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Piyasa Gündemi

Son günlerde satış baskısının artış kaydettiği ve değer kayıplarının
ön plana çıktığı TL varlıklarda dün küresel piyasalarla uyumlu olarak
tepki alımları etkili olurken beklentilerin üzerinde gelen sanayi
üretimi verisi de TL varlıklardaki toparlanmayı destekledi. Bununla
birlikte Türkiye CDS’lerinde yüksek seyir ile risk algısındaki
bozulma, ABD – Çin arasındaki ticaret savaşlarına yönelik
gelişmeler ve ABD – İran arasındaki artan gerilim yakından
izlenmeye devam edilecek.

Açıklanacak Önemli Ekonomik Veriler     

•    10:00 Türkiye – İşsizlik Oranı Önem: Orta
•    15:30 ABD – Perakende Satışlar Önem: Yüksek

Türkiye
TÜİK, büyümenin öncü göstergelerinden sanayi üretim endeksi
sonuçlarını açıkladı. Buna göre, takvim etkisinden arındırılmış
sanayi üretimi martta geçen yılın aynı ayına göre %2,2 geriledi.
Mevsim ve takvim etkisinden arındırılmış sanayi üretimi ise martta
bir önceki aya kıyasla %2,1 artış kaydetti. Hazine ve Maliye Bakanı
Berat Albayrak sanayi üretiminde pozitif trendin devam ettiğini
belirterek "Özellikle kamu bankalarımızla birlikte açıklayacağımız
paket ile sektörümüzdeki dengelenmeye büyük katkı sağlayacağız"
yorumunu yaptı. Yurtiçinde bugün  işsizlik oranı, perakende satışlar
ve bütçe dengesi açıklanacak.

Euro Bölgesi
Euro Bölgesi'nde sanayi üretimi mart ayında aylık bazda beklentiye
paralel %0,3 düşüş kaydederken yıllık bazda beklentilerin altında %
0,6 düşüş gösterdi. Almanya'nın büyüme görünümüne ilişkin
yatırımcı güveni küresel ticaret endişelerinin etkisiyle ekimden beri
ilk kez mayıs ayında zayıflayarak 2,1 azalış kaydetti. Avrupa'nın en
büyük ekonomisinin küresel büyümedeki yavaşlama ile ticaret
gerginliğinin kötüleşmesi karşısındaki kırılganlığının altını çizdi. ABD
ile Çin arasındaki ticaret anlaşmazlığının Alman şirketlerine de
sıçrayarak istikrar sinyalleri vermeye başlayan Almanya ekonomisini
olumsuz etkileme riski bulunuyor. Almanya'da TÜFE, nisanda geçen
yılın aynı dönemine göre % 2 arttı. Euro Bölgesi'nde bugün öncü
büyüme rakamları takip edilecek.

ABD 
ABD Başkanı Donald Trump Çin'in ticaret savaşlarında bir sonraki
hamlesinin faiz indirimi olacağını, Fed'in de bunu takip etmesi
gerektiğini söyledi. Boston Fed Başkanı Rosengren artan ticaret
savaşlarının ABD ekonomisini etkileyecek kadar uzun sürüp
sürmeyeceğini görmek için erken olduğunu söyledi. Rosengren
konuyla ilgili olarak yaptığı değerlendirmede "ekonomik görünüme
etkisini değerlendirmek için biraz erken. Ay sonuna kadar bir
anlaşma olup olmayacağını da bilmiyoruz" yorumunu yaptı. ABD'de
perakende satışlar, kapasite kullanım oranı ve sanayi üretimi takip
edilecek.

Çin
Çin'den beklentilerin altında gelen sanayi üretimi, perakende
satışlar ve sabit yatırım verileri Çin ekonomisinde yavaşlama
endişelerini derinleştirdi. Nisan ayı sanayi üretimi önceki yılın aynı
ayına göre% 5,4'lük artış kaydederek % 6,5 olan beklentinin altında
kaldı.

Piyasa Verileri
Pariteler Son Günlük Değ.

(%)
Haftalık Değ.

(%)
Yılbaşı Değ.

