
Forex Bülten 14 Mayıs 2019

Piyasa Gündemi

ABD’nin gümrük tarifelerini artırmasının ardından dün Çin tarafından
misillemenin gelmesi risk iştahını baskılarken riskli varlıklardaki
değer kayıpları devam etti. Risk iştahının zayıflamasının yanında
yurt içinde artan belirsizlik ve riskler Türkiye’nin CDS’lerinde
yükselişlere ve TL varlıklarda satış baskısının artmasına neden
oluyor. S-400 konusundaki haber akışları yakından izlenirken bugün
yurt içinde açıklanacak mart ayı sanayi üretim verisi önemli olacak. 

Açıklanacak Önemli Ekonomik Veriler     

•    10:00 Türkiye – Sanayi Üretimi Önem: Yüksek
•    12:00 Euro Bölgesi – Sanayi Üretimi Önem: Yüksek

Türkiye

Türkiye'nin 5 yıl vadeli CDS primi haftanın ilk işlem gününde 500
baz puanın üzerini gördü. Cari denge martta konsensüs
beklentilerden daha olumlu olarak 589 milyon dolar açık verdi.
Böylelikle 12 aylık yıllıklandırılmış cari açık Mart 2019 itibariyle 12,8
milyar dolara geriledi. Cari açıkta devam eden olumlu eğilime karşın
finansman yapısındaki kırılgan görünüm devam etti. Kredi
derecelendirme kuruluşu Moody's'in raporunda Türkiye'de tüketici
sektöründe şartların 2019 ve 2020 başında zorlu olmaya devam
edeceği belirtildi. Raporda gelişen piyasaların daha yavaş küresel
büyüme, ticaret politikalarında değişiklikler ve jeopolitik risklerle
karşı karşıya olduğu ifade edildi. Zayıf büyümenin Güney Afrika ve
Türkiye'de Tüketici Güveninde dengesizliğe neden olacağı ifade
edilen raporda, iş yapma koşullarının 2020 yılının ortasına/sonlarına
dek Rusya'da nötr olduğu ancak Güney Afrika ve Türkiye'de zayıf
olduğu belirtildi. Hazine ve Maliye Bakanlığı, düzenlediği 2 tahvil
ihalesinde 10 milyar 701 milyon lira borçlanmaya gitti.
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Rusya Devlet Başkanı Putin ile telefon
görüşmesi gerçekleştirdi. Görüşmede ikili ilişkilerin yanı sıra İdlip'te
yaşanan son gelişmelerin ele alındığı bilgisi verildi. Yurtiçinde bugün
mart ayı sanayi üretimi rakamları açıklanacak.

ABD 

ABD Başkanı Trump, Twitter iletisinde Çin mallarına yönelik vergi
artırımına misilleme yapılmaması uyarısında bulundu. ABD'nin Çin
mallarına getirdiği ek vergiyi ABD'li tüketicinin ödemesi için bir
neden olmadığını söyleyen ABD Başkanı, vergi uygulamayan bir
ülkeden ya da ABD içerisinden alım yaparak bu vergilerden
tamamen kaçınılabileceğini belirtti. Çin'deki birçok şirketin vergiler
nedeniyle ülkeyi terk ederek Vietnam ya da diğer "benzer" Asya
ülkelerine gideceğini ifade eden Trump, Çin'in ticaret anlaşmasını
bu nedenle yapmak istediğini belirtti. Trump'ın üst düzey ekonomi
danışmanı Larry Kudlow, yaptığı açıklamada ticaret savaşında iki
tarafın da zarar göreceğini söyledi. ABD’de bugün ithalat ve ihracat
fiyat endeksleri takip edilecek.

