pivot Seviyeleri
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USD/JPY

USDJPY paritesi bu sabah 113,0 seviyelerinden işlem görürken, 6
ayın zirvesine tırmandı. Dün Senato Bankacılık Komitesi'ne yarı yıl
Para Politikası Raporu'nu sunan Fed Başkanı Powell söylemlerinin
ardından dolar endeksi 6 ayın en yüksek seviyelerine yaklaşırken,
95,2 seviyelerinde bulunuyor. Powell, "istihdam piyasası güçlüyken,
enflasyon hedefe yaklaşırken ve görünüme ilişkin riskler
dengeliyken FOMC, şu an kademeli faiz artışlarını sürdürmenin en
iyi yol olacağına inanıyoruz" ifadesini kullandı. Ayrıca Nikkei
Endeksindeki yükselişlerin de yen tarafındaki olumsuz yansımaları
da takip edilirken, VIX seviyesindeki gerilemeyle beraber güvenli
liman talebinin azaldığını görüyoruz. Teknik olarak 2015’ten bu yana
devam eden majör düşüş trendinin geçtiği 113,10 seviyesini test
eden paritede direnç bölgesindeyiz.

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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