(%)
USDTRY 6.0572 0.43 -2.04 14.43
EURTRY 6.7958 0.48 -1.91 12.05
EURUSD 1.1207 0.01 0.13 -2.18
GBPUSD 1.2909 0.03 -0.75 1.25
USDJPY 109.68 0.05 -0.38 0.06

Sepetler Son Günlük Değ.
bp

Haftalık Değ.
bp

Yılbaşı Değ.
bp

½ $ + ½ € 6.3658 -9.75 -13.50 70.38
Dolar Endeksi 97.5410 -1.30 -3.70 144.00
REK 72.7400 - - -226.00

Endeks Vadeliler Son Günlük Değ.
(%)

Haftalık Değ.
(%)

Yılbaşı Değ.
(%)

S&P 500 Yakın Vade 2,847.00 0.27 -1.39 13.64
DAX Yakın Vade 12,039.50 0.52 -1.40 13.99
Dow Jones Yakın
Vade 25,631.00 0.24 -1.47 10.16

Emtialar Son Günlük Değ.
(%)

Haftalık Değ.
(%)

Yılbaşı Değ.
(%)

Ons Altın 1,294.89 -0.16 1.10 0.98
Gram Altın 252.31 0.36 -0.84 15.67
WTI 61.39 0.08 -0.86 33.81
BRENT 71.39 0.27 1.10 31.78
Bakır 2.76 0.52 -0.69 1.09

Tahviller Son Günlük Değ.
bp

Haftalık Değ.
bp

Yılbaşı Değ.
bp

Türkiye 2 Yıllık 25.4300 142.00 90.00 570.00
Türkiye 10 Yıllık 19.4800 -116.00 -116.00 300.00
ABD 10 Yıllık 2.4170 0.70 -6.80 -26.90
ABD 2 Yıllık 2.2090 1.00 -9.20 -28.70
Almanya 10 Yıllık -0.0780 -0.50 -3.60 -32.40
Almanya 2 Yıllık -0.6450 0.60 -3.00 -3.50

Gelişmekte Olan
Ülke Kurları Son Günlük Değ.

(%)
Haftalık Değ.

(%)
Yılbaşı Değ.

(%)
USDZAR 14.2482 0.04 -0.88 -0.96
USDIDR 14,443.05 0.22 0.91 0.18
USDTRY 6.0602 0.48 -1.99 14.49
USDRUB 64.8961 -0.03 -0.24 -6.81
USDBRL 3.9763 0.01 1.21 2.44
USDCNY 6.8686 -0.11 1.26 -0.14
USDMXN 19.1592 0.04 0.38 -2.48
USDCZK 22.9780 -0.03 -0.05 2.30
USDHUF 289.7470 0.03 0.00 3.40
USDPLN 3.8447 -0.02 0.25 2.73
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EURO/DOLAR

Euro Bölgesi'nde sanayi üretimi mart ayında aylık bazda beklentiye
paralel %0,3 düşüş kaydederken, yıllık bazda beklentilerin altında %
0,6 düşüş gösterdi. Almanya'nın büyüme görünümüne ilişkin
yatırımcı güveni küresel ticaret endişelerinin etkisiyle ekimden beri
ilk kez mayıs ayında zayıflayarak 2,1 azalış kaydetti. Dün 1,1243
seviyesinden gelen satışlarla geri çekilmenin gözlemlendiği paritede
50 günlük üssel ortalama direnç konumunda bulunmaktadır. 1,1208
desteğinin altına sarkmanın yaşanması halinde 1,1200 – 1,1190 ve
1,1172 seviyeleri izlenebilir. Yükselişlerde ise 1,1232 – 1,1245 ve
1,1265 seviyeleri direnç olarak takip edilebilir. Euro Bölgesi’nde
öncü büyüme rakamları, ABD’de perakende satışlar, kapasite
kullanım oranı ve sanayi üretimi takip edilecek.

Günlük Pivot Seviyeleri

   1.1227

  1.1221  

 1.1214   

1.1207    

 1.1200   

  1.1194  

   1.1187

GBP/USD

GBPUSD paritesinde zayıf seyir devam ediyor. Dün ABD tarafında
önemli bir veri akışı yaşanmazken küresel dolar endeksinde görülen
toparlanma haftaya kayıplarla başlayan sterlinin zayıf görünümü
devam ettirmesini sağladı. Dün İngiltere’de başbakanlık sözcüsü
yaptığı açıklamada daha önce 3 kez oylanan Brexit anlaşmasına
yönelik yeni bir taslağın değerlendirilmek üzere 3 Haziran’da
parlamentoya sunulacağını belirtti. Bugün ABD tarafında
açıklanacak perakende satışlar, sanayi üretimi ve kapasite kullanımı
oranı verileri parite tarafında izlenecektir. Paritede bugün aşağıda
1,2900’un altında 1,2848 ve 1,2790 seviyeleri destek bölgeleri
olarak izlenebilir. Yukarıda ise 9-22-50 günlük üssel ortalamaların
bulunduğu 1,2975-1,3006 ve 1,3030 seviyeleri direnç bölgeleri
olacaktır.

