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Piyasa Gündemi

Ticaret savaşlarına yönelik endişeler gündemdeki yerini korurken
risk iştahı zayıf seyretmeye devam ediyor. Yurt dışındaki zayıf
görünümün yanında S-400 ile ilgili gelişmeler ve ABD – Türkiye
ilişkilerine dair endişeler TL varlıkları baskılıyor. Takip edilen risk
başlıklarında önemli bir değişim olmazken bugün yurt dışında
açıklanacak öncü PMI verileri izlenecek olup, küresel büyümeye
ilişkin endişeler üzerinde etkili olacaktır.

Açıklanacak Önemli Ekonomik Veriler
     
•    11:00 Euro Bölgesi – İmalat ve Hizmet PMI Önem: Yüksek
•    16:45 ABD – İmalat ve Hizmet PMI Önem: Yüksek

Türkiye

ABD'nin geçen hafta Türkiye'den çelik ithalatına uyguladığı yüzde
50 gümrük vergisini yüzde 25'e indirmesinin ardından, Türkiye de
ABD menşeli 22 üründe ek gümrük vergisini yarıya düşürdü. Merkez
Bankası verilerine göre, 17 Mayıs ile biten hafta itibari ile net
uluslararası rezervleri 174.898 milyar TL oldu. Net dış varlıklar bir
önceki hafta 166.743 milyar TL düzeyinden 17 Mayıs haftasında
161.372 milyar TL'ye geriledi. TCMB net uluslararası rezervleri,
Merkez Bankası verilerine dayanan hesaplamalarına göre, 17 Mayıs
haftasında 24.9 milyar dolar ile ekim ayından bu yana görülen en
düşük seviyesine geriledi. Yurtiçinde kapasite kullanım oranı ve
imalat güveninin açıklanması bekleniyor.

ABD 

St. Louis Fed Başkanı James Bullard, ABD'li politika yapıcılar aralık
ayında faiz artırımına giderek "biraz abartılı" bir adım atmış
olabileceğini, ancak bir faiz indirimi hakkında konuşmak için erken
olduğunu söyledi. Bullard, düşük enflasyon beklentilerini bir endişe
kaynağı olarak tanımlayarak, Aralık ayında faiz artırımı kararına
karşı çıktığını söyledi ve nötr faiz seviyesini % 2'de gördüğünü
belirtti. ABD hazine tahvilleri, ABD Hazine Bakanı Steven Mnuchin'in
henüz Pekin'e gitme planının olmadığını söylemesinin ardından
kazançlarını genişletti. Fed'in 30 Nisan-1 Mayıs tarihli toplantısına
ait tutanaklar yayımlandı. Fed politika yapıcıları sabırlı yaklaşımın
bir süre daha uygun olduğuna işaret ederken, çoğu Fed üyesine
göre enflasyondaki düşüşün geçici bir durum yönünde fikir birliğinde
bulunuyor. Birçok Fed üyesi görünüme dair aşağı yönlü risklerin
sürdüğünü düşünüyorken, küresel büyümeye dair risklerin azaldığı
görüşündenken aynı zamanda düşük enflasyon beklentilerine dair
risklerden endişe duyuyor. ABD’de imalat ve hizmet PMI rakamları
takip edilecek. 

Japonya

Japonya'da imalat PMI marttan bu yana en düşük seviyesine
gerileyerek 49,6 seviyesine düştü ve 50'nin altına inerek daralmayı
işaret etti. Üretim beşinci ayda da üst üste gerilemesini sürdürerek,
Mart 2019'dan beri en düşük seviyesine ulaştı ve nisan ayındaki
48,8’lik seviyesinden 48,4’e çekildi. Yeni siparişler bir önceki aya
göre yükselerek Ocak 2019'dan beri en yüksek seviyesine ulaştı.

Piyasa Verileri
Pariteler Son Günlük Değ.

(%)
Haftalık Değ.

(%)
Yılbaşı Değ.

