
Forex Bülten 21 Mayıs 2019

Piyasa Gündemi

ABD'nin Huawei'yi ticari kara listeye almasıyla birlikte Google
Huawei ile işbirliğini kestiğini açıkladı. ABD Başkanı Trump’tan da
gelen açıklamaların etkisiyle ticaret savaşlarına dair endişeler
gündemdeki yerini korumaya devam ederken riskli varlıklar baskı
altında kaldı. Ticaret savaşlarına dair endişeler, ABD – İran gerilimi
ve ABD – Türkiye ilişkilerine dair gelişmeler piyasaların gündemini
oluşturmaya devam ediyor. 

Açıklanacak Önemli Ekonomik Veriler
     
•    10:00 Türkiye – Tüketici Güven Endeksi Önem: Orta
•    17:00 ABD – Mevcut Ev Satışları Önem: Yüksek

Türkiye

BDDK, bankaların döviz alım ve satım işlemlerine yeni bir kural
getirdi. Buna göre; 100 bin dolar üzeri döviz almak isteyenler bir gün
bekleyecek. Dövizin TL karşılığı bir gün önce yatırılacak, alınan
döviz hesaba ertesi gün geçecek. Döviz bozduranlar için bekleme
süresi yok. Satılan dövizin Türk Lirası karşılığı aynı gün hesapta
olacak. Karar ile spekülatif döviz talebinin frenlenmesi, piyasa
istikrarının desteklenmesi amaçlanıyor. Söz konusu uygulama
bugün başlayacak. Geçen hafta döviz alımına binde bir oranında
vergi de getirilmişti. Hazine alacakları, nisan ayı itibarıyla 19 milyar
lira olarak gerçekleşti. Buna göre, nisan ayı sonu itibarıyla Hazine
alacak stoku 19 milyar lira oldu. Alacak stoku içinde en yüksek payı
11,9 milyar lirayla mahalli idareler oluşturdu. Söz konusu tarihe
kadar Hazine alacaklarından toplam 402,9 milyon lira tahsil
edildi.Yurtiçidne bugün tüketici güveninin açıklanması bekleniyor.

Euro Bölgesi

OECD Direktörü Angel Gurria ABD ile Çin arasındaki ticaret
geriliminin yatırımlar ve büyüme için tehlike teşkil ettiği konusunda
uyararak,"Ticaret konusundaki kararlar alınmaya başladığında bir
toparlanma içerisindeydik. Bu durum sadede toparlanmaya sekte
vurmakla kalmadı, yavaşlamaya neden oldu, daha büyük hasar
potansiyeli de hala mevcut" ifadesini kullandı. Gurria sözlerini şöyle
sürdürdü; "Bugün herkes iki ülke arasında bir anlaşma olmasını
bekliyor ancak sorun şu ki eğer gerilim devam ederse bu gerilimin
yayılma etkisi daha da belirgin hale geliyor" dedi. 

ABD 

Fed Başkanı Jerome Powell, yıllık mali piyasalar konferansında
yaptığı konuşmada "Ticaret görüşmelerinin sonucu henüz bilinmiyor
ve bu konu üzerine hükümde bulunmak için çok erken" dedi. Fed
Başkan, Fed'in halihazırda uyguladığı yüzde 2 enflasyon hedefi
yerine bir aralık söz konusu olabileceğini işaret ederek, "Para
politikasını tekrar gözden geçiriyoruz. Bunlardan biri bir aralık
kullanmak” dedi. Powell ayrıca enflasyon için, "Dinamiklerin
değiştiğinin farkındayız, mükemmel olmasa da iyi cevaplarımız var"
değerlendirmesinde bulundu. ABD Başkanı Trump, ABD'nin İran ile
müzakereler için çalıştığı iddialarını yalanlayarak, "İran ne zaman
hazır olursa o zaman bizi arayacaktır. O zamana kadar ekonomileri
çökmeye devam edecek." değerlendirmesinde bulundu. ABD’de
bugün Fed üyelerinin konuşmaları ve mevcut konut satışlarının
açıklanması bekleniyor.

Piyasa Verileri
Pariteler Son Günlük Değ.

(%)
Haftalık Değ.

(%)
Yılbaşı Değ.

