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Piyasa Gündemi

ABD'nin Çinli Huawei üzerindeki yaptırımlarını geçici olarak
hafifletmesinin etkisiyle dün küresel hisse piyasalarında tepki
alımları etkili oldu. TCMB, TL’nin swap faizlerini %25,5’ten %24’e
çekerken 1 hafta vadeli repo ihalelerine tekrar başladı. TCMB’nin
adımlarının ardından TL varlıklarda satış baskısının artış kaydettiği
izlendi. Ticaret savaşlarına dair endişeler ve ABD – Türkiye
ilişkilerine dair gelişmeler piyasaların gündemini oluşturuyor.

Açıklanacak Önemli Ekonomik Veriler    
 
•    11:30 İngiltere – TÜFE Önem: Orta
•    21:00 ABD – FOMC Toplantı Tutanakları Önem: Yüksek

Türkiye

Tüketici güveni mayıs ayında bir önceki aya göre %13 oranında
azaldı. Nisan ayında 63,5 olan endeks mayıs ayında 55,3 olarak
Ocak 2012'den beri en düşük seviyeye indi. OECD Türkiye'nin 2019
yılı GSYİH 1,8 azalış yönündeki beklentisini düşürerek %2,6
seviyesine indirdi. Kurum, 2020 yılı beklentisini % 3,2'den %1,6'ya
indirdi. TCMB swap piyasasında Türk Lirası faizini % 25,50'den %
24'e indirdi. TCMB 9 Mayıs'ta ara verdiği haftalık repo ihalelerine %
24 faizle yeniden başladı. Böylece banka, TL'yi desteklemek için
gittiği sınırlı sıkılaştırmayı geri almış oldu. 

Euro Bölgesi

OECD'nin tahminlerine göre kurum Euro Bölgesi'nin 2019'da %1.2,
2020 yılında %1,4 büyümesini bekliyor. Küresel büyüme tahmini
2019 ve 2020 yılları için sırasıyla % 3,2 ile % 3,4 seviyesinde
gerçekleşti. Almanya için beklentiler 2019 ve 2020'de %0,7 ile % 1,2
oldu. Bugün ECB Başkanı Draghi’nin konuşmasında vereceği
mesajlar takip edilecek.

ABD 

ABD hükümeti Çinli telekom ekipmanı ve elektronik üreticisi
Huawei'ye yönelik geçen hafta uygulanan ticaret kısıtlamalarını
geçici olarak gevşetti. Boston Fed Başkanı Rosengren, dün
gerçekleştiği konuşmada "ABD ile Çin arasındaki ticaret belirsizliği
Fed'in sabırlı politikasında önemli bir etken" dedi. ABD'de 2. el
konut satışları ikinci ayda da düşüşünü sürdürerek, nisanda % 0,4
düştü. Ortalama satış fiyatları yıllık % 3,6 artışla 267 bin 300 dolara
yükseldi. Satışlardaki düşüş, faizlerdeki gerilemenin konut
satışlarını desteklemediğine işaret etti. Bu arada mart ayı verisi
revize edilmeyerek 5.21 milyonda kaldı. Bugün Fed üyelerinin
konuşmaları ve Fed tutanaklarının yayınlanması bekleniyor.

İngiltere

İngiltere Başbakanı parlamentoya ikinci referandum önerisi getirdi.
May, dördüncü kez parlamentoya sunacağı Brexit anlaşmasına
ilişkin yeni yasa tasarısının neler içereceği konusunda açıklama
yaptı.Yasa tasarısında, parlamenterlerin, tedbir maddesi, Gümrük
Birliği, ticaret anlaşması, işçi hakları ve çevrenin korunması
konularındaki endişelerinin giderilmesine odaklanan May, ayrıca
ikinci bir referanduma da gidilebileceğini kaydetti.
 

Piyasa Verileri
Pariteler Son Günlük Değ.

(%)
Haftalık Değ.

(%)
Yılbaşı Değ.

