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Piyasa Gündemi

ABD Başkanı Trump, ABD ile ticarette vergi avantajı sağlayan
Genelleştirilmiş Tercihler Sistemi kapsamındaki ülkeler listesinden
Türkiye'nin çıkarıldığını açıklarken, ABD'nin Türkiye'den yaptığı çelik
ithalatına uyguladığı yüzde 50 oranındaki gümrük vergisini yüzde
25'e indirdi. Yurt dışında ticaret savaşlarına ilişkin endişeler ile yurt
içinde S-400 konusundaki gelişmeler başta olmak üzere ABD –
Türkiye ilişkileri fiyatlamalar üzerinde etkili olacak. 

Açıklanacak Önemli Ekonomik Veriler
     
•    12:00 Euro Bölgesi – TÜFE Önem: Yüksek
•    17:00 ABD – Michigan Tüketici Güven Endeksi Önem: Yüksek

Türkiye

Merkez Bankası'nın verilerine göre,geçen hafta itibari ile net
uluslararası rezervleri 165.383 milyar TL oldu.Net dış varlıklar bir
önceki hafta 165.628 milyar TL düzeyinden 166.743 milyar TL'ye
yükseldi. TCMB beklenti anketi'ne göre, yıl sonu TÜFE beklentisi
%16.23'ten % 16.68'e, yıl sonu dolar/TL beklentisi ise 6,2030'dan
6.431'e yükseldi. Moody's, dış finansman ihtiyacını hafifletecek,
enflasyonist baskıyı azaltacak etkin bir politika izlenmezse
Türkiye'nin notunun düşürüleceğini bildirdi. Türkiye'nin
görünümünün pozitife yükseltilmesinin zor olduğu, yapısal
dengesizliklere yönelik reformların kararlı bir şekilde
uygulanmasının da kredi görünümünün istikrara kavuşmasında etkili
olabileceği söylendi.

2018'in ilk çeyreğinde AB ile yaklaşık 3,5 milyar euro ticaret açığı
olan Türkiye, bu yılın aynı döneminde 2,78 milyar euroluk ticaret
fazlası verdi. Türkiye'nin yılın ilk 3 ayında AB ülkelerine toplam
ihracatı 20,2 milyar euro, ithalatı da 17,4 milyar euro oldu.
Türkiye'nin AB üyesi ülkelerle ticaretinde Ağustos 2018'den itibaren
fazla verildi. Bankacılık sektörünün toplam mevduatı, geçen hafta
63 milyar 158 milyon 513 bin lira artarak 2 trilyon 381 milyar 496
milyon 58 bin liraya yükseldi. ABD Başkanı Trump, ABD'nin
Türkiye'den yaptığı çelik ithalatına uyguladığı %50 oranındaki
gümrük vergisinin % 25'e indirildiğini açıklarken, Türkiye'ye ABD ile
ticarette vergi avantajı sağlayan Genelleştirilmiş Tercihler Sistemi
kapsamındaki ülkeler listesinden Türkiye'nin çıkarıldığını belirtti. Söz
konusu karar bugünden itibaren geçerli olacak.

Euro Bölgesi

AB ve Euro Bölgesi'nin mart ayı uluslararası ticaret verilerini
yayımladı. Buna göre, AB'nin mart ayında toplam ihracatı 173,4
milyar euroya, ithalatı da 170,4 milyar euroya ulaştı. AB, mart
ayında yaklaşık 3 milyar euro ticaret fazlası verdi. Euro Bölgesi'nin
ise mart ayında toplam ihracatı 205,6 milyar euro, ithalatı da 183,1
milyar euro seviyesine çıktı. Böylece Euro Bölgesi, söz konusu
dönemde yaklaşık 22,5 milyar euroluk ticaret fazlasına ulaştı.

ABD 

ABD'de konut başlangıçları ikinci ayda da yükseldi.  Bu durum konut
sektörünün olumlu ivmesini sürdürdüğüne işaret etti. Ticaret
Bakanlığı verilerine göre konut başlangıçları Nisan'da yıllık %5.7
artışla 1.24 milyon oldu. ABD'de haftalık işsizlik maaşı başvuruları
geçen hafta beklentiden fazla gerileyerek 212 bin oldu.

Piyasa Verileri
Pariteler Son Günlük Değ.

(%)
Haftalık Değ.

(%)
Yılbaşı Değ.