(%)
USDTRY 6.0361 0.12 0.08 14.03
EURTRY 6.7357 0.02 -0.41 11.06
EURUSD 1.1154 -0.13 -0.46 -2.65
GBPUSD 1.2719 -0.05 -1.44 -0.25
USDJPY 110.14 0.07 0.48 0.48

Sepetler Son Günlük Değ.
bp

Haftalık Değ.
bp

Yılbaşı Değ.
bp

½ $ + ½ € 6.3658 -0.42 -9.75 70.38
Dolar Endeksi 98.0390 8.90 48.50 193.80
REK 72.7400 - - -226.00

Endeks Vadeliler Son Günlük Değ.
(%)

Haftalık Değ.
(%)

Yılbaşı Değ.
(%)

S&P 500 Yakın Vade 2,854.75 0.38 0.55 13.95
DAX Yakın Vade 12,088.00 0.53 0.92 14.45
Dow Jones Yakın
Vade 25,778.00 0.32 0.81 10.79

Emtialar Son Günlük Değ.
(%)

Haftalık Değ.
(%)

Yılbaşı Değ.
(%)

Ons Altın 1,275.57 -0.17 -1.65 -0.53
Gram Altın 247.53 -0.05 -1.54 13.48
WTI 63.42 0.33 3.38 38.23
BRENT 72.26 0.12 1.50 33.40
Bakır 2.73 0.49 -0.42 0.15

Tahviller Son Günlük Değ.
bp

Haftalık Değ.
bp

Yılbaşı Değ.
bp

Türkiye 2 Yıllık 25.7200 -38.00 171.00 599.00
Türkiye 10 Yıllık 19.0100 -15.00 -163.00 253.00
ABD 10 Yıllık 2.4140 -0.40 0.40 -27.20
ABD 2 Yıllık 2.2270 0.40 2.80 -26.90
Almanya 10 Yıllık -0.0880 -0.70 -1.50 -33.40
Almanya 2 Yıllık -0.6380 -0.20 1.30 -2.80

Gelişmekte Olan
Ülke Kurları Son Günlük Değ.

(%)
Haftalık Değ.

(%)
Yılbaşı Değ.

(%)
USDZAR 14.4054 0.13 1.14 0.14
USDIDR 14,491.25 0.08 0.56 0.52
USDTRY 6.0360 0.12 0.08 14.03
USDRUB 64.5160 -0.05 -0.62 -7.35
USDBRL 4.0968 0.03 3.04 5.55
USDCNY 6.9072 -0.07 0.46 0.42
USDMXN 19.0798 0.08 -0.37 -2.88
USDCZK 23.1212 0.09 0.60 2.93
USDHUF 292.8410 0.16 1.10 4.50
USDPLN 3.8547 0.10 0.24 3.00
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EURO/DOLAR

OECD direktörü Angel Gurria ABD ile Çin arasındaki ticaret
geriliminin yatırımlar ve büyüme için tehlike teşkil ettiği konusunda
uyardı. Fed Başkanı Powell yıllık mali piyasalar konferansında
gerçekleştirdiği konuşmasında ticaret görüşmelerinin sonucunun
henüz bilinmediğini ve bu konuda hükümde bulunmak için erken
olduğunu belirtti. Ticaret müzakerelerine ilişkin tekrar oluşan
endişeler küresel piyasalarda risk iştahında düşük seyrin
sürmesinde etkili oluyor.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. Bugün
Fed üyelerinin konuşmaları ve ABD’den açıklanacak mevcut konut
satışları takip edilecek.
 

Günlük Pivot Seviyeleri

   1.1190

  1.1182  

 1.1168   

1.1154    

 1.1145   

  1.1137  

   1.1123

GBP/USD

GBPUSD paritesinde kan kaybı devam ediyor. İngiltere’de hükümet
ile muhalefetin anlaşmalı Brexit konusunda ortak bir yol bulamadan
masadan kalkmaları sterlin üzerinde baskıyı artırırken Brexit’e ilişkin
belirsizlikler fiyatlanmaya devam ediyor. Geçen hafta beklentileri
aşan veriler nedeniyle yükseliş kaydeden küresel dolar endeksi yeni
haftaya hafif kayıpla başlasa da paritede sınırlı aşağı yönlü seyir
devam etti. Bugün İngiltere tarafında önemli bir veri akışı
bulunmazken Pasifik’in öbür tarafında öğleden sonra açıklanacak
konut verileri takip edilecek. Paritede bugün aşağıda 1,2710’un
altında 1,2690 ve 1,2665 seviyeleri destek bölgeleri olarak
izlenebilir. Yukarıda ise 1,2768’in üzerinde 9-22 günlük üssel
ortalamaların bulunduğu 1,2830-1,2922 seviyeleri direnç bölgeleri
olacaktır.

