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Piyasa Gündemi

TL varlıkların genelinde satış baskısı ve volatilite yüksek
seyretmeye devam ederken, kurlarda yaşanan dalgalanmanın
sürmesi nedeniyle BDDK ve TCMB bir takım önlemler aldı. Bu
önlemlerin etkisinin sınırlı olduğu görülse de ilerleyen günlerde
alınabilecek yeni tedbirler piyasaların takibinde olacak. Yeni haftada
ABD – Türkiye kaynaklı haber akışları piyasaların gündemini
belirlemeye devam edecektir.

Açıklanacak Önemli Ekonomik Veriler

12:00 Euro Bölgesi – GSYH Önem: Yüksek
15:30 ABD – İthalat ve İhracat Fiyat Endeksi Önem: Yüksek

Türkiye

TL varlıklarda genel olarak satış baskısının devam ettiği izleniyor.
Türk Lirası’nda artan değer kayıplarına bağlı olarak Hazine ve
Maliye Bakanı Berat Albayrak’tan yapılan açıklamada, kurlardaki
dalgalanmaya karşı tüm önlem ve aksiyon planlarının hazır olduğu
mesajı dikkat çekti. BDDK swap işlemlerine sınırlama getirdi.
BDDK’nın yanında Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası’ndan da
adımların geldiği izlendi. TCMB likidite yönetimine ilişkin tedbirler
açıkladı. Bankadan yapılan açıklamada bankalara ihtiyaç duydukları
tüm likiditenin sağlanacağı belirtildi. Bununla birlikte finansal
piyasaların etkin işleyişinin desteklenmesi ve bankalara likidite
yönetiminde esneklik sağlanması amacıyla TCMB zorunlu karşılık
oranlarında düzenlemeye gitti. Türk lirası zorunlu karşılık oranları
tüm vade dilimlerinde 250 baz puan indirildi. Yabancı para diğer
yükümlülükler için aşağıdaki vadelerde zorunlu karşılık oranları 400
baz puan düşürüldü. TCMB’nin adımlarının kur üzerinde etkisi sınırlı
kaldı. Borsa İstanbul, yukarı adım kuralının BIST 100 endeksinde
bulunan ve açığa satış yapılabilen paylarda da uygulanmasına karar
verildiğini bildirdi. Dün ayrıca ABD Başkanı Donald Trump, F-35
savaş uçaklarının Türkiye'ye teslimatını askıya alan bütçe yasasını
onayladı. Karar sonrasında kur tarafında önemli bir hareket
yaşanmadı.

Euro Bölgesi

Bugün Euro Bölgesi’nde gayrisafi yurtiçi hâsıla rakamları (GSYH) ve
sanayi üretim verisi açıklanacak. Euro Bölgesi’nin çeyreksel bazda
%0,3; yıllık bazda ise %2,1 büyümesi bekleniyor. Sanayi üretiminin
ise haziran ayında bir önceki aya göre %0,3 daralması beklenirken,
yıllık değişimin %2,6 oranında artış kaydetmesi bekleniyor. Son
günlerde ECB’nin başta BBVA, UniCredit ve BNP Paribas olmak
üzere Avrupa bankalarının TL’deki sert değer kaybına bağlı olarak
Türkiye riskinden endişelendiğine dair haber akışları Avrupa
varlıklarını baskılayan bir gelişme olarak ön plana çıkıyor.

ABD

Bugün ABD’de ithalat ve ihracat fiyat endeks açıklanacak.
Açıklanacak bu veriler enflasyon verilerinin tabanını oluşturduğu için
açıklanacak rakamları yakından takip etmek faydalı olacaktır. İthalat
fiyat endeksinin aylık bazda %0,1 oranında artış kaydetmesi
beklenirken, ihracat fiyat endeksindeki aylık artış beklentisi %0,2
seviyesindedir.

Piyasa Verileri
Pariteler Son Günlük Değ.

(%)
Haftalık Değ.

(%)
Yılbaşı Değ.