Çin

Çin'den ABD'nin son hamlesine misilleme geldi. Çin Maliye
Bakanlığı Çin'in 60 milyar dolar değerindeki ABD ürününe yönelik
vergi tarifesinin yükseltileceğini açıkladı.  Ek tarifelerin % 5 ile % 25
aralığında değişeceği belirtildi. Tarifelerin 1 Haziran'dan itibaren
geçerli olması bekleniyor. MSCI Çin’in ağırlığını artırdı, Suudi
Arabistan’ı gelişen piyasalar endeksine ekledi.
 

Piyasa Verileri
Pariteler Son Günlük Değ.

(%)
Haftalık Değ.

(%)
Yılbaşı Değ.

(%)
USDTRY 6.1087 0.81 -0.69 15.40
EURTRY 6.8680 0.95 -0.34 13.24
EURUSD 1.1236 0.13 0.40 -1.92
GBPUSD 1.2951 -0.05 -0.96 1.58
USDJPY 109.56 0.23 -0.63 -0.05

Sepetler Son Günlük Değ.
bp

Haftalık Değ.
bp

Yılbaşı Değ.
bp

½ $ + ½ € 6.4633 1.10 9.65 80.13
Dolar Endeksi 97.3350 5.50 -23.30 123.40
REK 75.1500 - - 15.00

Endeks Vadeliler Son Günlük Değ.
(%)

Haftalık Değ.
(%)

Yılbaşı Değ.
(%)

S&P 500 Yakın Vade 2,819.00 0.43 -2.48 12.52
DAX Yakın Vade 11,921.50 0.33 -1.39 12.88
Dow Jones Yakın
Vade 25,362.00 0.32 -2.35 9.00

Emtialar Son Günlük Değ.
(%)

Haftalık Değ.
(%)

Yılbaşı Değ.
(%)

Ons Altın 1,298.62 -0.10 1.11 1.27
Gram Altın 255.05 0.71 0.37 16.92
WTI 61.24 0.64 -0.26 33.47
BRENT 70.83 0.78 0.84 30.76
Bakır 2.75 0.36 -1.35 0.74

Tahviller Son Günlük Değ.
bp

Haftalık Değ.
bp

Yılbaşı Değ.
bp

Türkiye 2 Yıllık 24.0100 -35.00 96.00 428.00
Türkiye 10 Yıllık 20.6400 -53.00 85.00 416.00
ABD 10 Yıllık 2.4120 0.90 -4.50 -27.40
ABD 2 Yıllık 2.1950 0.40 -8.90 -30.10
Almanya 10 Yıllık -0.0640 0.60 -2.50 -31.00
Almanya 2 Yıllık -0.6320 0.40 -1.50 -2.20

Gelişmekte Olan
Ülke Kurları Son Günlük Değ.

(%)
Haftalık Değ.

(%)
Yılbaşı Değ.

(%)
USDZAR 14.3242 -0.02 -0.75 -0.43
USDIDR 14,462.25 -0.19 0.80 0.31
USDTRY 6.1087 0.81 -0.69 15.40
USDRUB 65.3471 -0.10 -0.07 -6.16
USDBRL 3.9936 0.01 0.59 2.89
USDCNY 6.8778 -0.01 1.49 -0.01
USDMXN 19.2028 -0.11 0.90 -2.26
USDCZK 22.9314 -0.14 -0.25 2.09
USDHUF 288.3000 -0.16 -0.49 2.88
USDPLN 3.8315 -0.16 -0.04 2.38
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EURO/DOLAR

ABD - Çin ticaret müzakerelerine ilişkin oluşan endişe küresel
piyasalarda risk iştahı üzerinde etkili olurken, konuyla ilgili haber
akışı yakından takip ediliyor. Dün 1,1263 seviyesinin test
edilmesiyle kar satışlarının yaşandığı EURUSD bugün sabah
saatlerinde 1,1240 seviyesinde fiyatlanıyor. Alıcılı seyrin devam
etmesi halinde kısa vadede takip edilen 50 günlük üssel ortalama
seviyesi olan 1,1248 seviyesinin aşılmasıyla 1,1265 ve 1,1280
seviyeleri direnç olarak izlenebilir. Kar satışlarının yaşanması
halinde 22 günlük üssel ortalama seviyesi olan 1,1216 – 1,1208 ve
1,1200 seviyeleri destek olarak takip edilebilir. Euro Bölgesi’nde
bugün mart ayı sanayi üretimi, ABD’de ihracat ve ithalat fiyat
endeksleri takip edilecek.