(%)
USDTRY 6.0694 0.39 1.43 14.66
EURTRY 6.7896 0.31 0.87 11.95
EURUSD 1.1180 0.01 -0.49 -2.42
GBPUSD 1.2790 -0.06 -1.63 0.32
USDJPY 109.67 -0.16 -0.25 0.05

Sepetler Son Günlük Değ.
bp

Haftalık Değ.
bp

Yılbaşı Değ.
bp

½ $ + ½ € 6.3728 -0.05 -24.15 71.08
Dolar Endeksi 97.8000 -4.00 47.00 169.90
REK 72.7400 - - -226.00

Endeks Vadeliler Son Günlük Değ.
(%)

Haftalık Değ.
(%)

Yılbaşı Değ.
(%)

S&P 500 Yakın Vade 2,867.25 -0.39 -0.68 14.45
DAX Yakın Vade 12,238.00 -0.51 1.28 15.87
Dow Jones Yakın
Vade 25,772.00 -0.37 -0.74 10.76

Emtialar Son Günlük Değ.
(%)

Haftalık Değ.
(%)

Yılbaşı Değ.
(%)

Ons Altın 1,288.17 0.12 0.04 0.46
Gram Altın 251.37 0.51 1.52 15.23
WTI 62.98 -0.29 2.05 37.27
BRENT 72.76 -0.38 2.16 34.33
Bakır 2.73 -0.31 -2.00 0.01

Tahviller Son Günlük Değ.
bp

Haftalık Değ.
bp

Yılbaşı Değ.
bp

Türkiye 2 Yıllık 26.0000 13.00 139.00 627.00
Türkiye 10 Yıllık 19.5500 7.00 -144.00 307.00
ABD 10 Yıllık 2.3800 -2.00 -9.10 -30.60
ABD 2 Yıllık 2.1780 -2.00 -9.20 -31.80
Almanya 10 Yıllık -0.1030 -0.20 -6.30 -34.90
Almanya 2 Yıllık -0.6540 0.40 -3.30 -4.40

Gelişmekte Olan
Ülke Kurları Son Günlük Değ.

(%)
Haftalık Değ.

(%)
Yılbaşı Değ.

(%)
USDZAR 14.2984 0.06 0.98 -0.61
USDIDR 14,468.25 -0.07 1.04 0.36
USDTRY 6.0694 0.39 1.43 14.66
USDRUB 64.6720 0.08 -0.68 -7.13
USDBRL 4.0483 0.04 2.30 4.30
USDCNY 6.9035 0.29 1.16 0.36
USDMXN 19.1138 -0.05 0.07 -2.71
USDCZK 23.0060 -0.04 0.48 2.42
USDHUF 290.2150 -0.12 0.91 3.56
USDPLN 3.8493 -0.01 0.65 2.85
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EURO/DOLAR

Euro Bölgesi'nin mart ayında toplam ihracatı 205,6 milyar euro,
ithalatı da 183,1 milyar euro seviyesine çıktı. Böylece söz konusu
dönemde yaklaşık 22,5 milyar euroluk ticaret fazlasına ulaştı.
ABD’de konut başlangıçları nisan ayında 1,24 milyon açıklanarak,
konut sektörünün olumlu ivmesini koruduğunu gösterdi. İşsizlik
maaşı başvuruları geçen hafta beklentilerden fazla gerileyerek 212
bin oldu. Dolarda görülen değer kazanımıyla EURUSD’de geri
çekilme kaydedildi. 1,1224  TL seviyesinin test edilmesiyle satışların
görüldüğü paritede geri çekilmelerin devamında 1,1166 – 1,1145 ve
1,1110 seviyeleri destek olarak izlenebilir. Olası toparlanmalarda
1,1200 – 1,1208 ve 1,1224 seviyeleri direnç olarak takip edilebilir. 

Günlük Pivot Seviyeleri

   1.1195

  1.1188  

 1.1184   

1.1180    

 1.1173   

  1.1166  

   1.1162

GBP/USD

Brexit sürecinin alevlenmesi ve haber akışının belirsizliklerin devam
ettiğine yönelik sinyaller vermesi sterlinde değer kayıplarının devam
etmesini sağlıyor. Dün BBC’de çıkan haberde 3 Haziran’da
gerçekleşecek 4.parlamento oylaması öncesi hükümet ile
muhalefetin Brexit görüşmelerini anlaşma olmadan tamamlamaya
yakın oldukları bilgisi paritede aşağı yönlü hareketi tetikledi. Dün
ayrıca ABD tarafında açıklanan verilerin beklentileri aşması küresel
dolar endeksinin primlenmesine neden oldu. Bugün ABD tarafında
öncü göstergeler-tüketici güven endeksi verileri izlenecek. Bugün
aşağıda 1,2780’in altında 1,2740 ve 1,2690 seviyeleri destek
bölgeleri olarak izlenebilir. Yukarıda ise 1,2845’in üzerinde 9-22
günlük üssel ortalamaların bulunduğu 1,2900-1,2965 seviyeleri
direnç bölgeleri olacaktır.