(%)
USDTRY 6.6371 -3.41 27.15 75.10
EURTRY 7.5895 -3.27 25.14 66.82
EURUSD 0.0000 0.00 0.00 0.00
GBPUSD 1.2789 0.19 -1.16 -5.28
USDJPY 110.88 0.15 -0.44 -1.59

Sepetler Son Günlük Değ.
(%)

Haftalık Değ.
(%)

Yılbaşı Değ.
(%)

½ $ + ½ € 7.1325 3.90 25.15 71.31
Dolar Endeksi 96.2150 -0.18 1.05 4.44
REK 76.01 - - -10.74

Emtialar Son Günlük Değ.
(%)

Haftalık Değ.
(%)

Yılbaşı Değ.
(%)

Ons Altın 1,195.64 0.17 -1.26 -8.25
Gram Altın 255.14 -3.25 25.54 60.64
WTI 67.45 0.04 -2.37 12.12
BRENT 72.80 0.03 -2.25 9.31
Bakır 2.76 -0.05 -0.23 -15.35

Tahviller Son Günlük Değ.
bp

Haftalık Değ.
bp

Yılbaşı Değ.
bp

Türkiye 2 Yıllık 26.0771 33.33 314.12 1,269.22
Türkiye 10 Yıllık 21.0627 147.74 210.18 950.34
ABD 10 Yıllık 2.8967 1.58 -7.82 48.67
ABD 2 Yıllık 2.6350 1.65 -3.88 74.80
Almanya 10 Yıllık 0.3310 1.38 -7.96 -9.92
Almanya 2 Yıllık -0.6400 0.59 -5.72 -2.02

Gelişmekte Olan
Ülke Kurları Son Günlük Değ.

(%)
Haftalık Değ.

(%)
Yılbaşı Değ.

(%)
USDZAR 14.1263 -2.01 5.96 14.31
USDIDR 14,605.00 0.07 1.14 7.62
USDTRY 6.6371 -3.41 27.15 75.10
USDRUB 66.9720 -1.21 5.44 16.01
USDBRL 3.8844 -0.09 3.55 17.25
USDCNY 6.8794 -0.13 0.69 5.73
USDMXN 18.9256 -0.98 2.54 -3.74
USDCZK 22.4780 -0.48 1.87 5.56
USDHUF 282.0200 -0.30 2.24 8.93
USDPLN 3.7581 -0.33 2.34 7.96
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EURO/DOLAR

Euro/Dolar paritesinde son günlerde yaşanan sert düşüşün
ardından sınırlı bir toparlanma yaşanırken, yaşanan yükselişlerin
zayıf kalması dikkat çekiyor. Fed – ECB ayrışmasına bağlı olarak
genel fiyatlamaların dolar lehine olduğu göz önünde
bulundurulduğunda, 1,15 seviyesi altında paritede satış baskısı
devam edebilir. Dün günü 1,1410 seviyesinden tamamlayan
Euro/Dolar 08:50 itibariyle 1,1410’lu seviyelerden işlem görmekte.
Paritede 1,1395; 1,1380 ve 1,1365 seviyeleri destek olarak takip
edilebilir. Yukarı yönlü hareketlerde ise 1,1430; 1,1450 ve 1,1475
seviyeleri direnç olarak izlenebilir. Bugün Euro Bölgesi’nde GSYH
ile sanayi üretimi ve ABD’de ithalat ve ihracat fiyat endeksi takip
edilecek.

