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Piyasa Gündemi

Geçen hafta ABD – Çin arasındaki ticaret savaşlarına ilişkin artan
endişeler küresel risk iştahını baskılayan bir gelişme oldu. Genel
olarak riskli varlıklarda satış baskısı artış kaydederken seçimlere
ilişkin gelişmeler de TL varlıklar üzerinde satış baskısını artıran bir
gelişme oldu. Kurlarda ise son iki gün özellikle gece saatlerinde
görülen düşüşler dikkat çekti. Yeni haftada ABD – Çin müzakereleri
ile İstanbul seçimine ilişkin gelişmeler piyasaların gündemini
oluşturacaktır. 

Açıklanacak Önemli Ekonomik Veriler     

•    10:00 Türkiye –Cari Denge Önem: Yüksek

Türkiye

Türkiye'nin 5 yıl vadeli CDS primi geçen haftaki işlemlerde 487 baz
puan ile Eylül 2018’in ortasından bu yana en yüksek seviyesine
tırmandı. Fitch Ratings'in raporunda Türk hükümetinin kamu
bankalarını desteklemek için güçlü bir eğiliminin bulunduğu kamu
bankalarına sermaye desteğinin kredi vermeyi sürdürmesi ve varlık
kalitelerindeki yıpranmaya karşı sermaye tamponlarını
güçlendirmelerine yardımcı olmayı hedeflediği ifade edildi.
Türkiye'de yerleşik tüketici ve işletmeler 3 Mayıs'ta sona eren
haftada net 1,2 milyar dolar döviz satışı gerçekleştirdi. Böylece
döviz mevduatı geçen dört haftada yaklaşık 3 milyar dolar azaldı.
Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak katıldığı programda
önümüzdeki birkaç ayda enflasyonda keskin bir düşüş yaşanacağını
söyledi. Yurtiçinde bugün cari denge takip edilecek.

ABD 

ABD’de TÜFE nisan ayında beklentilerin altında  aylık % 0,3 yıllık %
2 artış gösterdi. Çekirdek TÜFE nisan ayında % 2,1 artarken, enerji
fiyatları bu dönemde önceki ay kıyasla % 2,9 yükseldi. Beklenenden
düşük gelen enflasyon verisi, Fed'in faizleri bir süre daha
değiştirmeyeceği beklentisini destekledi. Fed Başkanı Powell
enflasyonda düşüşün geçici faktörlerden kaynaklandığını
belirtmişti. 

ABD Başkanı Trump, cuma günü paylaştığı iletisinde, “Çin ile
görüşmeler çok dostane bir şekilde devam ediyor. Kesinlikle
aceleye gerek yok. Çin tarafından artık ABD'ye 250 milyar dolar
değerinde mal ve ürün üzerinden % 25'lik gümrük vergisi ödeniyor.”
dedi. Çin Ticaret Bakanlığı, ABD'nin 200 milyar dolar değerindeki
Çin menşeli ürünlere uygulanan % 10'luk vergi oranını %e 25'e
çıkarmasına ilişkin, gerekli önlemlerin alınacağını duyurdu.
Bakanlıktan yapılan yazılı açıklamada, ABD'nin söz konusu gümrük
tarifesinin yürürlüğe girdiği hatırlatılarak, "Bundan derin üzüntü
duyuyoruz. Gerekli karşı önlemleri almak zorunda kalacağız."
ifadeleri kullanıldı. Liu, ABD'de yaptığı açıklamada, ülkesinden
samimiyetle geldiğini belirterek, "Tarifeler sadece iki ülkeye değil,
herkese zarar verir." değerlendirmesinde bulundu. Trump'ın
ekonomi danışmanı Larry Kudlow, Trump ile Çin Devlet Başkanı Xi
Jinping'in haziran sonunda Japonya'da yapılacak G20 Zirvesi'nde
görüşebileceğini açıkladı.

