
Forex Bülten 16 Mayıs 2019

Piyasa Gündemi

Dün küresel piyasalar ile TL varlıklarda satış baskısı tekrar artış
kaydetti.  Ancak ABD Başkanı Trump’ın AB ve Japonya ile
müzakereleri sürdürebilmek için otomobil ithalatına yönelik tarifeleri
6 aya kadar ertelemeyi planladığına ilişkin haber akışları risk
iştahını desteklerken küresel piyasalardaki satış baskısı hafifledi.
Yurt dışında ticaret savaşlarına dair gelişmeler ve yurt içinde S-400
konusundaki haber akışları yakından izlenmeye devam edilecek.

Açıklanacak Önemli Ekonomik Veriler    
 
•    14:30 Türkiye – TCMB Beklenti Anketi Önem: Orta
•    15:30 ABD – Konut Başlangıçları Önem: Yüksek

Türkiye

Türkiye'de işsizlik oranı şubatta % 14.7 açıklanarak ocak dönemine
göre değişim göstermedi. İşsiz sayısı önceki yılın aynı ayına kıyasla
1.37 milyon kişi artarak 4.73 milyon kişi oldu. Hazine, ve Maliye
Bakanlığı, bütçenin nisan ayında 18,3 milyar TL açık, 13,2 milyar TL
faiz dışı açık verdiğini açıkladı. Bütçede nisan ayında 18,3 milyar
lira açık oluşurken, ilk 4 aylık bütçe açığı 54,5 milyar oldu. Bütçe
açığı yılın ilk 4 ayında hedefin yarısını aşmış oldu. Ankara ile
Washington hattında krize sebep olan Rus S-400 hava savunma
sistemi ile ilgili yeni bir açıklama geldi. Dışişlerİ Bakanı Çavuşoğlu,
"S-400 anlaşmasıyla ilgili erteleme veya durdurma gündemde değil"
dedi. ABD Temsilciler Meclisine sunulan yeni karar tasarısında,
Türkiye'nin S-400'leri alması durumunda F-35 programından
çıkarılması, F-35 satışının durdurulması ve Türkiye'ye yönelik
yaptırım uygulanması isteniyor. Bugün yurtiçinde TCMB’nin beklenti
anketinin açıklanması bekleniyor.

Euro Bölgesi

Euro Bölgesi, 2019'un ilk çeyreğinde bir önceki çeyreğe kıyasla %
0,4, 2018'in aynı dönemine göre de % 1,2 büyüme kaydetti.
Almanya birinci çeyrekte % 0,4'lük beklentilere paralel büyürken
Almanya ekonomisinin derinleşen küresel ticaret gerilimi sebebiyle
risk altında kalmaya devam ettiği belirtildi. Sanayi üretimi,
perakende satışlar ve yatırımlara ilişkin verilerin de gösterdiği gibi
Çin ekonomisi, merkez bankasının ve hükümetin çabalarına rağmen
sakin kalmaya devam ediyor. 

ABD 

ABD'de sanayi üretimi nisanda % 0,5 düştü, kapasite kullanım oranı
geriledi. İmalat sektörü geçen yıl otomobil satışlarındaki ve küresel
ekonomideki zayıflıktan olumsuz etkilenmişti. ABD'de perakende
satışlar otomobil satışlarındaki azalmanın da etkisiyle 3 ayda ikinci
kez düşereka % 0,2 oldu. Otomobil hariç satışlar % 0.7 artış
beklentisine karşılık % 0.1 arttı. Beklentinin altında kalan veri,
tüketici harcamalarının bu çeyrekte düşük kalacağına işaret etti. Bu
arada açıklanan empire state imalat endeksi mayıs ayında 10,1'den
17,8'e çıkarak 6 ayın zirvesine yükseldi. Endeksin sıfırın üzerinde
değer alması sektörde iyileşmeye işaret ediyor. ABD Başkanı
Donald Trump AB ve Japonya ile müzakereleri sürdürebilmek için
otomobil ithalatına yönelik tarifeleri 6 aya kadar ertelemeyi planlıyor.
AB ve Japonya ile müzakerelere öncülük eden ABD Ticaret
Temsilcisi Lighthizer'in kararı ertelemek konusunda ikna etmeye
çalıştığı belirtiliyor.
 