Günlük Pivot Seviyeleri

   1.2929

  1.2922  

 1.2916   

1.2909    

 1.2903   

  1.2896  

   1.2890
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USDTRY

Dolar/TL kuru dün 5,9879 ve 6,1117 seviyeleri arasında
dalgalanarak günü 6,0310 seviyesinden tamamladı. Dün sabah
saatlerinde açıklanan sanayi üretimi rakamlarının beklentilerin
aksine daralma yerine artışa işaret etmesi Türk varlıkları üzerindeki
baskıyı azaltırken tepki hareketlerini hızlandırdı. Seansın
kapanmasına yakın 5,98 seviyelerine kadar gerileyen kurun günü
6,00 seviyelerinin üzerinde tamamladığını gördük. Bugün yurtiçinde
işsizlik ve bütçe dengesi verileri yurtdışında ABD tarafında
açıklanacak sanayi üretimi ve kapasite kullanımı oranları takip
edilecek. Kur sabah 08:45 itibariyle 6,08 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

   6.1496

  6.1186  

 6.0879   

6.0572    

 6.0262   

  5.9952  

   5.9645

EUR/TRY

Euro Bölgesi'nde sanayi üretimi mart ayında aylık bazda beklentiye
paralel %0,3 düşüş kaydederken, yıllık bazda beklentilerin altında %
0,6 düşüş gösterdi. Almanya'nın büyüme görünümüne ilişkin
yatırımcı güveni küresel ticaret endişelerinin etkisiyle ekimden beri
ilk kez mayıs ayında zayıflayarak 2,1 azalış kaydetti. Yurtiçinde
büyümenin öncü göstergelerinden sanayi üretim endeksi martta
geçen yılın aynı ayına göre %2,2 geriledi. Mevsim ve takvim
etkisinden arındırılmış sanayi üretimi ise martta bir önceki aya
kıyasla %2,1 artış kaydetti. Alıcılı seyrin gözlemlendiği EURTRY’de
yükselişlerin devamında kısa vadede 6,8930 – 6,9655 ve 7,0358
seviyeleri direnç olarak bulunmaktadır. Geri çekilmelerde 6,6952 ve
6,6144 seviyeleri destek olarak izlenebilir. 

Günlük Pivot Seviyeleri

   6.9032

  6.8663  

 6.8311   

6.7958    

 6.7589   

  6.7221  

   6.6868
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Altın

Ons altın hafta ortası işlem gününde 1295$ seviyesinden işlem
görüyor. Dün konuşan başkan Trump Çin'in ticaret savaşlarında bir
sonraki hamlesinin faiz indirimi olacağını, Eğer Fed de benzer adımı
atarsa ABD ticaret savaşını kazanacağını söyledi. Altın şimdilik faiz
indirim beklentilerini fiyatlamak yerine ticaret savaşlarının yarattığı
dolar güvenli liman ortamında DXY’den baskı görüyor. Teknik olarak
alçalan trendin üzerine çıktık. Halen daha çift dip formasyonu
devam ediyor. 1310$ hedefini göremeden 1304$ direncine takılan
ons altın 1290$ seviyesinin gerisine inmediği sürece ataklarını
devam ettirebilir. 1300/ 1304/ 1310 dirençler, 1294/ 1290/ 1280 ise
desteklerdir.

Günlük Pivot Seviyeleri

   1,301.78

  1,300.00  

 1,297.42   

1,294.84    

 1,293.06   

  1,291.28  

   1,288.70

DAX Yakın Vade

Dün küresel hisse piyasalarında son günlerdeki kayıpların ardından
tepki alımlarının ve toparlanma çabasının ön plana çıktığı görüldü.
Hisse piyasalarında alımlar etkili olurken DAX vadelileri dün günü
%0,80’lik bir yükselişle 11.978 seviyesinden tamamladı. DAX
vadelilerinde hafif alıcılı seyir bu sabah da etkili olurken yükselişlerin
devamında daha önce destek olarak çalışan ve son günlerde direnç
konumuna geçen 5 günlük üssel hareketli ortalamanın bulunduğu
12.020 seviyesi kısa vadeli direnç olarak izlenebilir. 12.020 üzerinde
12.085 ve 12.145 seviyeleri direnç konumunda bulunmaktadır.
Tekrar geri çekilmelerin etkili olması durumunda ise 11.960 ile 50 ve
500 günlük üssel ortalamaların geçtiği 11.903 ve 11.844 seviyeleri
destek olarak izlenebilir. 