 

Piyasa Verileri
Pariteler Son Günlük Değ.

(%)
Haftalık Değ.

(%)
Yılbaşı Değ.

(%)
USDTRY 6.0207 0.61 -1.00 13.74
EURTRY 6.7677 0.54 -0.68 11.59
EURUSD 1.1235 -0.01 0.31 -1.94
GBPUSD 1.3011 0.07 -0.66 2.05
USDJPY 109.74 -0.19 -0.92 0.11

Sepetler Son Günlük Değ.
bp

Haftalık Değ.
bp

Yılbaşı Değ.
bp

½ $ + ½ € 6.4523 -16.20 15.80 79.03
Dolar Endeksi 97.3150 -1.50 -18.60 121.40
REK 75.1500 - - 15.00

Endeks Vadeliler Son Günlük Değ.
(%)

Haftalık Değ.
(%)

Yılbaşı Değ.
(%)

S&P 500 Yakın Vade 2,856.75 -1.05 -2.58 14.03
DAX Yakın Vade 12,075.00 -0.07 -1.89 14.33
Dow Jones Yakın
Vade 25,705.00 -1.00 -2.65 10.47

Emtialar Son Günlük Değ.
(%)

Haftalık Değ.
(%)

Yılbaşı Değ.
(%)

Ons Altın 1,283.15 -0.35 0.21 0.06
Gram Altın 248.37 0.35 -0.79 13.87
WTI 61.72 0.00 -1.40 34.52
BRENT 71.31 0.13 -0.98 31.65
Bakır 2.76 -0.86 -2.78 1.18

Tahviller Son Günlük Değ.
bp

Haftalık Değ.
bp

Yılbaşı Değ.
bp

Türkiye 2 Yıllık 24.3600 -25.00 149.00 463.00
Türkiye 10 Yıllık 21.1700 -36.00 174.00 469.00
ABD 10 Yıllık 2.4390 -3.20 -6.10 -24.70
ABD 2 Yıllık 2.2330 -3.70 -7.60 -26.30
Almanya 10 Yıllık -0.0430 -0.30 -4.50 -28.90
Almanya 2 Yıllık -0.6210 0.00 -1.70 -1.10

Gelişmekte Olan
Ülke Kurları Son Günlük Değ.

(%)
Haftalık Değ.

(%)
Yılbaşı Değ.

(%)
USDZAR 14.2448 0.60 -1.53 -0.98
USDIDR 14,418.90 0.69 0.94 0.01
USDTRY 6.0210 0.62 -0.99 13.74
USDRUB 65.5610 0.68 0.51 -5.85
USDBRL 3.9611 0.10 -0.19 2.05
USDCNY 6.8607 0.54 1.42 -0.26
USDMXN 19.1859 0.44 1.04 -2.34
USDCZK 22.9199 0.10 -0.21 2.04
USDHUF 288.1070 0.17 -0.34 2.81
USDPLN 3.8285 0.11 0.10 2.30

Gedik Forex

(0216) 453 0120 www.gedik.com

https://www.gedik.com/


Gedik Forex Bülten 13 Mayıs 2019

EURO/DOLAR

Almanya’da ticaret dengesi mart ayında beklentileri karşılayarak 20
milyar euro olarak açıklandı. ABD’de TÜFE nisan ayında
beklentilerin altında  aylık % 0,3 yıllık % 2 artış gösterdi. Çekirdek
TÜFE % 2,1 artarken, enerji fiyatları bu dönemde önceki ay kıyasla
% 2,9 yükseldi. Beklenenden düşük gelen enflasyon verisi, Fed'in
faizleri bir süre daha değiştirmeyeceği beklentisini destekledi. ABD
–Çin ticaret müzakerelerine ilişkin belirsizlik yerini korumaya devam
ediyor. 1,1241 seviyesinin test edildiği paritede geri çekilmenin
yaşandığı gözlemleniyor. Geri çekilmelerde 1,1215 – 1,1208 ve
1,1200 seviyeleri direnç olarak izlenebilir. Yükselişlerde 50 günlük
üssel ortalamanın bulunduğu 1,1248 – 1,1265 ve 1,1280 seviyeleri
direnç olarak bulunmaktadır. 
 