Piyasa Verileri
Pariteler Son Günlük Değ.

(%)
Haftalık Değ.

(%)
Yılbaşı Değ.

(%)
USDTRY 6.0334 0.54 -2.58 13.98
EURTRY 6.7744 0.70 -2.61 11.70
EURUSD 1.1208 0.04 -0.07 -2.18
GBPUSD 1.2840 -0.05 -1.29 0.71
USDJPY 109.45 -0.13 -0.30 -0.15

Sepetler Son Günlük Değ.
bp

Haftalık Değ.
bp

Yılbaşı Değ.
bp

½ $ + ½ € 6.3733 0.75 -17.20 71.12
Dolar Endeksi 97.5320 -0.30 13.20 143.10
REK 72.7400 - - -226.00

Endeks Vadeliler Son Günlük Değ.
(%)

Haftalık Değ.
(%)

Yılbaşı Değ.
(%)

S&P 500 Yakın Vade 2,847.25 -0.27 -0.89 13.65
DAX Yakın Vade 12,058.50 -0.31 0.78 14.17
Dow Jones Yakın
Vade 25,607.00 -0.26 -0.81 10.05

Emtialar Son Günlük Değ.
(%)

Haftalık Değ.
(%)

Yılbaşı Değ.
(%)

Ons Altın 1,296.92 0.04 1.03 1.14
Gram Altın 251.57 0.56 -1.59 15.33
WTI 62.45 0.52 1.44 36.12
BRENT 72.41 0.35 2.46 33.68
Bakır 2.74 0.28 -0.95 0.67

Tahviller Son Günlük Değ.
bp

Haftalık Değ.
bp

Yılbaşı Değ.
bp

Türkiye 2 Yıllık 25.8700 44.00 282.00 614.00
Türkiye 10 Yıllık 19.5500 7.00 -144.00 307.00
ABD 10 Yıllık 2.3630 -1.00 -8.80 -32.30
ABD 2 Yıllık 2.1570 -0.50 -10.70 -33.90
Almanya 10 Yıllık -0.1080 -0.30 -6.40 -35.40
Almanya 2 Yıllık -0.6610 0.10 -3.40 -5.10

Gelişmekte Olan
Ülke Kurları Son Günlük Değ.

(%)
Haftalık Değ.

(%)
Yılbaşı Değ.

(%)
USDZAR 14.2430 0.17 -0.71 -0.99
USDIDR 14,456.30 0.17 0.66 0.27
USDTRY 6.0331 0.53 -2.58 13.97
USDRUB 64.6530 0.01 -0.93 -7.16
USDBRL 4.0017 -0.01 1.37 3.10
USDCNY 6.8772 0.02 0.73 -0.02
USDMXN 19.0713 0.08 -0.84 -2.93
USDCZK 22.9531 -0.08 0.01 2.18
USDHUF 289.7250 -0.04 0.23 3.39
USDPLN 3.8374 -0.05 0.11 2.53
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EURO/DOLAR

Euro Bölgesi, ilk çeyrekte bir önceki çeyreğe kıyasla % 0,4, 2018'in
aynı dönemine göre de % 1,2 büyüme kaydetti. Almanya birinci
çeyrekte % 0,4'lük beklentilere paralel büyürken Almanya
ekonomisinin derinleşen küresel ticaret gerilimi sebebiyle risk
altında kalmaya devam ettiği belirtildi. ABD’de sanayi güvenini nisan
ayında %0,5 düşerken, kapasite kullanım oranı ve perakende
satışlar gerileme kaydetti. Dün Trump’ın AB ve Japonya ile
müzakereleri sürdürebilmek için otomobil ithalatına yönelik tarifeleri
6 aya kadar ertelemeyi planladığına yönelik haber akışı risk iştahı
üzerinde etkili oldu.1,1208 desteğinde fiyatlanan EURUSD’de
yükselişlerde 1,1232 –1,1245 ve 1,1265 seviyeleri direnç olarak
takip edilebilir.  1,1200 seviyesinin altına sarkmanın yaşanması
halinde 1,1190 - 1,1172 ve 1,1152 destek seviyeleri izlenebilir.