Günlük Pivot Seviyeleri

   1.2831

  1.2820  

 1.2805   

1.2790    

 1.2779   

  1.2768  

   1.2753
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USDTRY

Dolar/TL kuru dün 5,9965 ve 6,0521 seviyeleri arasında
dalgalanarak günü 6,0457 seviyesinden tamamladı. Veri akışının
zayıf kaldığı günde sabah saatlerinde Moody’s’in açıklamaları takip
edilirken kuruluşun değerlendirmesine piyasada hareketlilik
yaratmadı. Önceki gün Trump’ın otomobil tarifelerini erteleyeceği
haberinin ardından zayıflayan dolar endeksiyle 5,99 seviyelerine
dayanan Dolar/TL kuru dün de bu seviyenin altına gelemedi. Bugün
ABD tarafında açıklanacak öncü göstergeler ve tüketici güven
endeksi verileri kur tarafında izlenecektir. Kur sabah 08:45 itibariyle
6,08 seviyelerine yakın bölgelerden işlem görüyor. Kurda bugün
aşağıda 6,05’in 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

   6.1438

  6.1195  

 6.0945   

6.0694    

 6.0452   

  6.0209  

   5.9959

EUR/TRY

Euro Bölgesi'nin mart ayında toplam ihracatı 205,6 milyar euro,
ithalatı da 183,1 milyar euro seviyesine çıkarak, söz konusu
dönemde yaklaşık 22,5 milyar euroluk ticaret fazlasına ulaştı.
Yurtiçinde TCMB beklenti anketi'ne göre, yıl sonu TÜFE beklentisi
%16.23'ten % 16.68'e, yıl sonu dolar/TL beklentisi ise 6,2030'dan
6.431'e yükseldi. Moody’s söylemleri gündemde yerini korurken,
Trump, ABD ile ticarette vergi avantajı sağlayan GTS kapsamındaki
ülkeler listesinden Türkiye'nin çıkarıldığını, Türkiye'den yaptığı çelik
ithalatına uyguladığı %50 oranındaki gümrük vergisini % 25'e
indirdiğini açıkladı. Alıcılı seyrin gözlemlendiği EURTRY’de
yükselişlerin devamında 6,8930 – 6,9655 ve 7,0358 seviyeleri
direnç olarak bulunmaktadır. Geri çekilmelerde 6,7080 - 6,6050 ve
6,5405 seviyeleri destek olarak izlenebilir. 

Günlük Pivot Seviyeleri

   6.8651

  6.8392  

 6.8144   

6.7896    

 6.7637   

  6.7379  

   6.7131
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Altın

Haftanın son işlem gününde ons altın 1287$ seviyesinden işlem
görüyor. Dün gelen ABD verileri ardından ons altın sert satış yaşadı.
ABD'de konut başlangıçları ikinci ayda da yükseldi ve Nisan'da yıllık
%5,7 artışla 1.24 milyon oldu. Konut sektörünün olumlu ivmesinin
sürmesi ABD ekonomisine yönelik olumlu sinyal verdi. Bu düşüşün
ardından teknik görünümde çift tepe formasyonu da hedefine
ulaşmış oldu. Bu son düşüş ile birlikte tekrardan alçalan trend
etkisine girdi. Şayet ons altın 1290-1294$ üzerinde tutunmaya
devam ederse yükselişlerin devamı 1300$ tepkisiyle gelebilir.
Şimdilik oluşan tepkilerde 1290$’a doğru hareket oluşurken saatlik
periyotta oluşan küçük bir çift dip görünümü 1290$’a işaret ediyor.
1290/ 1294/ 1300 dirençler, 1280/ 1277/ 1272 ise desteklerdir.

Günlük Pivot Seviyeleri

   1,293.46

  1,291.12  

 1,289.58   

1,288.05    

 1,285.71   

  1,283.37  

   1,281.83

DAX Yakın Vade

Ticaret savaşlarına dair endişeler gündemdeki yerini korumasına
karşın dün güçlü gelen ekonomik veriler küresel piyasalarda tepki
alımlarını beraberinde getirdi. Trump’ın AB ve Japonya ile
müzakereleri sürdürebilmek için otomobil ithalatına yönelik tarifeleri
6 aya kadar ertelemeyi planladığına ilişkin haber akışı da Avrupa
borsalarını destekleyen diğer bir gelişme olarak sıralanabilir. DAX
vadelileri dün günü %1,69’luk bir yükselişle 12.301 seviyesinden
tamamladı. Bu sabah hafif satıcılı bir seyrin izlendiği DAX
vadelilerinde satışların devam etmesi halinde 12.204 - 12.179 ve
12.059 seviyeleri destek olarak izlenebilir. Tepki alımlarında ise
13.319 kısa vadeli direnç konumunda olup bu seviye üzerinde
12.380 ve 12.420 seviyeleri direnç konumunda bulunmaktadır. 