(%)
USDTRY 6.0730 0.34 1.20 14.73
EURTRY 6.7784 0.32 0.76 11.76
EURUSD 1.1155 -0.07 -0.43 -2.64
GBPUSD 1.2696 -0.08 -1.17 -0.42
USDJPY 110.46 -0.03 0.79 0.77

Sepetler Son Günlük Değ.
bp

Haftalık Değ.
bp

Yılbaşı Değ.
bp

½ $ + ½ € 6.4063 4.05 4.05 74.43
Dolar Endeksi 98.0890 8.30 55.40 198.80
REK 72.7400 - - -226.00

Endeks Vadeliler Son Günlük Değ.
(%)

Haftalık Değ.
(%)

Yılbaşı Değ.
(%)

S&P 500 Yakın Vade 2,862.00 -0.14 0.25 14.24
DAX Yakın Vade 12,128.50 -0.14 0.26 14.84
Dow Jones Yakın
Vade 25,844.00 -0.12 0.66 11.07

Emtialar Son Günlük Değ.
(%)

Haftalık Değ.
(%)

Yılbaşı Değ.
(%)

Ons Altın 1,273.23 -0.12 -1.79 -0.71
Gram Altın 248.61 0.27 -0.62 13.97
WTI 62.38 -0.76 0.39 35.96
BRENT 71.71 -0.55 -0.62 32.39
Bakır 2.69 -0.64 -1.51 -1.13

Tahviller Son Günlük Değ.
bp

Haftalık Değ.
bp

Yılbaşı Değ.
bp

Türkiye 2 Yıllık 25.7200 0.00 29.00 599.00
Türkiye 10 Yıllık 19.2600 25.00 -22.00 278.00
ABD 10 Yıllık 2.4190 -0.90 4.60 -26.70
ABD 2 Yıllık 2.2430 -1.50 8.10 -25.30
Almanya 10 Yıllık -0.0690 -0.50 3.60 -31.50
Almanya 2 Yıllık -0.6210 -0.40 4.10 -1.10

Gelişmekte Olan
Ülke Kurları Son Günlük Değ.

(%)
Haftalık Değ.

(%)
Yılbaşı Değ.

(%)
USDZAR 14.4236 0.21 1.44 0.26
USDIDR 14,554.25 0.71 0.85 0.95
USDTRY 6.0730 0.34 1.20 14.73
USDRUB 64.4668 0.06 -0.28 -7.42
USDBRL 4.0393 0.02 0.93 4.07
USDCNY 6.9114 0.13 0.51 0.48
USDMXN 19.0178 0.03 -0.20 -3.20
USDCZK 23.0985 0.02 0.56 2.83
USDHUF 292.5850 0.12 0.94 4.41
USDPLN 3.8624 0.12 0.60 3.20
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EURO/DOLAR

OECD küresel ekonomide ivmenin yavaşladığı konusunda
uyarırken, Euro Bölgesi'nin 2019'da %1.2, 2020 yılında %1,4
büyümesini beklediğini belirtti. Fed üyelerinin konuşmalarının yoğun
olduğu haftada üyeler genel itibari ile Fed'in politika değişikliğine
gitmesini gerektirecek bir durum görmediklerini vurguladılar. Dün
açıklanan mevcut konut satışları ikinci ayda da düşüşünü sürdürdü.
Satışlardaki düşüş, faizlerdeki gerilemenin konut satışlarını
desteklemediğine işaret etti. Düşen trend çizgisinin altında
fiyatlanan EURUSD’de geri çekilmelerde 1,1142 - 1,1134 – 1,1110
seviyeleri destek olarak izlenebilir. Olası toparlanmalarda ise 1,1166
– 1,1182 ve 1,1200 seviyeleri direnç olarak bulunmaktadır. Bugün
yayınlanacak olan Fed toplantı tutanakları ve ECB Başkanı
Draghi'nin konuşması takip edilecek.
 

Günlük Pivot Seviyeleri

   1.1187

  1.1179  

 1.1167   

1.1155    

 1.1147   

  1.1139  

   1.1127

GBP/USD

GBPUSD paritesinde dün Theresa May’in açıklamaları takip edildi.
May 4.kez parlamento oylamasına sunacağı Brexit anlaşmasına
ilişkin açıklamalar yaparken anlaşmanın kabulü durumunda
parlamenterlerin 2.kez referandum yapılması durumunu da
oylayabileceğini belirtti. Açıklamaların ardından tepki yükselişleri
gördüğümüz sterlinin sonrasında güçlü dolarında etkisiyle
kazançlarını geri vererek üstü üste 9.günü de kayıplarla
tamamladığını izledik. Bugün İngiltere’de nisan ayı enflasyon verisi
ABD tarafında ise Fed üyelerinin konuşmaları takip edilecek.
Paritede bugün ilk destek 1,2685 seviyesinde oluşacak olup altında
1,2665 ve 1,2608 seviyeleri destek bölgeleri olarak izlenebilir.
Yukarıda ise 1,2763’ün üzerinde 9-22 günlük üssel ortalamaların
bulunduğu 1,2800-1,2900 seviyeleri direnç bölgeleri olacaktır.