Günlük Pivot Seviyeleri

   1.1467

  1.1447  

 1.1434   

1.1422    

 1.1402   

  1.1382  

   1.1370

GBP/USD

GBPUSD paritesi bu sabah yeni haftaya 1,2775 düzeyinden
başlıyor. Son bir yılın en düşük seviyelerinde gördüğü işlemlerde
sterlin üzerindeki Brexit riski, ABD tarafında ise ekonomik verilerin
yarattığı güçlü dolar talebi pariteyi fiyatlıyor. Buna ek olarak Türk
Lirasındaki sert düşüşlerin FT’nin haberinde yer alan Avrupa
Bankacılık Sistemini etkileyebileceği haberleri ile euro da dolar
karşısında son bir yılın en düşük seviyesine geriledi. Geçen hafta
2,94% düzeyinde fiyatlanan ABD 10 yıllık tahvil faizi oluşan güvenli
liman talebiyle bu sabah 2,89%’a gerilemiş durumda. Dolara yönelik
artan talebi ABD 10 yıllık tahvil faizindeki geri çekilme ile
beraberinde izliyoruz. Paritede1,2770 ana destekti. Bu nokta dün
kırılmıştı lakin bu sabah bu desteğin üzerinde tutunmayı başarırsa
bir miktar yukarı yönde geçici düzeltmeler görebiliriz.

Günlük Pivot Seviyeleri
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USDTRY

Dolar/TL gün içinde 6.4461 ve 7.2169 arasında dalgalanarak günü
6.8714 seviyesinden kapattı. Dün kurda volatil hareketlerin devam
ettiği görüldü. Bu sabah günlük grafikte 5 periyotluk üssel hareketli
ortalaması üzerinde hareket eden kur 6.8783 seviyelerinden işlem
görüyor. Teknik olarak kısa vadede en kuvvetli destek 6.8510 ve en
kuvvetli direnç 7.0860 seviyelerinde bulunmaktadır. Gün içinde
aşağı yönlü hareketlerde destek olarak 6.8510 - 6.8100 - 6.7430
seviyeleri takip edilebilir. Yukarı yönlü hareketlerde ise 6.9360 -
7.0160 - 7.0860 seviyeleri direnç olarak izlenebilir. Saatlik grafikte
kısa vadeli hareketli ortalamaların yükseliş ivmelerinde yavaşlama
olduğu görülmektedir.  MACD triggeri altında aşağı yönlü seyrini
sürdürmektedir. 

Günlük Pivot Seviyeleri

   7.3105

  7.1369  

 6.8870   

6.6371    

 6.4636   

  6.2900  

   6.0401

EUR/TRY

ABD ile gerilimin devam etmesine bağlı olarak TL varlıklardaki
değer kayıpları ve volatilite etkisini sürdürüyor. Son günlerde Türk
Lirası’ndaki fiyatlama davranışının bozulduğu görülmekte. Buna
bağlı olarak gerek BDDK gerekse TCMB’den dün bazı tedbirlerin
geldiği görüldü. Ancak bu hamlelerin etkisi sınırlı oldu.  ABD –
Türkiye ilişkilerine dair gelişmeler Türk Lirası’nın seyri üzerinde
belirleyici olmaya devam edecektir. Kurlardaki dalgalanmalara karşı
yurt içinde alınacak yeni önlem ve aksiyonlar yakından izlenecek.
TL taraflı işlemlerde her iki yöndeki hareketlere karşı temkinli
yaklaşılması ve volatilitenin önemli ölçüde arttığı bu dönende
kaldıraçlı işlemlerde kaldıracın düşük tutulması yararlı olacaktır. 

Günlük Pivot Seviyeleri
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Altın

Ons altın 1,5 yıl aradan sonra ilk kez 1200$’ın gerisine indi. Bu
sabah 1195$ seviyesinden işlem gören ons altın güçlü dolar
karşısında değer kaybediyor.  Pazartesi günü SPDR varlıkları %0,2
geriledi. Uzun bir süredir altın fon çıkışlarının yaşandığını görmekle
birlikte CFTC raporlarında da spekülatörlerin altında net satıcılı
olduğunu izliyoruz. 1204-1205$ ana desteği altına gerileyen ve hızla
sert satış gören ons altın böylelikle psikolojik bir seviyeyi de kırmış
oldu. Piyasalar güçlü Fed algısını terk etmiş değil. ABD
ekonomisinden gelen güçlü rakamlar Fed’in yılın devamında 2 faiz
artışı daha yapacağı beklentilerini canlı tutuyor. Aynı zamanda Türk
bankacılık sistemine yönelik endişelerle düşen euro, altını da
olumsuz etkiledi. Teknik olarak 1204$ üzerinde kalıcılık
sağlanmadığı sürece yükselişler dirençlerde dönüşle karşılanabilir.