Günlük Pivot Seviyeleri

   12,320.17

  12,302.83  

 12,270.67   

12,238.50    

 12,221.17   

  12,203.83  

   12,171.67
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Dow Jones Yakın Vade

ABD'de endeksler üçüncü gün art arda yükseldi. Walmart ve
Cisco’nun beklentiden iyi gelen bilançolarının etkisi endekslerin
üçüncü gününde katalizör oldu. Dow Jones endeksi yüzde 0,84
artışla 25.863 puandan kapanış gerçekleştirdi. ABD'de konut
başlangıçları ikinci ayda da yükselerek, Nisan'da yıllık %5,7 artışla
1.24 milyon oldu. Bu sabah ise Dow Jones vadelisi kar satışları ile
%0,3 oranında satıcılı. Çin borsalarındaki satışla beraber ABD-Çin
arasında müzakerelerin sekteye uğraması olumsuz etkiledi. Çin'de
devlet yayın organlarında Çin’in şimdilik ABD ile görüşmekle
ilgilenmediği belirtildi. Teknik olarak alçalan trendin üzerine çıksak
da 25,700 aşağısına gerilemediği sürece çift dip formasyonu devam
edecek. 25,800/ 25,900/ 26,100 dirençler, 25,700/ 25,200/ 25,000
ise destekler.

Günlük Pivot Seviyeleri

   26,004.33

  25,957.67  

 25,865.33   

25,773.00    

 25,726.33   

  25,679.67  

   25,587.33

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. 2880/ 2935/ 2960 dirençler, 2860/ 2840/ 2820 ise
desteklerdir.

Günlük Pivot Seviyeleri

   2,892.83

  2,887.67  

 2,877.58   

2,867.50    

 2,862.33   

  2,857.17  

   2,847.08
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Brent Petrol

Brent petrol son iki günlük yükselişinin ardından bu sabah hafif
satıcılı seyir izliyor. Dün gelen ABD konut başlangıçları ikinci ayda
da yükseldi. Diğer tarafta Çin'de devlet yayın organlarında Çin’in
şimdilik ABD ile görüşmekle ilgilenmediği belirtildi. Ticaret
savaşlarına ilişkin olumlu haber akışı şimdilik olmazken, ABD-İran
arasındaki gerilim günden güne tırmanıyor. Şayet siyasi gerilim bu
yönde artarsa bu durum petrol fiyatlarında yükselişe neden olabilir.
Teknik olarak yükseliş kanalına geri dönen brent petrol 72,30
direncini aşsa da kanal orta bandına takıldı. Bu nedenle kar
satışlarına karşı dikkat etmek gerekir. Şayet bu noktayı aşarsa orta
nokta olan 74,0 seviyelerine doğru hareketler hızlanabilir. 73,30/
74,00/ 74,75 dirençler olurken, 72,30/ 71,50/ 71,20 ise desteklerdir.

Günlük Pivot Seviyeleri

   73.72

  73.49  

 73.12   

72.75    

 72.53   

  72.30  

   71.93

USD/JPY

Japonya’da üçüncül sanayi faaliyet endeksi artış yönündeki
beklentilerin altında açıklanarak %0,4 düşüş kaydetti. ABD’de konut
başlangıçları nisan ayında 1,24 milyon açıklanarak, konut
sektörünün olumlu ivmesini koruduğunu gösterdi. İşsizlik maaşı
başvuruları geçen hafta beklentilerden fazla gerileyerek 212 bin
oldu. Ticaret müzakerelerine ilişkin belirsizlik yerini korumaya
devam ediyor. Geri çekilmenin gözlemlendiği USDJPY’de geri
çekilmelerde 109,32 - 109,18 ve 108,92 seviyeleri destek olarak
izlenebilir. Olası toparlanmalarda 110,10 -  110,48 ve 110,84
seviyeleri direnç olarak takip edilebilir. ABD’de Michigan tüketici
güveni rakamlarını açıklanması bekleniyor.

Günlük Pivot Seviyeleri

   110.43

  110.23  

 109.95   

109.67    

 109.47   

  109.27  

   108.99
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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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