Günlük Pivot Seviyeleri

   1.1268

  1.1255  

 1.1246   

1.1236    

 1.1223   

  1.1210  

   1.1201

GBP/USD

Veri akışının zayıf kaldığı günde GBPUSD paritesi ABD-Çin ticaret
görüşmelerinde tansiyonun yükselmesinin ardından aşağı bir yönlü
bir seyir izledi ve haftanın ilk gününü düşüşle tamamladı. Cuma
günü Trump’ın Çin’e karşı uyguladığı tarifeleri yükseltmesiyle artan
gerginlik Çin’in bu hamleye aynı şekilde karşılı vermesiyle daha da
yukarılara tırmandı. Öte yandan dün İngiltere’de başbakan sözcüsü
Brexit’e ilişkin muhalefetteki İşçi Partisi’yle görüşmelerin devam
ettiğini açıkladı. Bugün İngiltere tarafında TSİ 11:30’da açıklanacak
işsizlik verisi takip edilecek. Paritede bugün aşağıda 1,2940’ın
altında 1,2928 ve 1,2875 seviyeleri destek bölgeleri olarak
izlenebilir. Yukarıda ise 200-50 günlük üssel ortalamaların
bulunduğu 1,2987-1,3038 ve 1,3080 seviyeleri direnç bölgeleri
olacaktır.

Günlük Pivot Seviyeleri

   1.2997

  1.2984  

 1.2968   

1.2951    

 1.2938   

  1.2925  

   1.2909
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USDTRY

Dolar/TL kuru dün 5,9600 ve 6,1319 seviyeleri arasında
dalgalanarak günü 6,0594 seviyesinden tamamladı. Cuma akşamı
hızlı yükseliş kaydeden TL yeni haftaya da yükselişle başlasa da
piyasaların açılmasının ardından TL’ye yönelik kaygıların yeniden
ön plana çıkması kurun yeniden 6,00 seviyelerinin üzerine çıkarak
6,13 seviyelerini test etmesini sağladı. ABD-Çin arasında geçen
ticaret görüşmelerinde gerginliğin artması gelişen ülke para
birimlerinin genel olarak zayıf bir görünüm sergilemesine neden
oluyor. Bugün yurtiçinde nisan ayı sanayi üretimi rakamları
izlenecek. Kur sabah 08:40 itibariyle 6,09 seviyelerine yakın
bölgelerden işlem görüyor. Kurda bugün aşağıda 6,05’in altında
5,94-5,98 bölgesi destek olarak, yukarıda ise 6,15-6,25 ve 6,33
seviyeleri direnç olarak izlenebilir.

Günlük Pivot Seviyeleri

   6.1824

  6.1470  

 6.1279   

6.1087    

 6.0734   

  6.0380  

   6.0189

EUR/TRY

Euro Bölgesi’nde açıklanan önemli bir veri bulunmazken, ABD- Çin
ticaret müzakerelerine ilişkin oluşan endişe küresel piyasalarda risk
iştahı üzerinde etkili olmaya devam ediyor. Türkiye'nin 5 yıl vadeli
CDS primi dün 500 baz puanın üzerini gördü. Cari denge martta
konsensüs beklentilerden daha olumlu olarak 589 milyon dolar açık
verdi. Cari açıkta devam eden olumlu eğilime karşın finansman
yapısındaki kırılgan görünüm devam etti. Dün ve bugün alıcılı seyrin
sürdüğü EURTRY’de yükselişlerin devamında 6,8930 – 6,9655 ve
7,0358 seviyeleri direnç olarak bulunmaktadır. Geri çekilmelerde
6,7855 – 6,6952 ve 6,6144 seviyeleri destek olarak izlenebilir. Euro
Bölgesi ve yurtiçinde mart ayı bugün sanayi üretimi rakamları takip
edilecek.

