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Piyasa Gündemi

Dün Rahip Brunson’un tutukluluğunun devamına karar verilmesi ilk
fiyatlamalarda TL varlıklardaki satış baskısını artırsa da, yurt dışı
piyasalardaki olumlu havanın etkisiyle TL varlıkların kayıplarını geri
aldığı izlendi. Bugün açıklanacak veriler içerisinde majör bir veri
bulunmazken, yurt dışı piyasaların seyri ve TL varlıklarda gözlenen
toparlanma eğiliminin devam edip etmeyeceği izlenecek.

Açıklanacak Önemli Ekonomik Veriler

14:30 Türkiye - TCMB Beklenti Anketi Önem: Orta
15:30 ABD – Philadelphia Fed İmalat Endeksi Önem: Orta

Türkiye

ABD uyruklu Rahip Brunson'un dün görülen davasında
tutukluluğunun devamına karar verildi. ABD – Türkiye ilişkilerinin
seyri açısından önem taşıyan ve dün üçüncü duruşması görülen
dava yurt içi piyasalarda yakından takip edildi. Görülen davada
Rahip Andrew Brunson'un tutukluluğunun devamına karar verilmesi,
piyasada satışlara neden oldu. Borsa İstanbul kazancını geri
vererek negatife dönerken, Türk Lirası değer kaybetti. Bugün yurt
içinde ekonomik veri akışı genel olarak sakin bir seyir izlerken,
TCMB beklenti anketi yayınlanacak. 

Euro Bölgesi

Dün Euro Bölgesi’nde haziran ayına ait TÜFE verileri açıklandı.
Tüketici Fiyat Endeksi (TÜFE) haziran ayında bir önceki aya göre
%0,1 oranında artış kaydederken, yıllık bazda %2,0 oranında
yükseliş gösterdi. TÜFE verisindeki değişim piyasadaki beklentileri
karşıladı. Çekirdek TÜFE ise %0,1 oranında artış beklentisine
karşın değişim göstermedi. Çekirdek TÜFE’deki yıllık değişim %0,9
olarak gerçekleşti. (Beklenti: %1,0) Bugün Euro Bölgesi’nde önemli
bir ekonomik veri akışı bulunmuyor. 

ABD

Haziran ayında inşaat izinlerinin 1,33 milyon olarak gerçekleşmesi
beklenirken, açıklanan rakam beklentinin altında kalarak 1,27
milyon olarak gerçekleşti. İnşaat izinleri bir önceki aya göre -%12,3
oranında azalış kaydederken, piyasa beklentisi ise izinlerin -%2,2
oranında azalış göstermesi yönündeydi. Dün dolar küresel
piyasalarda genel olarak değer kazanırken, açıklanan verilerin
beklentilerin altında kalmasının etkisiyle kazançlarını bir miktar geri
verdi. Fed Başkanı Powell, Temsilciler Meclisi Finansal Hizmetler
Komitesi’nde dün Senato'da gerçekleştirdiği sunumu tekrarladı.
Powell, ticaret anlaşmazlığının korumacılığa dönüşmesi durumunda
kötü olacağını ifade etti. Powell, Fed bilançosunu olması
gerekenden büyük olmayacağını ve bilançonun küçültme hızını
değişmeyeceğini belirtti. Dün ABD’de yayımlanan Bej Kitap’ta, iş
gücü piyasasının sıkı olduğunu ve istihdam edecek kişi
bulamadıklarından dolayı büyümenin kısıtlandığını raporladı. Ancak
12 eyaletin 10 tanesinin ekonomisinde büyüme gözlemlenmesiyle,
ülke genelinin büyümesinin devam etmesinin beklendiği belirtildi.
ABD'li üreticilerin ek gümrük vergilerine ilişkin endişeli oldukları
aktarıldı. Bugün ABD tarafında haftalık işsizlik maaşı başvuruları ile
Philadelphia Fed imalat endeksi verileri açıklanacak. Bunun yanında
Fed Quarles konuşması da takip edilecek. 
 

Piyasa Verileri
Pariteler Son Günlük Değ.

(%)
Haftalık Değ.

(%)
Yılbaşı Değ.

