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Piyasa Gündemi

Ticaret savaşlarına dair endişeler gündemdeki yerini korurken
küresel risk iştahı zayıf seyrini sürdürüyor. Yurt içinde ise TL
varlıklara olan ilgi zayıf seyrederken S-400 konusu ve ABD –
Türkiye ilişkilerine dair gelişmeler TL varlıklardaki fiyatlamalar
üzerinde etkili olmaya devam edecek. Aynı zamanda son günlerde
ABD – İran arasındaki gerilim ve artış kaydeden jeopolitik riskler de
yakından izlenmesi gereken bir diğer önemli konu olarak karşımıza
çıkıyor. 

Açıklanacak Önemli Ekonomik Veriler     

•    Önemli bir ekonomik veri akışı bulunmuyor.

Türkiye

TCMB verilerine göre konut fiyat endeksi martta yıllık bazda %3.45
artarken, aynı dönemde reel olarak yüzde 13,58 oranında azalış
gösterdi. Ticaret Bakanı Pekcan, Türkiye'nin GTS'den çıkarılması
kararının, iki ülkenin 75 milyar dolarlık ticaret hacmi hedefiyle
çeliştiğini belirtti. Ekonomik düzenlemeleri içeren Torba Yasa
TBMM'ye sunuldu, hurda araçta ÖTV indiriminin 10 bin liradan 15
bin liraya çıkarılması gibi düzenlemelerin olduğu torba tasarıda
TCMB'nin Hazine'ye ihtiyat akçesi transferi yer almadı. 

Euro Bölgesi

Euro Bölgesi'nde nisan ayı çekirdek enflasyon verisi yukarı revize
edilerek 2017'den beri en yüksek seviyesinde gerçekleşerek,
%1,2’den %1,3’e revize edildi. Tüketici fiyatlarındaki artışa karşın
dar bir aralıkta seyreden çekirdek enflasyon yaklaşık dört yıldır %
1,3 sınırını aşamadı. En son Ekim 2015'te % 1,5 görülmüştü.
Manşet enflasyon nisanda %1,7 ile ilk veriye göre değişiklik
göstermedi. ABD'de Michigan tüketici güveni mayıs ayında 102,4
oldu. Bu 15 yılın en yüksek seviyesi olarak kayda geçti. Cari
koşullar endeksi 112.,'ten 112,4'e yükselirken beklentiler endeksi
önceki ayın 87.4 seviyesinden 96'ya yükseldi. Almanya’da ÜFE ve
cari denge rakamları takip edilecek.

ABD 

Beyaz Saray, ABD Başkanı Donald Trump'ın Avrupa Birliği ve
Japonya ile ticaret görüşmelerine daha fazla zaman tanımak
amacıyla ithal otomobil ve parçalarından gümrük vergisi alıp
almama kararını azami altı ay süreyle ertelediğini açıkladı. Ancak
açıklamada Trump'ın ithal otomobil ve parçaların ABD'nin ulusal
güvenliğini tehlikeye attığı tespitini kabul ettiği belirtildi. ABD Ticaret
Temsilcisi Robert Lighthizer'ın ticaret görüşmelerini sürdürmek için
24 Mayıs'ta Japonya'ya gideceği belirtildi. Trump, iki ülke arasında
hızlı bir şekilde ticaret anlaşması imzalanacağına inandığını
belirtmişti. ABD’de bugün Fed üyelerinin konuşmaları izlenecek.

Japonya

Japonya ekonomisi yılın ilk çeyreğinde sürpriz büyüme kaydederek,
çeyreklik bazda % 0,5, yıllık bazda %2,1 seviyelerinde
gerçekleşti.Büyüme en fazla net ihracat tarafından desteklendi,
fakat ithalattaki düşüş zayıf talebin göstergesi olmaya devam etti.
Kamu yatırımları ve stoklar da büyümeyi desteklerken, tüketim ve
yatırım tarafı zayıf kaldı.