Günlük Pivot Seviyeleri

   1.1224

  1.1218  

 1.1213   

1.1208    

 1.1202   

  1.1196  

   1.1191

GBP/USD

Mart ayının sonlarında AB ile görüşülerek Brexit’in gerçekleşmesini
31 Ekim’e kadar uzatan İngiltere tarafında 3 Haziran’da
gerçekleşecek 4.Brexit oylaması önce sürece yönelik endişelerin ön
plana çıkması sterlin tarafında zayıf bir seyir izlenmesine neden
oluyor. Dün Trump’ın otomobil ithalatına yönelik tarifeleri
erteleyeceğine yönelik haberler küresel dolar endeksinde değer
kayıpları görülmesine neden olsa da parite tarafında kayıpları
önleyemedi. Bugün ABD tarafında açıklanacak haftalık işsizlik ve
imalat endeksi verileri takip edilecek. Paritede bugün aşağıda
1,2840’ın altında 1,2825 ve 1,2785 seviyeleri destek bölgeleri olarak
izlenebilir. Yukarıda ise 9-22-50 günlük üssel ortalamaların
bulunduğu 1,2938-1,2986 ve 1,3020 seviyeleri direnç bölgeleri
olacaktır.

Günlük Pivot Seviyeleri

   1.2880

  1.2871  

 1.2856   

1.2840    

 1.2831   

  1.2822  

   1.2807
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USDTRY

Dolar/TL kuru dün 5,9971 ve 6,0876 seviyeleri arasında
dalgalanarak günü 6,0310 seviyesinden tamamladı. Bir günlük
aranın ardından sabah saatlerinde tekrardan negatif ayrışmanın
yaşandığı Dolar/TL kurunda öğlen bakan Çavuşoğlu’nun
açıklamaları öğleden sonra ise Trump’ın açıklamaları takip edildi.
Bakan Çavuşoğlu S400 alımının erteleneceğine yönelik haberleri
yalanlarken Trump’ın otomobil ithalatına yönelik tarifeleri
erteleyeceğine yönelik haberler küresel dolar endeksinde kayıplar
yaşanmasına neden oldu. Kur sabah 08:45 itibariyle 6,04
seviyelerine yakın bölgelerden işlem görüyor. Kurda bugün aşağıda
6,00’ın altında 5,98 ve 5,96 bölgesi destek olarak, yukarıda ise
6,09-6,13 ve 6,20 seviyeleri direnç olarak izlenebilir.

Günlük Pivot Seviyeleri

   6.0971

  6.0696  

 6.0515   

6.0334    

 6.0060   

  5.9785  

   5.9604

EUR/TRY

Euro Bölgesi, 2019'un ilk çeyreğinde bir önceki çeyreğe kıyasla %
0,4, 2018'in aynı dönemine göre de % 1,2 büyüme kaydetti.
Almanya birinci çeyrekte % 0,4'lük beklentilere paralel büyürken
Almanya ekonomisinin derinleşen küresel ticaret gerilimi sebebiyle
risk altında kalmaya devam ettiği belirtildi. Yurtiçinde işsizlik oranı
şubatta % 14.7 açıklanarak ocak dönemine göre değişim
göstermezken, bütçede nisan ayında 18,3 milyar lira açık oluşurken,
ilk 4 aylık bütçe açığı 54,5 milyar oldu. Alıcılı seyrin gözlemlendiği
EURTRY’de yükselişlerin devamında kısa vadede 6,8930 – 6,9655
ve 7,0358 seviyeleri direnç olarak bulunmaktadır. Geri çekilmelerde
ise 6,7080 - 6,6050 ve 6,5405 seviyeleri destek olarak izlenebilir. 