Günlük Pivot Seviyeleri

   1.2741

  1.2731  

 1.2714   

1.2696    

 1.2687   

  1.2677  

   1.2660
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USDTRY

Dolar/TL kuru dün 6,0117 ve 6,0923 seviyeleri arasında
dalgalanarak günü 6,0525 seviyesinden tamamladı. Veri akışının
zayıf kaldığı güne yatay başlayan Dolar/TL kuru TCMB’nin TL swap
faizlerini %25,5’ten %24’e indirmesi ve haftalık repo ihalelerine
yeniden başlaması hamleleri ile yükseliş kaydetti. Kararın ardından
6,09 seviyelerini test eden Dolar/TL kuru günün devamında daha
sakin bir seyir izledi. Bugün yurtiçinde önemli bir veri bulunmazken
yurtdışında Fed üyeleri ve AMB Başkanı Draghi’nin konuşmaları
takip edilecek. Kur sabah 08:48 itibariyle 6,06 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

   6.1120

  6.0943  

 6.0836   

6.0730    

 6.0552   

  6.0375  

   6.0268

EUR/TRY

OECD küresel ekonomide ivmenin yavaşladığı konusunda
uyarırken, Euro Bölgesi'nin 2019'da %1.2, 2020 yılında %1,4
büyümesini beklediğini belirtti. Kurum Türkiye'nin 2019 yılı
büyümesini ise 1,8 azalış yönünde olan beklentisini düşürerek %2,6
seviyesine indirdi. TCMB swap piyasasında TL faizini % 25,50'den
% 24'e indirdi. TCMB 9 Mayıs'ta ara verdiği haftalık repo ihalelerine
% 24 faizle yeniden başladı. Böylece banka, TL'yi desteklemek için
gittiği sınırlı sıkılaştırmayı geri almış oldu. 6,7450 seviyesinden
gelen alımlarla sınırlı toparlanmanın kaydedildiği EURTRY’de
yükselişlerde 6,7960 - 6,8260 ve 6,8930 seviyeleri direnç olarak
bulunmaktadır. Geri çekilmelerde 6,7080 - 6,6050 ve 6,5405
seviyeleri destek olarak izlenebilir. 

Günlük Pivot Seviyeleri

   6.8145

  6.7981  

 6.7883   

6.7784    

 6.7620   

  6.7456  

   6.7357
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Altın

Ons altında yukarı yönlü tepkiler bir türlü yanıt alamıyor. Bu sabah
1274$ seviyesinden işlem gören ons altın yükseliş trendinin de
gerisine inerek teknik olarak alçalan kanal içerisinde hareket ediyor.
ABD'nin kara listeye alınan Çinli Huawei şirketine uygulanan ticari
kısıtlamaların kimilerini 90 günlüğüne askıya aldığına dair haberler
risk iştahını tetiklerken, güvenli liman talebini de azalttı. Diğer yanda
dolar endeksi 98,1 ile altın üzerindeki baskısını sürdürüyor. 1274$
seviyesinde sınırlı kalan ger çekilmeler daha da sertleşirse aşağı
baskı 1268$ seviyelerine kadar devam edebilir. 1278/ 1282/ 1288
dirençler, 1274/ 1268/ 1263 ise desteklerdir.

Günlük Pivot Seviyeleri

   1,277.19

  1,276.29  

 1,274.76   

1,273.24    

 1,272.34   

  1,271.45  

   1,269.92

DAX Yakın Vade

ABD'nin Çinli Huawei üzerindeki yaptırımlarını geçici olarak
hafifletmesinin etkisiyle dün küresel piyasalarda toparlanma çabası
etkili oldu. Önceki günkü değer kayıplarının dün belirli ölçüde geri
alındığı izlense de ticaret savaşlarına dair endişeler halen daha
gündemdeki yerini korumaya devam ediyor. DAX vadelileri dün
günü %1,01’lik bir yükselişle 12.145 seviyesinden kapattı. Bu sabah
küresel piyasalarla uyumlu olarak yataya yakın bir seyrin izlendiği
DAX vadelilerinde yukarı yönlü hareketlerin devamında 12.200 –
12.267  ve 12.320 seviyeleri direnç konumunda bulunmaktadır.
Satış baskısının tekrar etkili olması halinde ise 22 günlük üssel
hareketli ortalamanın geçtiği 12.119, 12.046 ve 50 günlük üssel
ortalamaya denk gelen 11.955 seviyesi destek olarak takip edilebilir.