Günlük Pivot Seviyeleri

   12,116.67

  12,082.33  

 12,061.67   

12,041.00    

 12,006.67   

  11,972.33  

   11,951.67
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Dow Jones Yakın Vade

ABD'de endeksler satıcılı başladığı güne seans devamında gelen
iyimser mesajlar sonrası toparlanma gözlemledi ve alıcılı kapanış
gerçekleştirdi. Dow Jones endeksi %0,82 artışla 25,532 puandan
kapanış gerçekleştirirken bu sabah Dow vadelisi %0,22 alıcılı
seyrediyor. ABD Hazine Bakanı Mnuchin yakında Çin’de başka bir
ticaret toplantısı planlayacağını bildirdi. Trump’ da Çin ile ticaret
görüşmelerinin devam ettiğini, sekteye uğramadığını belirtti. Vadeliyi
teknik olarak ele aldığımızda; 25,900 majör desteğinde
tutunamayarak alçalan trendin etkisine girdi. Bugün bir miktar tepki
olsa da 25,900’ü kırmadan her yükseliş kar realizasyonuyla
değerlendirilebilir. 25,660/ 25,900/ 26,100 dirençler, 25,400/ 25,200/
25,000 ise destekler.

Günlük Pivot Seviyeleri

   25,804.00

  25,723.00  

 25,677.00   

25,631.00    

 25,550.00   

  25,469.00  

   25,423.00

S&P 500 Yakın Vade

S&P500 endeksi dünkü seansı %0,80 yükselişle 2834 puan
seviyesinden sonlandırdı. Ancak iki gün önce endekste yaşanan
sert düşüş henüz telafi edilemedi. Bu nedenle gelen bu yükselişe
şimdilik sadece tepki diyebiliyoruz. Bu sabah S&P vadelilerine
bakıldığında %0,3 alıcılı seyrediyor. Dün hem ABD Hazine Bakanı
Mnuchin hem de başkan Trump’tan gelen iyimser mesajlar
endeksleri desteklerken, korku endeksi VIX’in 18,0 seviyesine
gerilemesini sağladı. Bu durum endeksler açısından olumlu bir
gelişme. Teknik olarak görünüm henüz çok kuvvetli değil. 2865/
2880/ 2895 dirençler, 2840/ 2820/ 2790 ise desteklerdir. Bugün
ABD’den gelecek olan perakende satışlar ve sanayi üretim verileri
takip edilecek.

Günlük Pivot Seviyeleri

   2,867.08

  2,857.67  

 2,852.33   

2,847.00    

 2,837.58   

  2,828.17  

   2,822.83
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Brent Petrol

Brent Petrol geçen hafta aşağı kırdığı yükseliş kanalına dönmekte
şimdiye kadar başarılı olamadı. Bu süre boyunca aşağıda 50 günlük
ortalamanın geçtiği 69,70$ ile yukarıda dönmeye çalıştığı kanalın alt
desteği yeni direnci olan 71,0$ seviyesi arasında yatay işlem
görüyor. Haber akışı da yukarı kırılmayı desteklemiyor. OPEC
günlük ham petrol üretimi nisan ayında bir önceki aya göre 3 bin
varil azalarak 30 milyon 31 bin varil oldu. Nisanda günlük petrol
üretiminde OPEC içinde en büyük düşüş İran, Suudi Arabistan ve
Angola'da yaşandı. Dün açıklanan özel sektör stok verisi de 8,6
milyon varil artış gösterdi. Çin'de sanayi üretimi Nisan'da
beklentilerin altında kaldı. 71,50/ 71,20/ 72,30 dirençler olurken,
69,50/ 68,60/ 67,70 ise desteklerdir.

Günlük Pivot Seviyeleri

   72.14

  71.83  

 71.61   

71.39    

 71.08   

  70.77  

   70.55

USD/JPY

Bu hafta ticaret müzakerelerine ilişkin oluşan endişelerle güvenli
limanlara olan talebin artmasıyla kazançlarını derinleştiren JPY’nin
yaşanan kar satışları ve talebin riskli varlıklara kaymasıyla
kazançlarının bir kısmını geri vermeye yöneldiği görülmektedir.
Çin'den beklentilerin altında gelen sanayi üretimi, perakende
satışlar ve sabit yatırım verileri Çin ekonomisinde yavaşlama
endişelerini derinleştirdi. Olası toparlanmaların 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.
ABD’de perakende satışlar, kapasite kullanım oranı ve sanayi
üretimi takip edilecek.

Günlük Pivot Seviyeleri

   109.93

  109.81  

 109.74   

109.68    

 109.56   

  109.45  

   109.38
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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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