Günlük Pivot Seviyeleri

   6.9500

  6.9106  

 6.8893   

6.8680    

 6.8286   

  6.7893  

   6.7679
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Altın

Ons altın ticaret savaşları geriliminin tırmanmasıyla beraber geçen
hafta kıramadığı 1290$ seviyesinin üzerine çıkarak bu sabah
1300$’ın hemen gerisinde fiyatlanıyor. Trump, 200 milyar dolarlık
Çin ürününe %10 olarak uygulanan gümrük vergisinin %25'e
yükseltildiğini açıklamıştı. Çin ise dün ABD'nin kararına misilleme
olarak 60 milyar dolarlık ABD ürününde %5 ila %25 vergi artışına
karar vermişti. Trump, kalan 325 milyar dolarlık ürüne de ek yüzde
25 gümrük vergisi uygulanması için sürecin başlatıldığını ifade
etmişti. Diğer tarafta Suudi Arabistan’ın iki tanker gemisinin de
saldırıya uğraması da jeopolitik risk unsuru oldu. Teknik olarak
1290$ altına gelinmediği sürece çift dip 1310$ hedefine devam
edebilir. 1300/ 1305/ 1312 dirençler, 1295/ 1290/ 1280 destekler.

Günlük Pivot Seviyeleri

   1,307.07

  1,305.22  

 1,301.95   

1,298.68    

 1,296.82   

  1,294.97  

   1,291.70

DAX Yakın Vade

Çin’in ABD’ye gümrük tarifeleri konusunda misillemeye gitmesi
küresel piyasalarda satış baskısını artıran bir gelişme oldu. Hisse
piyasalarında genel olarak kayıplar artış kaydederken DAX vadelileri
günü %1,66’lık bir düşüşle 11.882 seviyesinden tamamladı. Dünkü
sert kayıpların ardından bu sabah hafif alıcılı bir seyrin gözlendiği
DAX vadelilerinde 50 günlük üssel ortalamanın 11.895 seviyesi
üzerinde tepki alımlarının devam ettiği görülebilir.  Yükselişlerde
11.960 – 12.080 - 12.145 seviyeleri direnç olarak izlenebilir. Tekrar
satış baskının artış kaydetmesi durumunda dün test edilen 500
günlük üssel ortalamaya denk gelen kabaca 11.840 güçlü destek
konumundadır. 500 günlük ortalama altındaki kapanışlarda
düşüşlerin hız kazandığı ve 11.740 ile 11.650 seviyelerinin
gündeme geldiği görülebilir. 

Günlük Pivot Seviyeleri

   11,980.33

  11,956.17  

 11,938.33   

11,920.50    

 11,896.33   

  11,872.17  

   11,854.33
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Dow Jones Yakın Vade

ABD Endekslerinde dün oldukça sert bir gün yaşandı. Dow Jones
%2,4 düşerken, teknoloji, tüketici hizmetleri ve sanayi, sektörü
düşüşe öncülük etti. Geçen hafta ABD’de müzakereler devam
ederken, Trump’ın 200 milyar dolarlık üründe vergi artışına
gitmesinin ardından dün de Çin’den 60 milyar dolar tutarında
karşılık geldi. Tansiyonun bir türlü düşmemesi endekslere olumsuz
yansıdı. Trump, kalan 325 milyar dolarlık ürüne de ek yüzde 25
gümrük vergisi uygulanması için sürecin başlatıldığını ifade etse de
müzakerelerin başarılı olacağını söylemesiyle bugün vadeliler artı
yönde tepki verdi. Bu sabah Dow vadelisi %0,5 oranında alıcılı
seyrediyor. Yine de düşüş trendinde bulunan vadeli 25,900 altında
baskı görmeye devam edecek. 25,650/ 25,900/ 26,100 dirençler,
25,390/ 25,200/ 25,000 desteklerdir.