Günlük Pivot Seviyeleri

   1,201.09

  1,198.68  

 1,197.16   

1,195.64    

 1,193.23   

  1,190.83  

   1,189.31

XAG/USD

Gümüş bu sabah 15,06$ seviyelerinden işlem görüyor. Piyasalar
güçlü Fed algısını terk etmiş değil. ABD ekonomisinden gelen güçlü
rakamlar Fed’in yılın devamında 2 faiz artışı daha yapacağı
beklentilerini canlı tutuyor. Bu nedenle emtia grubu baskılanıyor.
Aynı zamanda Türk bankacılık sistemine yönelik endişelerle düşen
euro, altın ve gümüşü olumsuz etkiledi. ABD ile Çin arasındaki
ticaret gerginliğini Rusya’ya olası yaptırımların gelebileceği haberi
takip etti. Geçen hafta 2,94% düzeyinde fiyatlanan ABD 10 yıllık
tahvil faizi güvenli liman talebiyle 2,89%’a gerilemiş durumda. Dün
euro ve sterlindeki sert değer kayıpları nedeniyle dolar endeksi 1
yılın en yüksek seviyesi olan 96,4 seviyesine yükseldi. Gümüşte en
önemli destek 15,18$ seviyesi ve bu desteğin kırılması halinde
gümüşte 15,0$ seviyesi tehlikeye girebilir.

Günlük Pivot Seviyeleri
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Brent Petrol

Brent Petrol, küresel arz endişelerinin tırmanmasının ABD'de olası
bir üretim artışına ilişkin sinyalleri dengelemesiyle, varil başına
72,80$ seviyesinden işlem görüyor. Bir süredir petrol fiyatlarında
oldukça dar bant içerisinde hareketler görüyoruz. ABD'de petrol
kulesi sayısı, üç yıldan uzun sürenin zirvesine çıktı. Diğer yandan
petrol fiyatları ABD'nin İran'a yönelik yaptırımları nedeniyle arzın
sıkışacağı endişelerine rağmen artan ticaret gerilimlerinin özellikle
Asya'da talep büyümesi görünümünü zedelemesiyle geriledi. İran
Dışişleri Bakanı, İran'ın Eylül ayında New York'ta gerçekleştirilecek
BMGK’da ABD ile bir araya gelmeyeceğini açıkladı. Brent petrolde
alçalan kanal hareketi devam ediyor. Yükseliş trendini bitiren
petrolde 70,90-73,10$ aralığında yatay işlemler takip ediliyor.

Günlük Pivot Seviyeleri
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USD/JPY

USDJPY paritesi son birkaç gündür oldukça dar bir bantta yatay
seyirler izliyordu. Bu sabah 110,95 seviyesinden işlem gören
paritede dün 110,75 ana desteğinin kırılmasıyla aşağı yönlü sert
hareketlere tanıklık ettik. Bu sabah Japonya’dan gelen kapasite
kullanım oranı ve sanayi üretim verileri haziran ayı içerisinde
yavaşlamaya işaret etti. Ayrıca sterlin ve eurodaki sert aşağı yönlü
hareketler sebebiyle dolar endeksi 1 yılın en yüksek seviyesi olan
96,4 seviyesine yükseldi. Dolara yönelik artan talebi ABD 10 yıllık
tahvil faizindeki geri çekilme ile beraberinde izliyoruz. Fed’in bu yılın
kalanında iki faiz daha artıracağı ana gündem. 110,75 seviyesi ana
destek olan paritede kısa vadeli alçalan trend hakim olurken bu
sabah gelen tepki ile trendi kırmaya çalışıyoruz. 111,0 seviyesi
üzerinde tutunabilirse parite alçalan trendini kırabilir.

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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