Günlük Pivot Seviyeleri

   1.1258

  1.1250  

 1.1242   

1.1235    

 1.1227   

  1.1219  

   1.1212

GBP/USD

GBPUSD paritesi bir günlük aranın ardından tekrardan değer
kayıpları yaşayarak haftayı 1,30 seviyelerinden tamamladı. Haftanın
son gününde İngiltere tarafında sanayi üretimi ve büyüme verileri
takip edilirken, ABD tarafında ise enflasyon verileri açıklandı. Brexit
endişelerine rağmen İngiliz ekonomisinin hem sanayi üretimi hem
de büyüme rakamlarında olumlu sonuçlara imza attığını izledik.
Bugün İngiltere tarafında önemi bir veri akışı bulunmazken ABD
tarafında Fed üyelerinin konuşmaları takip edilecek. Paritede bugün
aşağıda 200 günlük üssel ortalamaların bulunduğu 1,2988’in altında
1,2967 ve 1,2930 seviyeleri destek bölgeleri olarak izlenebilir.
Yukarıda ise 22-50 günlük üssel ortalamaların bulunduğu 1,3030-
1,3043 ve 1,3080 seviyeleri direnç bölgeleri olacaktır.

Günlük Pivot Seviyeleri

   1.3044

  1.3030  

 1.3021   

1.3011    

 1.2997   

  1.2983  

   1.2974
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USDTRY

Dolar/TL kuru cuma günü 5,9586 ve 6,2047 seviyeleri arasında
dalgalanarak günü 5,9839 seviyesinden tamamladı. Geçen hafta
başından itibaren yurtiçindeki gündeme bağlı olarak negatif ayrışan
TL’nin haftanın son gününde benzerlerine göre pozitif seyrettiğini
izledik. Bazı yabancı yayın organlarında S400 alımının iptal
edildiğine yönelik çıkan haberler (sonrasında yalanlandı) ve gece
saatlerinde döviz satışı kurdaki gerilemede etkili oldu. Bugün sabah
saatlerinde açıklanacak cari denge rakamları ve Fed üyelerinin
konuşmaları kur tarafında takip edilecek. Kur sabah 08:55 itibariyle
5,97 seviyelerine yakın bölgelerden işlem görüyor. Kurda bugün
aşağıda 5,94-5,98 bölgesi destek olarak, yukarıda ise 6,05-6,15 ve
6,25 seviyeleri direnç olarak izlenebilir.

Günlük Pivot Seviyeleri

   6.1159

  6.0726  

 6.0466   

6.0207    

 5.9774   

  5.9341  

   5.9081

EUR/TRY

Almanya’da ticaret dengesi mart ayında beklentileri karşılayarak 20
milyar euro olarak açıklandı. Yurtiçinde geçen hafta Merkez Bankası
1 haftalık repo ihalelerine finansal piyasalarda yaşanan gelişmeler
dikkate alınarak, bir süreliğine ara verdi ve zorunlu karşılık
oranlarını değiştirdi.  Haftanın ilk işlem kar satışlarının etkili
olmasıyla birlikte geri çekilmenin yaşandığı kurda geri çekilmelerin
devamında 6,6045 – 6,5460 ve 6,4520 seviyeleri destek olarak
izlenebilir. Tekrar alıcılı seyrin görülmesi halinde bugün test edilen
6,7613 – 6,8850 ve 6,9675 seviyeleri direnç olarak takip edilebilir.
Euro Bölgesi’nde açıklanacak önemli bir veri bulunmazken,
yurtiçinde bugün mart ayı ödemeler dengesinin açıklanması
bekleniyor