Piyasa Verileri
Pariteler Son Günlük Değ.

(%)
Haftalık Değ.

(%)
Yılbaşı Değ.

(%)
USDTRY 6.0761 0.34 0.28 14.79
EURTRY 6.7809 0.28 -0.33 11.80
EURUSD 1.1152 -0.14 -0.63 -2.66
GBPUSD 1.2728 -0.06 -1.78 -0.17
USDJPY 110.12 0.04 0.75 0.46

Sepetler Son Günlük Değ.
bp

Haftalık Değ.
bp

Yılbaşı Değ.
bp

½ $ + ½ € 6.3700 -0.27 -8.23 70.80
Dolar Endeksi 98.0220 2.70 74.20 192.10
REK 72.7400 - - -226.00

Endeks Vadeliler Son Günlük Değ.
(%)

Haftalık Değ.
(%)

Yılbaşı Değ.
(%)

S&P 500 Yakın Vade 2,868.25 0.22 2.18 14.49
DAX Yakın Vade 12,233.50 -0.11 2.96 15.83
Dow Jones Yakın
Vade 25,838.00 0.22 2.20 11.05

Emtialar Son Günlük Değ.
(%)

Haftalık Değ.
(%)

Yılbaşı Değ.
(%)

Ons Altın 1,276.18 -0.12 -1.82 -0.48
Gram Altın 249.29 0.22 -1.56 14.28
WTI 63.53 1.25 4.40 38.46
BRENT 73.22 1.28 4.17 35.17
Bakır 2.72 -0.14 -0.54 -0.17

Tahviller Son Günlük Değ.
bp

Haftalık Değ.
bp

Yılbaşı Değ.
bp

Türkiye 2 Yıllık 26.1000 10.00 174.00 637.00
Türkiye 10 Yıllık 19.1600 -39.00 -201.00 268.00
ABD 10 Yıllık 2.4000 0.40 -0.30 -28.60
ABD 2 Yıllık 2.2130 0.90 2.20 -28.30
Almanya 10 Yıllık -0.1040 -0.10 -3.40 -35.00
Almanya 2 Yıllık -0.6500 -0.40 -1.40 -4.00

Gelişmekte Olan
Ülke Kurları Son Günlük Değ.

(%)
Haftalık Değ.

(%)
Yılbaşı Değ.

(%)
USDZAR 14.4066 -0.24 0.56 0.14
USDIDR 14,483.75 -0.18 -0.04 0.46
USDTRY 6.0761 0.34 0.28 14.79
USDRUB 64.6107 -0.22 -1.23 -7.22
USDBRL 4.1017 0.06 2.72 5.68
USDCNY 6.9157 -0.04 0.54 0.54
USDMXN 19.1116 -0.27 -0.58 -2.72
USDCZK 23.1120 0.14 0.65 2.89
USDHUF 292.3550 0.07 1.25 4.33
USDPLN 3.8589 0.04 0.55 3.11
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EURO/DOLAR

Euro Bölgesi'nde nisan ayı çekirdek enflasyon verisi yukarı revize
edilerek 2017'den beri en yüksek seviyesinde gerçekleşerek,
%1,2’den %1,3’e revize edildi. Tüketici fiyatlarındaki artışa karşın
dar bir aralıkta seyreden çekirdek enflasyon yaklaşık dört yıldır %
1,3 sınırını aşamadı. Beyaz Saray, Trump'ın AB ve Japonya ile
ticaret görüşmelerine daha fazla zaman tanımak amacıyla ithal
otomobil ve parçalarından gümrük vergisi alıp almama kararını
azami altı ay süreyle ertelediğini açıkladı.  Ticaret müzakereleri
kapsamında Lighthizer’ın 24 Mayıs’ta Japonya’ya gideceği belirtildi.
Düşen trend çizgisinin altında fiyatlanan EURUSD’de geri
çekilmelerde 1,1145’in altında 1,1134 – 1,1110 seviyeleri destek
olarak izlenebilir. Olası toparlanmalarda ise 1,1166 – 1,1182 ve
1,1200 seviyeleri direnç olarak bulunmaktadır.
 