Günlük Pivot Seviyeleri

   6.8564

  6.8211  

 6.7978   

6.7744    

 6.7391   

  6.7038  

   6.6805
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Altın

Ons bu sabah 1298$ seviyesinden işlem görüyor. ABD'de
perakende satışlar Nisan'da % 0.2 düştü, beklenti %0.2 artıştı.
ABD'de sanayi üretimi değişim olmayacağı beklentilerine rağmen
Nisan'da % 0.5 düştü. Fed'in faiz indireceği beklentilerinin artırması
ile 10 yıl vadeli gösterge tahvilin faiziyse yüzde 2.3591'e kadar
geriledi. Diğer tarafta ABD-Çin ticaret savaşlarında yuan dolar
karşısında değer kaybettikçe güçlü dolar altını baskılıyor. Teknik
olarak alçalan trendin üzerindeyiz. 1290-1294$ üzerinde tutunmaya
devam ediyor. Halen daha çift dip formasyonu devam ettiği ons
altında önemli seviyelerde; 1300/ 1304/ 1310 dirençler, 1294/ 1290/
1280 ise desteklerdir.

Günlük Pivot Seviyeleri

   1,300.00

  1,298.69  

 1,297.80   

1,296.92    

 1,295.61   

  1,294.31  

   1,293.42

DAX Yakın Vade

Dün küresel piyasalardaki zayıf seyre paralel Avrupa borsalarında
da satış baskısı artış kaydetti. Ancak ilerleyen saatlerde ABD
Başkanı Trump’ın AB ve Japonya ile müzakereleri sürdürebilmek
için otomobil ithalatına yönelik tarifeleri 6 aya kadar ertelemeyi
planladığına ilişkin haber akışı Avrupa borsalarında alımları
beraberinde getirdi. DAX vadelileri dün günü %0,99’luk bir
yükselişle 12.097 seviyesinden tamamladı. Bu sabah hafif satıcılı bir
seyrin izlendiği DAX vadelilerinde satışların devam etmesi halinde
11.960 seviyesi ile 50 ve 500 günlük üssel ortalamaların geçtiği
11.912 ve 11.854 seviyeleri destek olarak izlenebilir. Tepki
alımlarında ise 12.090 kısa vadeli direnç konumunda olup bu seviye
üzerinde 12.145 ve 12.215 seviyeleri direnç konumunda
bulunmaktadır. 

Günlük Pivot Seviyeleri

   12,108.17

  12,083.83  

 12,071.17   

12,058.50    

 12,034.17   

  12,009.83  

   11,997.17
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Dow Jones Yakın Vade

ABD'de endeksler hafta başındaki sert gerilemenin ardından son iki
gündür tepki hareketlerini sürdürüyor. Dow Jones endeksi %0,45
artışla 25.648 puandan kapandı. Trump AB ve Japonya ile
müzakereleri sürdürebilmek için otomobil ithalatına yönelik tarifeleri
6 aya kadar ertelemeyi planlıyor. Dün seans içinde gelen bu haber
borsaların kapanışta alıcılı seyrini destekledi. Ancak seans sonrası
açıklanan Huawei kararı mevcut durumda vadeliler üzerinde satış
ağırlıklı etkili oluyor. Mevcut durumda Dow Jones vadelisi %0,3
oranında satıcılı seyrediyor. Teknik olarak halen daha alçalan
trendin etkisindeyiz. Bu nedenle yükselişler kar realizasyonları ile
karşılaşıyor. 25,200-25,650 arasında yatay seyir devam ediyor.
25,660/ 25,900/ 26,100 dirençler, 25,400/ 25,200/ 25,000 ise
destekler.