Günlük Pivot Seviyeleri

   25,637.33

  25,524.67  

 25,442.33   

25,360.00    

 25,247.33   

  25,134.67  

   25,052.33

S&P 500 Yakın Vade

S&P500 endeksi dünkü sert düşüş furyasında günü %2,4 düşüşle
2812 puan seviyesinden sonlandırırken bu sabah ise haber akışına
bağlı olarak gelen tepki ile %0,5 oranında alıcılı seyrettiğini
görüyoruz. Trump’ın geçen hafta getirttiği Çin’e yönelik 200 milyar
dolar tutarındaki ek vergiye karşılık Çin’in de 60 milyar dolarlık
ürünle misilleme yapmasının ardından endeksler oldukça sert geri
çekilme yaşadı. Trump, kalan 325 milyar dolarlık ürüne de ek yüzde
25 gümrük vergisi uygulanması için sürecin başlatıldığını ifade etse
de Çin ile olan müzakerelerin başarılı sonuç vereceğine inandığını
 söylemesiyle bugün vadeliler artı yönde tepki verdi.2840/ 2865/
2890 dirençler olurken, 2820/ 2790/ 2770 desteklerdir.

Günlük Pivot Seviyeleri

   2,851.58

  2,837.42  

 2,828.08   

2,818.75    

 2,804.58   

  2,790.42  

   2,781.08
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Brent Petrol

Brent Petrol dün test ettiği 72,60$ seviyesinden tekrardan 70,40$
seviyelerine geriledi. Suudi Arabistan’a ait iki adet petrol tankeri
gemisinin saldırıya uğradığı haberi ile yükselirken, Çin’in ABD’ye
misilleme olarak 60 milyar dolarlık ABD ürününde %5 ila %25 vergi
artışına karar vermesiyle birlikte tansiyon tekrardan yükseldi. Petrol
fiyatları yüksek tansiyonla beraber kar realizasyonuna geçti. Ancak
Washington ile Tahran arasında artan gerilim ve Venezuela'da
üretimin daha da düşme beklentisi fiyatları destekliyor. Yine de
halen daha yükseliş kanalının gerisinde fiyatlanıyor. Aşağıda ise 50
günlük ortalamada tutunan petrol 69,50-71,0$ aralığında yatay
seyrediyor. 71,00/ 71,20/ 72,30 dirençler olurken, 69,50/ 68,60/
67,70 ise desteklerdir.

Günlük Pivot Seviyeleri

   71.80

  71.36  

 71.09   

70.83    

 70.39   

  69.96  

   69.69

USD/JPY

ABD-Çin ticaret müzakerelerine ilişkin oluşan endişe küresel
piyasalarda risk iştahı üzerinde etkili olmaya devam ediyor. Çin
ABD'nin son hamlesine karşı 60 milyar dolar değerindeki ABD
ürününe yönelik vergi tarifesinin yükseltileceğini açıkladı.  Ek
tarifelerin % 5 ile % 25 aralığında değişeceği belirtildi. Tarifelerin 1
Haziran'dan itibaren geçerli olması bekleniyor. Güvenli limanlara
olan talebin artmasıyla kazançlarını derinleştiren JPY’nin bugün
kazançlarının bir kısmını geri verdiği gözlemleniyor. Alıcılı seyrin
devam etmesi halinde 110,10 -110,48 ve 110,84 seviyeleri direnç
olarak takip edilebilir. Geri çekilmelerde yükseliş kanalı alt bandının
bulunduğu 109,15 – 108,92 ve 108,70 seviyeleri destek olarak
bulunmaktadır. 

Günlük Pivot Seviyeleri

   110.35

  110.03  

 109.79   

109.56    

 109.23   

  108.91  

   108.68
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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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