Günlük Pivot Seviyeleri

   1.1183

  1.1176  

 1.1164   

1.1152    

 1.1145   

  1.1138  

   1.1126

GBP/USD

GBPUSD paritesinde haftanın son günü İngiltere tarafında yoğun
gündem eşliğinde geçti. Ana muhalefetteki İşçi Partisi’nin lideri
Jeremy Corbyn cuma günü yaptığı açıklamada hükümet ile
aralarında geçen Brexit müzakerelerinin olumsuz sonuçlandığını
açıklarken İngiliz basınında May‘in 3 Haziran’da gerçekleşecek
oylamayı kaybetmesi durumunda istifa edebileceğine yönelik
haberler gördük. Sterlin bu belirsizliklerin yanı sıra cuma günü
ABD’de açıklanan tüketici güven endeksinin son 15 yılın en
yükseğine çıkması ile haftanın son gününü de kayıplarla tamamladı.
Paritede bugün aşağıda 1,2710’un altında 1,2690 ve 1,2665
seviyeleri destek bölgeleri olarak izlenebilir. Yukarıda ise 1,2775’in
üzerinde 9-22 günlük üssel ortalamaların bulunduğu 1,2860-1,2940
seviyeleri direnç bölgeleri olacaktır.

Günlük Pivot Seviyeleri

   1.2758

  1.2751  

 1.2739   

1.2728    

 1.2720   

  1.2713  

   1.2701
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USDTRY

Dolar/TL kuru cuma günü 6,0365 ve 6,0953 seviyeleri arasında
dalgalanarak günü 6,0554 seviyesinden tamamladı. Haftanın son
gününe ABD’den gelen bu ülke ile ticarette vergi avantajı
sunan GTS programından Türkiye’nin çıkarılması haberiyle
yükselişle başlayan Dolar/TL kuru gün içinde yatay bir seyir izledi.
ABD tarafında açıklanan verilerin güçlü kalmaya devam etmesi
dolar endeksinin ve kurun günü yukarı seviyelerden tamamlamasını
sağladı. Bugün yurtiçi ve yurtdışında önemli bir veri akışı
bulunmuyor.  Kur sabah 08:35 itibariyle 6,07 seviyelerine yakın
bölgelerden işlem görüyor. Kurda bugün aşağıda 6,04’ün 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

   6.1137

  6.0952  

 6.0857   

6.0761    

 6.0576   

  6.0392  

   6.0296

EUR/TRY

Euro Bölgesi'nde nisan ayı çekirdek enflasyon 2017'den beri en
yüksek seviyesinde gerçekleşerek, %1,2’den %1,3’e revize edildi.
Tüketici fiyatlarındaki artışa karşın dar bir aralıkta seyreden çekirdek
enflasyon yaklaşık dört yıldır % 1,3 sınırını aşamadı. Yurtiçinde
haftanın son günü ABD ile ticarette vergi avantajı sağlayan GTS
kapsamındaki ülkeler listesinden Türkiye'nin çıkarılması,
Türkiye'den yapılan çelik ithalatına uyguladığı %50 oranındaki
gümrük vergisini % 25'e indirilmesi öne çıkan başlıklar arasında yer
aldı. Haftanın ilk işlem günü 6,7482 seviyesinden gelen alımlarla
sınırlı toparlanmanın kaydedildiği EURTRY’de yükselişlerde 6,8100
- 6,8930 ve 6,9655 seviyeleri direnç olarak bulunmaktadır. Geri
çekilmelerde 6,7080 - 6,6050 ve 6,5405 seviyeleri destek olarak
izlenebilir. 