Günlük Pivot Seviyeleri

   1.2752

  1.2745  

 1.2732   

1.2719    

 1.2711   

  1.2704  

   1.2691
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USDTRY

Dolar/TL kuru dün 6,0117 ve 6,0430 seviyeleri arasında
dalgalanarak günü 6,0368 seviyesinden tamamladı. Haftanın ilk
gününde veri akışının zayıf kalması ve önemli bir haber başlığı
bulunmaması Dolar/TL kurunun yatay bir performans sergilemesini
sağladı. Dün akşam saatlerinde BDDK’dan gelen dövizde spekülatif
hareketlere yönelik önlemlerin bugün piyasalarda etkilerinin
görebiliriz. Bugün yine yurtiçinde önemli bir veri akışı bulunmazken
ABD tarafında konut verileri izlenecek. Kur sabah 08:47 itibariyle
6,04 seviyelerine yakın bölgelerden işlem görüyor. Kurda bugün
aşağıda 6,01’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

   6.0801

  6.0616  

 6.0488   

6.0361    

 6.0175   

  5.9990  

   5.9862

EUR/TRY

OECD direktörü Angel Gurria ABD ile Çin arasındaki ticaret
geriliminin yatırımlar ve büyüme için tehlike teşkil ettiği konusunda
uyardı. Ticaret müzakerelerine ilişkin oluşan endişeler küresel
piyasalarda risk iştahının düşük seyretmesinde etkili olmaya devam
ediyor. Yurtiçinde hazine alacakları, nisan ayı itibarıyla 19 milyar lira
olarak gerçekleşti. BDDK bankaların döviz alım ve satım işlemlerine
yeni bir kural getirdi. Kararda spekülatif döviz talebinin frenlenmesi,
ve piyasa istikrarının desteklenmesi amaçlanmaktadır. Haftanın ilk
işlem günü 6,7482 seviyesinden gelen alımlarla sınırlı
toparlanmanın kaydedildiği EURTRY’de yükselişlerde 6,7825 -
6,8100 ve 6,8930 seviyeleri direnç olarak bulunmaktadır. Geri
çekilmelerde 6,7080'in altında 6,6050 ve 6,5405 seviyeleri destek
olarak izlenebilir. 

Günlük Pivot Seviyeleri

   6.7802

  6.7635  

 6.7496   

6.7357    

 6.7191   

  6.7024  

   6.6885
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Altın

Cuma günkü işlemlerde sert satış gören altında henüz bir
toparlanma göremiyoruz. Çin’in yuan değeri üzerinden ticaret
savaşlarını yürütmesi ve bu konunun doları güvenli liman haline
getirmesi DXY üzerinden altın fiyatına baskı oluşturuyor. Dolar
endeksine bugün baktığımızda 98,0 seviyesine yükseldiğini
görüyoruz. Ons altın teknik olarak güçlü gözükmüyor. Henüz saatlik
barlarda bir toparlanma göremiyoruz. Mevcut durumda tepkiler
1274$ 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

   1,280.09

  1,279.05  

 1,277.33   

1,275.60    

 1,274.56   

  1,273.53  

   1,271.80

DAX Yakın Vade

ABD'nin Huawei'yi ticari kara listeye almasıyla birlikte Google
Huawei ile işbirliğini kestiğini açıklarken yaşanan gelişmeler ticaret
savaşlarına dair endişeleri artırırken küresel hisse piyasalarında
teknoloji hisseleri öncülüğünde satışların hız kazandığı izlendi.
Avrupa borsaları günü %1,50’ları bulan düşüşlerle tamamlarken
DAX vadelileri de günü %1,82’lik bir düşüşle 12.024 seviyesinden
tamamladı. Bu sabah tepki alımlarının etkili olduğu DAX
vadelilerinde alımların devam etmesi durumunda kısa vadede
12.120 seviyesi direnç olarak izlenebilir. 12.120 üzerinde 12.200 ve
12.267 seviyeleri direnç olarak izlenebilir. Tekrar satışların etkili
olması durumunda 12.024 – 11.980 ve 50 günlük üssel ortalamaya
denk gelen 11.944 seviyesi destek olarak takip edilebilir. 