(%)
USDTRY 6.1498 0.91 1.72 16.18
EURTRY 6.8728 1.06 1.54 13.32
EURUSD 1.1149 -0.03 -0.26 -2.69
GBPUSD 1.2639 -0.17 -1.24 -0.87
USDJPY 110.33 -0.02 0.44 0.66

Sepetler Son Günlük Değ.
bp

Haftalık Değ.
bp

Yılbaşı Değ.
bp

½ $ + ½ € 6.4458 3.95 7.25 78.38
Dolar Endeksi 98.1240 4.10 28.40 202.30
REK 72.7400 - - -226.00

Endeks Vadeliler Son Günlük Değ.
(%)

Haftalık Değ.
(%)

Yılbaşı Değ.
(%)

S&P 500 Yakın Vade 2,843.00 -0.51 -1.23 13.48
DAX Yakın Vade 12,065.50 -0.83 -1.91 14.24
Dow Jones Yakın
Vade 25,649.00 -0.47 -0.84 10.23

Emtialar Son Günlük Değ.
(%)

Haftalık Değ.
(%)

Yılbaşı Değ.
(%)

Ons Altın 1,273.95 0.03 -0.99 -0.65
Gram Altın 251.88 0.92 0.71 15.47
WTI 60.79 -0.67 -3.76 32.49
BRENT 70.39 -0.70 -3.63 29.95
Bakır 2.68 -0.14 -2.17 -1.85

Tahviller Son Günlük Değ.
bp

Haftalık Değ.
bp

Yılbaşı Değ.
bp

Türkiye 2 Yıllık 25.7200 0.00 -15.00 599.00
Türkiye 10 Yıllık 19.7500 49.00 20.00 327.00
ABD 10 Yıllık 2.3790 -0.30 -2.10 -30.70
ABD 2 Yıllık 2.2160 -1.10 1.80 -28.00
Almanya 10 Yıllık -0.0920 -0.30 0.90 -33.80
Almanya 2 Yıllık -0.6260 0.00 3.20 -1.60

Gelişmekte Olan
Ülke Kurları Son Günlük Değ.

(%)
Haftalık Değ.

(%)
Yılbaşı Değ.

(%)
USDZAR 14.4242 0.32 0.94 0.27
USDIDR 14,464.75 -0.13 -0.09 0.33
USDTRY 6.1498 0.91 1.72 16.18
USDRUB 64.4286 0.17 -0.30 -7.48
USDBRL 4.0405 0.05 -0.15 4.10
USDCNY 6.9143 0.12 0.44 0.52
USDMXN 19.0312 0.23 -0.48 -3.13
USDCZK 23.1540 0.01 0.60 3.08
USDHUF 292.7780 0.06 0.76 4.48
USDPLN 3.8618 0.01 0.31 3.19
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EURO/DOLAR

FOMC tutanaklarında genel itibariyle temkinli ve sabırlı duruşun
devam edeceği belirtilirken, enflasyondaki düşüşün geçici olduğu
yönünde fikir birliğinin olduğu görülüyor. Küresel piyasalarda doların
kazançlarını genişlettiği gözlemlenirken, ticaret savaşlarına ilişkin
endişeler gündemde önemini korumaya devam ediyor. Bugün
başlacak ve pazar günü sonlanacak olan AB Parlamento
seçimlerine ilişkin sonuçlar ve Brexit sürecine ilişkin gelişmeler euro
üzerinde baskı oluşturmaktadır. Düşen trend çizgisinin altında
fiyatlanan EURUSD’de geri çekilmelerde 1,1134 – 1,1118 ve 1,1110
seviyeleri destek olarak izlenebilir. Olası toparlanmalarda ise 1,1166
– 1,1182 ve 1,1200 seviyeleri direnç olarak bulunmaktadır. Bugün
açıklanacak PMI rakamları takip edilecek.

Günlük Pivot Seviyeleri

   1.1168

  1.1163  

 1.1156   

1.1149    

 1.1144   

  1.1139  

   1.1132

GBP/USD

GBPUSD paritesinde değer kayıpları sürüyor. Haziran’ın ilk
haftasında yapılması planlanan 4.Brexit oylaması öncesi hükümetin
kendi kanadı Muhafazakar Parti’den hem de İşçi Partisi’nden
istediği desteği alamaması sterlinde aşağı yönlü risklerin etkin
kalmasını sağlayarak paritenin üst üste 10.günü de kayıplarla
tamamlamasına neden oldu.  Dün Times gazetesinde May’in Cuma
günü istifasını açıklayacağı belirtildi. ABD tarafında ise dün Fed
tutanakları takip edilirken merkez bankasının sabırlı duruşunu
koruyacağı vurgusu yapıldı. Paritede bugün ilk destek 1,2615
seviyesinde oluşacak olup altında 1,2575 ve 1,2530 seviyeleri
destek bölgeleri olarak izlenebilir. Yukarıda ise 1,2690’ın üzerinde
9-22 günlük üssel ortalamaların bulunduğu 1,2765-1,2875 seviyeleri
direnç bölgeleri olacaktır.