Günlük Pivot Seviyeleri

   6.8122

  6.7970  

 6.7889   

6.7809    

 6.7657   

  6.7505  

   6.7424
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Altın

Ons altın yeni haftaya cuma gününden kalan satış baskısıyla
başlıyor. Bu sabah 1275$ seviyesinden işlem gören altında henüz
bir toparlanma göremiyoruz. ABD-Çin arasındaki ticaret savaşları
kendisini para birimleri üzerinde de hissettirmeye başladı. Dolar Çin
yuanı karşısında 6 ayın en yüksek seviyesinde bulunuyor. Çin’in
yuan değeri üzerinden ticaret savaşlarını yürütmesi ve bu konunun
doları güvenli liman haline getirmesi DXY üzerinden altın fiyatına
baskı oluşturuyor. Ons altın teknik olarak güçlü gözükmüyor. Henüz
saatlik barlarda bir toparlanma göremiyoruz. Mevcut durumda
tepkiler 1278$ seviyesinde sınırlı kalıyor. Eğer buralarda dip
oluşumu gerçekleşmezse aşağı baskı 1268$ seviyelerine kadar
devam edebilir. 1278/ 1282/ 1288 dirençler, 1274/ 1268/ 1263 ise
desteklerdir.

Günlük Pivot Seviyeleri

   1,282.42

  1,280.66  

 1,278.42   

1,276.18    

 1,274.42   

  1,272.66  

   1,270.42

DAX Yakın Vade

Geçen hafta ABD Başkanı Trump’ın otomobil ithalatına yönelik
tarifeleri 6 aya kadar ertelemesi Avrupa borsalarında bir miktar tepki
alımlarını beraberinde getirse de ticaret savaşlarına dair endişeler
risk iştahını baskılayan bir gelişme olarak karşımıza çıkıyor. Cuma
günü küresel piyasalarda satışların etkili olduğu görülürken DAX
vadelileri günü %0,44’lük bir düşüşle 12.247 puandan tamamladı.
Bu sabah yataya yakın bir seyrin izlendiği DAX vadelilerinde aşağı
yönlü hareketlerin devamında 5 günlük üssel ortalamaya denk gelen
12.192 seviyesi kısa vadeli ilk destek noktasıdır. 12.192 altında
12.131 ve 12.000 seviyeleri destek olarak izlenebilir. Tepki
alımlarında ise 12.300 seviyesi kısa vadeli direnç konumunda olup
bu seviye üzerinde 12.380 ve 12.420 seviyeleri direnç konumunda
bulunmaktadır. 

Günlük Pivot Seviyeleri

   12,276.50

  12,264.50  

 12,249.00   

12,233.50    

 12,221.50   

  12,209.50  

   12,194.00
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Dow Jones Yakın Vade

ABD vadelileri yeni haftaya yükselişle başlarken, cuma günkü
kayıpların tepkisinin geldiğini görüyoruz. Dow Jones endeksi %0,38
azalışla 25.764 puandan kapanış gerçekleştirdi.  Ticaret
kargaşasının yeniden ateşlenmesiyle birlikte yükselen güvenli varlık
talebi tetiklendi. Son olarak Google Huawei ile işbirliğini kesti.
Geçen hafta yapılan müzakereler sonrası ilişkilerin halen daha
çözüm yolundan uzak olduğunu gösteriyor.  Bu nedenle ABD
endekslerindeki yükselişler ortam tansiyonu düşmezse kalıcı
olmayabilir. Teknik olarak alçalan trendin etkileri devam
ediyor.25,950-25,600 yatay işlem bandı. Yukarı yönün devamı için
25,950 seviyesinin geçilmesi gerekir. Bu nokta aynı zamanda
alçalan trendin geçtiği yerdir.  25,950/ 26,100/ 26,300 dirençler
olurken, 25,600/ 25,400/ 25,200 ise desteklerdir.