Günlük Pivot Seviyeleri

   6.8753

  6.8261  

 6.7969   

6.7677    

 6.7185   

  6.6692  

   6.6401
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Altın

Ons altın yeni haftaya bir miktar düşüşle başladı ve 1284$
seviyelerinden işlem görüyor. ABD'de TÜFE Nisan'da aylık %0,3
yıllık % 2 arttı. Beklenti aylık % 0,4, yıllık %2,1 artıştı. Beklenenden
düşük gelen enflasyon verisi dolar endeksindeki yükseliş eğilimini
bir miktar frenledi. Buna karşılık geçen hafta ABD’de gerçekleşen
ticaret müzakerelerine ilişkin Beyaz Saray’dan olumlu mesajlar
gelirken haziran ayında da G20 zirvesinde Xi ile Trump’ın
görüşmesi, bekleniyor. Altın genel olarak ticaret müzakerelerine
odaklanmış durumda. Bu nedenle tansiyonun bir miktar düştüğü
fiyatlanıyor. Teknik olarak çift dip formasyonu 1290$’ın bir türlü
kırılamamasıyla başlayamadı. Halen daha alçalan trendin etkisinde.
Teknik seviyeler olarak 1290/ 1297/ 1304 dirençler, 1280/ 1277/
1270 ise desteklerdir.

Günlük Pivot Seviyeleri

   1,292.55

  1,290.58  

 1,286.87   

1,283.16    

 1,281.19   

  1,279.22  

   1,275.50

DAX Yakın Vade

Geçen hafta ticaret savaşlarına ilişkin artan endişeler küresel hisse
piyasalarını baskılayan bir gelişme oldu. Bununla birlikte cuma günü
ABD Başkanı Trump’tan gelen açıklamalar bir miktar tepki alımlarını
beraberinde getirdi. Avrupa borsalarında cuma günü toparlanma
gözlenirken DAX vadelileri de cuma gününü %0,98’lik bir yükselişle
12.083 seviyesinden tamamladı. Bu sabah ise gündemdeki
endişeler yerini korurken DAX vadelilerinde satıcılı bir seyir
izleniyor. 12.000 seviyesi altında 11.960 seviyesi ile 50 ve 500
günlük üssel ortalamaların bulunduğu 11.903 ve 11.843 seviyeleri
destek olarak izlenebilir. Tepki alımlarında ise kısa vadede 5 günlük
üssel ortalamanın geçtiği 12.113 seviyesi direnç olarak izlenecektir.
12.113 üzerinde 12.143 ve 12.124 seviyeleri direnç olarak takip
edilebilir. 

Günlük Pivot Seviyeleri

   12,135.17

  12,118.83  

 12,096.67   

12,074.50    

 12,058.17   

  12,041.83  

   12,019.67
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Dow Jones Yakın Vade

ABD'de cuma günü endeksler 2 gün süren ticaret müzakerelerine
ilişkin Beyaz Saray’dan gelen olumlu ve daha iyimser mesajlar
sebebiyle günü pozitif sonlandırdı. Dow Jones endeksi %0,44 artışla
25,942 puandan kapanış gerçekleştirdi.  Ancak dün Trump’ın
tweetleri bu sabah hem asya hem de ABD vadelilerini olumsuz
etkiledi. Trump, "Çin'den tarifelerle onlarca milyar dolar alacağız.
Ürün alıcıları ABD'de (ideal) kendileri yapabilir veya tarife dışı
ülkelerden satın alabilirler "dedi. Çin’in de misilleme yapacağı
beklentileri nedeniyle Dow Jones %1,05 satıcılı seyrediyor. Son
olarak yükseliş trendini de terk eden vadeli 25,900 majör desteğinde
tutunamayarak bir kez daha güçsüzlüğünü ortaya koydu. 25,900/
26,100/ 26,300 dirençler, 25,700/ 25,600/ 25,390 ise destekler.