Günlük Pivot Seviyeleri

   12,141.00

  12,124.50  

 12,106.50   

12,088.50    

 12,072.00   

  12,055.50  

   12,037.50

(0216) 453 0120 www.gedik.com

https://www.gedik.com/


Gedik Forex Bülten 21 Mayıs 2019

Dow Jones Yakın Vade

ABD'nin Çinli telekom ekipmanları şirketi Huawei Technologies'e
sınırlamalar getirmesi teknoloji hisselerine baskı yaptı ve ABD ile
Çin arasındaki ticaret gerilimlerinin yeniden alevleneceği
endişelerini arttırdı. Dow Jones endeksi %0,33 azalışla 25.680 puan
seviyelerinde seyretti. Ticaret kargaşasının yeniden ateşlenmesiyle
birlikte yükselen güvenli varlık talebi tetiklendi. Bu sabah asya tarafı
karışık seyretse de ABD vadelileri pozitif tarafta tepki oluşturuyor.
Dow vadelisi 25,780 puan seviyesinde yükseliş tepkisi verse de
halen daha alçalan trendde. 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

   25,915.67

  25,864.33  

 25,821.67   

25,779.00    

 25,727.67   

  25,676.33  

   25,633.67

S&P 500 Yakın Vade

S&P 500 endeksi %0,67 kayıpla 2840 puan seviyesinden cuma
günkü seansı tamamlarken, bu sabah S&P500 vadelisi %0,4
oranında artıda işlem görüyor. Google’ın Huawei ile işbirliğini
kesmesi ticaret savaşlarında tansiyonun halen daha ne kadar
yüksek olduğunu ve tarafların halen daha anlaşmaya uzak
olduklarını gösterdi. Yatırımcılar bu nedenle riskli varlıklardan kaçışı
fiyatlıyorlar. VIX 15,8 seviyesinden 17,6 seviyelerine kadar yükseldi.
Teknik olarak alçalan trendin etkileri devam ediyor.  Son üç günlük
barların tepeleri bir önceki günlerin gerisinde oluşu zayıf bir
gösterge. 2880/ 2935/ 2960 dirençler, 2840/ 2820/ 2790 ise
desteklerdir.

Günlük Pivot Seviyeleri

   2,871.08

  2,864.67  

 2,859.83   

2,855.00    

 2,848.58   

  2,842.17  

   2,837.33
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Brent Petrol

Brent petrol bu sabah 72,20$ seviyesinden işlem görüyor. OPEC,
Rusya ve üye olmayan diğer üreticiler, 1 Ocak'tan bu yana
üretimlerini 1.2 milyon varil/gün azalttı.  Yeni OPEC toplantısının ise
25-26 Haziran'dan 3-4 Temmuz tarihlerine taşımayı değerlendirdiği
konuşuluyor. Özellikle 70½ üzerindeki petrol fiyatları için OPEC’in
kesintiyi sürdürüp sürdüremeyeceği muamma. Ayrıca Körfezde
yaşanan jeopolitik gelişmeler tırmanarak devam ediyor. Gündemi
meşgul eden diğer bir konu ise ABD-İran sürtüşmesi. Teknik olarak
yükseliş kanalına geri dönen brent halen daha orta bandını
geçemedi. Buralarda takılı kalması hareketin gücü açısından kısıtlı
olduğunu gösteriyor. 73,30/ 74,00/ 74,75 dirençler olurken, 72,30/
71,50/ 71,20 ise desteklerdir.

Günlük Pivot Seviyeleri

   72.91

  72.69  

 72.48   

72.26    

 72.04   

  71.82  

   71.61

USD/JPY

Japonya’da dün ilk çeyrekte sürpriz büyüme kaydedilerek, çeyreklik
bazda % 0,5, yıllık bazda %2,1 seviyelerinde açıklandı. 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. Ticaret
müzakerelerine ilişkin tekrar oluşan endişeler küresel piyasalarda
risk iştahında düşük seyrin sürmesinde etkili oluyor. 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. Bugün Fed üyelerinin konuşmaları ve ABD’den
açıklanacak mevcut konut satışları takip edilecek.

Günlük Pivot Seviyeleri

   110.51

  110.39  

 110.27   

110.14    

 110.02   

  109.89  

   109.77

(0216) 453 0120 www.gedik.com

https://www.gedik.com/


Gedik Forex Bülten 21 Mayıs 2019

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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