Günlük Pivot Seviyeleri

   26,047.00

  25,974.00  

 25,906.00   

25,838.00    

 25,765.00   

  25,692.00  

   25,624.00

S&P 500 Yakın Vade

S&P 500 endeksi %0,58 kayıpla 2860 puan seviyesinden cuma
günkü seansı tamamlarken, bu sabah S&P500 vadelisi %0,2
oranında artıda işlem görüyor. Google Huawei ile işbirliğini kesti.
Buna karşılık Kanada ve Meksika'dan çelik ve alüminyum ithalatına
uygulanan tarifeleri sona erdirmesi, AB’ye yönelik otomobil ve
otomobil parçaları tarifelerine ilişkin bir kararını ertelemesiyle oluşan
pozitif hava fiyatlamaları ne kadar sürdürülebilir bu konu yeteri
kadar net değil. VIX 16,0 seviyesinde bulunurken, buna karşılık yen
pozisyonlarındaki artış risk iştahının yeterli olmadığını gösteriyor.
 Teknik olarak alçalan trendin etkileri devam ediyor.  Son üç günlük
barların tepeleri bir önceki günlerin gerisinde oluşu zayıf bir
gösterge. 2880/ 2935/ 2960 dirençler, 2860/ 2840/ 2820 ise
desteklerdir.

Günlük Pivot Seviyeleri

   2,891.33

  2,883.92  

 2,876.08   

2,868.25    

 2,860.83   

  2,853.42  

   2,845.58
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Brent Petrol

Brent petrol bu sabah 73,10$ seviyesinden işlem görüyor. ABD'deki
petrol sondaj kulesi sayısı 11 - 17 Mayıs haftasında bir önceki
haftaya göre 3 azalarak 802'ye düştü. Suudi Arabistan Enerji Bakanı
küresel pazardaki ham petrol miktarının talebi karşılayacak düzeyde
olduğunu ve ham petrol stoklarının artış gösterdiğini açıkladı. Ayrıca
Körfezde yaşanan jeopolitik gelişmeler tırmanarak devam ediyor.
Suudi Arabistan’ın 4 ticari gemisine saldırının ardından BAE ve S.
Arabistan’a Husiler tarafından önemli tesislerin vurulması tehdidi
geldi. Körfezde yaşanan gelişmelerin fiyatlaması ticaret savaşları ve
arz fazlasının önüne geçmiş durumda . Teknik olarak yükseliş
kanalına geri dönen brent halen daha orta bandını geçemedi. 73,30/
74,00/ 74,75 dirençler olurken, 72,30/ 71,50/ 71,20 ise desteklerdir.

Günlük Pivot Seviyeleri

   74.42

  73.97  

 73.59   

73.22    

 72.77   

  72.33  

   71.95

USD/JPY

Japonya ekonomisi yılın ilk çeyreğinde sürpriz büyüme kaydederek,
çeyreklik bazda % 0,5, yıllık bazda %2,1 seviyelerinde gerçekleşti.
Büyüme en fazla net ihracat tarafından desteklenirken, ithalattaki
düşüş zayıf talebin göstergesi olmaya devam etti. Kamu yatırımları
ve stoklar da büyümeyi desteklerken, tüketim ve yatırım tarafı zayıf
kaldı. Beyaz Saray, Trump'ın AB ve Japonya ile ticaret
görüşmelerine daha fazla zaman tanımak amacıyla ithal otomobil ve
parçalarından gümrük vergisi alıp almama kararını altı ay süreyle
ertelediğini açıklarken, Lighthizer’ın 24 Mayıs’ta Japonya’ya
gideceği belirtildi. Toparlanmanın kaydedildiği USDJPY’de 110,48,
bollinger’ın orta band seviyesi olan 110,66 ve 110,84 direnç
konumunda bulunmaktadır. Geri çekilmelerde 109,84 – 109,48 ve
109,30 seviyeleri destek olarak izlenebilir. 

Günlük Pivot Seviyeleri

   110.59

  110.46  

 110.29   

110.12    

 109.98   

  109.85  

   109.68
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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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