Günlük Pivot Seviyeleri

   25,782.67

  25,726.33  

 25,666.67   

25,607.00    

 25,550.67   

  25,494.33  

   25,434.67

S&P 500 Yakın Vade

ABD'de endeksler hafta başındaki sert gerilemenin ardından
Trump'ın ithal otomobillere ve parçalarına tarife uygulamayı askıya
alacak olması nedeniyle ABD borsaları dün yükselişle kapandı. Dün
seans içinde gelen bu haber borsaların kapanışta alıcılı seyrini
destekledi. Ancak seans sonrası açıklanan Çinli Huawei ve 70
iştiraki ABD'nin kara listesine girdiği haberleri bu sabah ABD ve
asya vadelilerini olumsuz etkiledi. VIX 16,5 seviyesine gerilerken
halen daha Çin ile müzakerelerin sonlanmamış olması yükselişleri
satış fırsatı haline getiriyor. Teknik olarak görünüm henüz çok
kuvvetli değil. 2865/ 2880/ 2895 dirençler, 2840/ 2820/ 2790 ise
desteklerdir.

Günlük Pivot Seviyeleri

   2,868.33

  2,861.42  

 2,854.33   

2,847.25    

 2,840.33   

  2,833.42  

   2,826.33
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Brent Petrol

Brent petrol son iki günlük yükselişini bugün de devam ettirerek
72,10$ seviyelerine tırmandı. Trump AB ve Japonya ile
müzakereleri sürdürebilmek için otomobil ithalatına yönelik tarifeleri
6 aya kadar ertelemeyi planlıyor. Diğer tarafta Çin ile olan ilişkilerde
Huawei için özel kararname imzalayarak acil durum ilan etti.
Otomotiv sektörüne yönelik bu haber olumlu yansıdı. Diğer tarafta
haftalık ham petrol stokları 5,4 milyon varil artış gösterdi. Beklentiler
800bin varil azalması yönündeydi. Teknik olarak yükseliş kanalına
geri dönen brent petrol 72,30 direncinin hemen gerisinde. Bu
nedenle kar satışlarına karşı dikkat etmek gerekir. Şayet bu noktayı
aşarsa orta nokta olan 74,0 seviyelerine doğru hareketler
hızlanabilir. 72,30/ 74,00/ 74,75 dirençler olurken, 71,50/ 71,20/
69,50 ise desteklerdir.

Günlük Pivot Seviyeleri

   72.97

  72.76  

 72.59   

72.41    

 72.20   

  71.99  

   71.82

USD/JPY

ABD’de sanayi güvenini nisan ayında %0,5 düşerken, kapasite
kullanım oranı ve perakende satışlar gerileme kaydetti. Dün
Trump’ın AB ve Japonya ile müzakereleri sürdürebilmek için
otomobil ithalatına yönelik tarifeleri 6 aya kadar ertelemeyi
planladığına yönelik haber akışı risk iştahı üzerinde etkili oldu. Geri
çekilmenin gözlemlendiği USDJPY’de aralık ayından bu yana
devam eden yükseliş kanalının alt band seviyesi olan 109,18 ilk
destek seviyesi olarak bulunmaktadır. Devamında 108,92 – 108,70
ve 108,50 seviyeleri destek olarak izlenebilir. Olası toparlanmalarda
ise  109,76 - 110,10 ve 110,48 seviyeleri direnç olarak takip
edilebilir. ABD’de bugün inşaat izin, başlangıçları ve Philadelphia
Fed imalat endeksinin açıklanması bekleniyor.

Günlük Pivot Seviyeleri

   109.86

  109.73  

 109.59   

109.45    

 109.32   

  109.19  

   109.05
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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."

(0216) 453 0120 www.gedik.com

https://www.gedik.com/

	Piyasa Verileri
	Piyasa Gündemi
	EURO/DOLAR
	GBP/USD
	USDTRY
	EUR/TRY
	Altın
	DAX Yakın Vade
	Dow Jones Yakın Vade
	S&P 500 Yakın Vade
	Brent Petrol
	USD/JPY
	Gedik Yatırım Menkul Değerler A.Ş. - Yatırım Danışmanlığı Birimi
	YASAL UYARI