(%)
USDTRY 4.8144 0.44 -0.80 27.02
EURTRY 5.6061 0.39 -1.23 23.22
EURUSD 1.1632 -0.06 -0.33 -3.05
GBPUSD 1.3052 -0.14 -1.17 -3.33
USDJPY 112.83 -0.02 0.27 0.14

Sepetler Son Günlük Değ.
(%)

Haftalık Değ.
(%)

Yılbaşı Değ.
(%)

½ $ + ½ € 5.2065 -0.23 -0.73 25.05
Dolar Endeksi 95.1660 0.09 0.38 3.30
REK 77.10 - - -9.41

Emtialar Son Günlük Değ.
(%)

Haftalık Değ.
(%)

Yılbaşı Değ.
(%)

Ons Altın 1,223.91 -0.29 -1.86 -6.08
Gram Altın 189.42 0.12 -2.73 19.28
WTI 68.71 -0.42 -2.35 14.24
BRENT 72.68 -0.42 -2.33 9.12
Bakır 2.77 -0.34 -1.86 -15.17

Tahviller Son Günlük Değ.
bp

Haftalık Değ.
bp

Yılbaşı Değ.
bp

Türkiye 2 Yıllık 20.2834 -60.55 -11.87 689.85
Türkiye 10 Yıllık 16.8014 -49.02 -105.40 524.21
ABD 10 Yıllık 2.8839 1.15 3.57 47.39
ABD 2 Yıllık 2.6217 1.04 2.55 73.47
Almanya 10 Yıllık 0.2900 0.89 -0.64 -14.02
Almanya 2 Yıllık -0.6300 0.24 0.74 -1.02

Gelişmekte Olan
Ülke Kurları Son Günlük Değ.

(%)
Haftalık Değ.

(%)
Yılbaşı Değ.

(%)
USDZAR 13.3105 0.36 0.04 7.69
USDIDR 14,425.00 0.14 0.31 6.30
USDTRY 4.8130 0.41 -0.83 26.98
USDRUB 63.0300 0.01 1.23 9.15
USDBRL 3.8517 0.03 -0.75 16.26
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EURO/DOLAR

Fed Başkanı Powell’ın dün ve önceki gün gerçekleştirmiş olduğu
yarıyıl para politikası sunumunda verdiği mesajlar doları küresel
piyasalarda destekleyen gelişmeler oldu. Dolar küresel piyasalarda
değer kazanınırken, Euro/Dolar paritesinde satışlar etkili oldu. Dün
günü 1,1639 seviyesinden tamamlayan Euro/Dolar 08:50 itibariyle
1,1642’li seviyelerden işlem görmekte. Paritede 1,1625; 1,1615 ve
1,1600 seviyeleri destek olarak takip edilebilir. Yukarı yönlü
hareketlerde ise 1,1655; 1,1675 ve 1,1690 seviyeleri direnç olarak
izlenebilir. Bugün Euro Bölgesi’nde veri akışı sakin seyrederken,
ABD tarafında haftalık işsizlik maaşı başvuruları ile Philadelphia Fed
imalat endeksi verileri açıklanacak. 

Günlük Pivot Seviyeleri
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GBP/USD

GBPUSD paritesi 1,30 üzerinde kalma çabasını sürdürüyor. Brexit’e
ilişkin politik belirsizlikler devam ederken diğer yandan Fed Başkanı
Jerome Powell'ın önceki gün yaptığı sunumda ABD ekonomisine
ilişkin olumlu değerlendirmeleri sonrası parite tekrar 1,30 bandına
geriledi. İngiltere'de TÜFE haziran ayında %2,4 ile %2,6 beklentinin
altında kaldı. BoE’den gelecek ay faiz artırımı ihtimalinin
zayıflamasının ardından sterlin satıcılı seyretti. Başbakan May,
önceki gün muhalifleri Brexit planlarını engellemeleri halinde bu yaz
erken seçime gitmekle tehdit etmesiyle sterlin olumsuz etkilenmişti.
Teknik olarak satış baskının devam ettiği paritede 1,30 destek
seviyesi. Görünüm zayıf.