Günlük Pivot Seviyeleri

   25,933.33

  25,875.67  

 25,790.33   

25,705.00    

 25,647.33   

  25,589.67  

   25,504.33

S&P 500 Yakın Vade

S&P500 endeksi cuma günü %0,37 yükselişke2881 puan
seviyesinden günü sonlandırdı. Beyaz Saray’dan ticaret
müzakereleri sonrası olumlu haberler gelse de dün Trump’ın attığı
"Çin'den tarifelerle onlarca milyar dolar alacağız. Ürün alıcıları
ABD'de (ideal) kendileri yapabilir veya tarife dışı ülkelerden satın
alabilirler " tweeti tansiyonu tekrardan zorladı. Bu sabah hem Asya
hem de ABD vadelileri satıcılı seyrediyor. ABD'de TÜFE Nisan'da
aylık %0,3 yıllık % 2 arttı. Beklenti aylık % 0,4, yıllık %2,1 artış
olurken beklentileri karşılayamadı. S&P 500 vadelisi %1 düşüşle
satıcılı seyrediyor. Geçen hafta 20,0 seviyelerine çıkan VIX’in bir
miktar gerileyerek 16,0 s Teknik olarak görünüm zayıf. 2880/ 2895/
2915 dirençler, 2860/ 2840/ 2820 ise desteklerdir.

Günlük Pivot Seviyeleri

   2,883.25

  2,876.25  

 2,866.50   

2,856.75    

 2,849.75   

  2,842.75  

   2,833.00
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Brent Petrol

Brent Petrol 71,0$ seviyesinden işlem görüyor. ABD'deki petrol
sondaj kulesi sayısı 4-10 Mayıs haftasında bir önceki haftaya göre 2
azalarak 805'e düştü. Cuma günü yükselişle seansı tamamlayan
petrol yeni güne de yükselişle başladı. Yine de halen daha yükseliş
kanalının gerisinde fiyatlanıyor. Aşağıda ise 50 günlük ortalamada
tutunan petrol 69,50-71,0$ aralığın da yatay seyrediyor. Son olarak
petrol fiyatlarının odaklandığı ticaret görüşmeleri cuma günü sona
ermişti. İyimser mesajların yanı sıra ikinci görüşme haziran ayında
G20 zirvesinde olabileceği söylendi. Yine de petrolün uzun soluklu
yükselişi şimdilik ana senaryo gibi gözükmüyor. Fiyatlar arttıkça
OPEC’in arz kısıtına gitmeyeceği fiyatlanmaya başlıyor. 71,50/
71,20/ 72,30 dirençler olurken, 69,50/ 68,60/ 67,70 ise desteklerdir.

Günlük Pivot Seviyeleri

   72.31

  71.85  

 71.58   

71.31    

 70.86   

  70.40  

   70.13

USD/JPY

ABD’de TÜFE nisan ayında beklentilerin altında aylık % 0,3 yıllık %
2 artış gösterdi. Çekirdek TÜFE % 2,1 artarken enerji fiyatları bu
dönemde önceki ay kıyasla % 2,9 yükseldi. Beklenenden düşük
gelen enflasyon verisi, Fed'in faizleri bir süre daha değiştirmeyeceği
beklentisini destekledi. ABD –Çin ticaret müzakerelerine ilişkin
belirsizlik yerini korumaya devam ederken, güvenli limanlara olan
talebin artmasıyla JPY’nin kazançlarını korumaya devam ettiği
gözlemleniyor. USDJPY’de kısa vadede 109,40 – 108,92 ve
108,265 seviyeleri destek olarak bulunmaktadır. Olası tepki
alımlarının yaşanması halinde 110,10-110,48 ve 110,84 seviyeleri
direnç olarak takip edilebilir.

Günlük Pivot Seviyeleri

   110.29

  110.13  

 109.93   

109.74    

 109.57   

  109.40  

   109.20
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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 0120

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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