Günlük Pivot Seviyeleri

   12,183.17

  12,171.83  

 12,150.17   

12,128.50    

 12,117.17   

  12,105.83  

   12,084.17
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Dow Jones Yakın Vade

ABD'nin kara listeye alınan Çinli Huawei şirketine uygulanan ticari
kısıtlamaların kimilerini 90 günlüğüne askıya aldığına dair haberler
risk iştahını tetiklerken ABD borsalarına da alım getirdi.  Dow Jones
endeksi %0,77 artışla 25.877 seviyesinden kapattı. Dünkü bu pozitif
seyirden sonra bu sabah da Dow Jones vadeli kontratında yataya
yakın hafif satıcılı seyir görüyoruz.  Teknik olarak 25,600-25,950
puan arasında yatay işlemler seyrediyoruz. Yukarı yönün devamı
için 25,950 seviyesinin geçilmesi gerekir. Alçalan trendini kırmaya
çalışan Dow vadelisinde önemli güçlü hareketler göremesek de
yatay işlem stratejisi devam ediyor.  25,950/ 26,100/ 26,300
dirençler olurken, 25,600/ 25,400/ 25,200 ise desteklerdir.

Günlük Pivot Seviyeleri

   25,954.67

  25,929.33  

 25,886.67   

25,844.00    

 25,818.67   

  25,793.33  

   25,750.67

S&P 500 Yakın Vade

Önceki gün 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 dün de Çinli Huawei şirketine uygulanan ticari
kısıtlamaların kimilerini 90 günlüğüne askıya alındığı haberiyle
devam etti. Bu haberin etkisiyle volatilite endeksi VIX 16,0
seviyelerinden 14,9 seviyesine geriledi. S&P500 Endeksi %0,85
kazançla 2864 puan seviyesinden kapanış gerçekleştirirken bu
sabah vadeliler hafif yataya yakın ekside seyrediyor. Teknik olarak
alçalan trendin etkileri devam ediyor. 2880/ 2935/ 2960 dirençler,
2860/ 2840/ 2820 ise desteklerdir.

Günlük Pivot Seviyeleri

   2,875.33

  2,872.42  

 2,867.08   

2,861.75    

 2,858.83   

  2,855.92  

   2,850.58
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Brent Petrol

Son üç gündür satıcılı seyreden Brent petrol bugün de %0,5
oranında satışla 71,7$ seviyesinden işlem görüyor. Suudi Arabistan
kabinesi herhangi bir savaştan kaçınma, petrol piyasalarını
dengeleme kararlılığını teyit etti. OPEC dengeyi sağlama amacıyla
1 Ocak'tan bu yana üretimlerini 1.2 milyon varil/gün azaltıyor. Yeni
OPEC toplantısının ise 25-26 Haziran'dan 3-4 Temmuz tarihlerine
taşımayı değerlendirdiği konuşuluyor. Özellikle 70$ üzerindeki petrol
fiyatları için OPEC’in kesintiyi sürdürüp sürdüremeyeceği muamma.
Teknik olarak yükseliş kanalında bulunsa da seyir güçlü
gözükmüyor. Yükselen kanalın orta bandında takılan hareketler
gücü açısından kısıtlı olduğunu gösteriyor. 73,30/ 74,00/ 74,75
dirençler olurken, 71,50/ 71,20/ 70,50 ise desteklerdir.

Günlük Pivot Seviyeleri

   72.25

  72.13  

 71.92   

71.71    

 71.60   

  71.48  

   71.27

USD/JPY

Japonya’nın ihracatı ticaret geriliminin Japonya üzerinde ağırlık
yaratması ve teknolojide küresel yavaşlamasının etkisiyle nisan
ayında beşinci ay üst üste azalış kaydederek beklentilerin üzerinde
%2,4 geriledi. Fed üyelerinin konuşmalarının yoğun olduğu haftada
üyeler genel itibari ile Fed'in politika değişikliğine gitmesini
gerektirecek bir durum görmediklerini vurguladılar. Dün açıklanan
mevcut konut satışları ikinci ayda da düşüşünü sürdürdü.
Satışlardaki düşüş, faizlerdeki gerilemenin konut satışlarını
desteklemediğine işaret etti. Yükselişlerde USDJPY’de bollinger
orta bandının üzerinde tutunmanın sağlanmasıyla 110,66’nın
aşılması halinde 110,85 ve 111,08 seviyeleri direnç konumunda
bulunmaktadır. Geri çekilmelerde 110,18 -  109,84 ve 109,48
seviyeleri destek olarak izlenebilir.

Günlük Pivot Seviyeleri

   110.83

  110.73  

 110.59   

110.46    

 110.35   

  110.25  

   110.11
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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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