Günlük Pivot Seviyeleri
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USDTRY

Dolar/TL gün içinde 4.7675 ve 4.8467 arasında dalgalanarak günü
4.7933 seviyesinden kapattı. Dün  kurda aşağı yönlü volatil
hareketler görüldü.  Bu sabah günlük grafikte 5 periyotluk üssel
hareketli ortalaması altında hareket eden kur 4.8024 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

Dün Rahip Brunson davasına ilişkin gelişmelere bağlı olarak Türk
Lirası volatil bir seyir izledi. Dava öncesinde TL’nin değer kazandığı
görülürken, Brunson’un tutukluluğunun devamına karar verilmesi
TL’nin kazançlarını bir miktar geri vermesine neden oldu. Dün günü
5,5841 seviyesinden kapatan Euro/TL, 08:55 itibariyle 5,60’lı
seviyelerden işlem görmektedir. Aşağı yönlü hareketlerde 5,5790 ile
5,5485 seviyeleri destek olarak takip edilebilir. Yukarı yönlü
hareketlerde ise 5,6260 ve 5,6560 seviyeleri direnç olarak
izlenebilir. Bugün Euro Bölgesi’nde veri akışı sakin. Yurt içinde ise
TCMB beklenti anketi açıklanacak. Anket katılımcıların ileriye dönük
beklentilerini göstermesi nedeniyle önem taşıyor.

Günlük Pivot Seviyeleri
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Altın

Ons altın bu sabah 1224$ seviyelerinden işlem görüyor. Fed
Başkanı Powell'ın önceki gün yaptığı sunumda ABD ekonomisine
ilişkin olumlu değerlendirmeleri sonrası güç kazandı. Dolar
endeksinin 3 haftanın en yüksek seviyesine çıkmasının ardından bir
miktar kar realizasyonuyla 95,0 seviyesine gerilediğini görüyoruz.
Fed’in bu yıl 4. faiz artış ihtimallerinin fiyatlandığını fakat ticaret
savaşlarının küresel ekonomiyi ne yöne iteceği bilinmiyor. Fed'in Bej
Kitap raporunda, ABD'deki üreticiler ek gümrük vergisine dair
endişelerini dile getirildi. Ons altını teknik olarak ele aldığımızda
1236$ desteğini kırmasının ardından 1220$ ara desteğine yönelen
altında ana destek 1207$. Alçalan kanal içinde satış baskısı devam
eden altında görünüm zayıf.

Günlük Pivot Seviyeleri
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   1,215.66

XAG/USD

Gümüş bu sabah 15,43$ 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 3 haftanın en
yüksek seviyelerine yaklaştı. Dolar endeksinin 3 haftanın en yüksek
seviyesine çıkmasının ardından bir miktar kar realizasyonuyla 95,0
seviyesine gerilediğini görüyoruz. 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 petrol bu sabah 72,75$ seviyelerinden işlem görüyor. ABD
Başkanı Donald Trump'ın Suudi Arabistan’a daha fazla petrol
üretmesi konusunda baskı yapması ve yaptırımlar dolayısıyla İran'ın
ihracatındaki olası düşüş petrolün elini zayıflatıyor. ABD ham petrol
stokları azalma beklentilerinin aksine 5,8 milyon varil artış
göstermesiyle petrol arzı yönünden endişeler oluşmaya başladı.
Hali hazırda Trump yönetimi, Kasım ayında yapılacak kongre
seçimlerinden önce yükselen benzin fiyatlarını kontrol altına almak
için ülkenin acil ham petrol rezervlerini aktif olarak
değerlendirebileceği bildirmişti. Teknik olarak 100 günlük ortalama
73,10$ seviyesi direnç konumunda. Şayet yukarı kıramazsa ‘pull
back’ oluşup, fiyatlar geri gelebilir.

Günlük Pivot Seviyeleri
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USD/JPY

USDJPY son günlerde aralıksız yükselişine 113,0 seviyesini test
etmesinin ardından bir miktar mola verdi. Mayıs 2015 tarihinden bu
yana devam eden alçalan trend 113,0 seviyesinden geçiyor.
Paritenin bu noktaya değip geri gelmesiyle, direncin gücünü test
etmiş oluyoruz. Fed Başkanı Powell'ın önceki gün yaptığı sunumda
ABD ekonomisine ilişkin olumlu değerlendirmeleri sonrası güç
kazandı. Dolar endeksinin 3 haftanın en yüksek seviyesine
çıkmasının ardından bir miktar kar realizasyonuyla 95,0 seviyesine
gerilediğini görüyoruz. Fed’in bu yıl 4. faiz artış ihtimallerinin
fiyatlandığını fakat ticaret savaşlarının küresel ekonomiyi ne yöne
iteceğine dair belirsizlikler dün Bej Kitapta da tekrarlandı. Japonya
Merkez Bankası, 10 – 25 yıl vadeli tahvil alımlarını azalttı. Teknik
olarak 112,20-113,0 bandı aralığında yatay seyrediyor.

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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