Günlük Pivot Seviyeleri

   1.2701

  1.2687  

 1.2663   

1.2639    

 1.2625   

  1.2611  

   1.2587
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USDTRY

Dolar/TL kuru dün 6,0481 ve 6,1221 seviyeleri arasında
dalgalanarak günü 6,0946 seviyesinden tamamladı. S400’lere
yönelik haber akışlarının Türk varlıklarını aşağıya çekmeye devam
etmesi ve ülke risk primlerinin 500 seviyelerine yakın seyrini
koruması dün TL’nin negatif ayrışmaya devam etmesini sağladı.
Dün akşam Fed tutanakları takip edilirken merkez bankasının sabırlı
duruşunu koruyacağı vurgusu yapıldı. Bugün yurtiçinde reel kesim
güven endeksi ve kapasite kullanım verileri yurtdışına ise PMI
verileri yakından takip edilecektir. Kur sabah 08:47 itibariyle 6,13
seviyelerine yakın bölgelerden işlem görüyor. Kurda bugün aşağıda
6,09’un altında 6,04 ve 6,01 bölgesi destek olarak, yukarıda ise
6,13-6,20 ve 6,25 seviyeleri direnç olarak izlenebilir.

Günlük Pivot Seviyeleri

   6.2220

  6.1859  

 6.1678   

6.1498    

 6.1137   

  6.0775  

   6.0595

EUR/TRY

Ticaret savaşlarına ilişkin endişeler küresel piyasalarda risk
iştahının düşmesinde etkili olurken, bugün başlayacak ve pazar
günü sonlanacak olan AB Parlamentosu seçimlerine ilişkin sonuçlar
ve Brexit sürecine ilişkin gelişmeler euro üzerinde baskı
oluşturmaktadır. ABD –Türkiye ilişkisine yönelik endişeler TL
varlıklarda değer kaybının oluşmasında etkili olurken kurda alıcılı
seyrin devamında 6,8930 – 6,9450 ve 7,0360 seviyeleri direnç
konumunda bulunmaktadır. Olası kar satışlarının yaşanması halinde
ise 6,7942 ilk destek seviyesi olarak takip edilirken, 14 günlük üssel
ortalamanın bulunduğu 6,7600 ve 22 günlük üssel ortalamanın
bulunduğu 6,7080 diğer destek seviyeleri olarak izlenebilir. Euro
Bölgesi’nde PMI rakamları, yurtiçinde kapasite kullanım oranı ve
imalat güveni takip edilecek.
 

Günlük Pivot Seviyeleri

   6.9484

  6.9106  

 6.8917   

6.8728    

 6.8350   

  6.7972  

   6.7783
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Altın

Ons altında yukarı yönlü tepkiler bir türlü yanıt alamıyor. Bu sabah
1273$ seviyesinden işlem gören ons altın yükseliş trendinin de
gerisine inerek teknik olarak alçalan kanal içerisinde hareket ediyor.
FOMC üyeleri para politikasında sabırlı yaklaşımın bir süre daha
uygun olduğuna işaret ederken, enflasyondaki düşüşün de
muhtemelen geçici bir durum olduğunu vurguladılar. Diğer yanda
dolar endeksi 98,1 ile altın üzerindeki baskısını sürdürüyor. 1274$
seviyesinde sınırlı kalan geri çekilmeler daha da sertleşirse aşağı
baskı 1268$ seviyelerine kadar devam edebilir. 1278/ 1282/ 1288
dirençler, 1274/ 1268/ 1263 ise desteklerdir.

Günlük Pivot Seviyeleri

   1,276.78

  1,275.79  

 1,274.87   

1,273.95    

 1,272.96   

  1,271.97  

   1,271.05

DAX Yakın Vade

Ticaret savaşlarına dair endişeler küresel risk iştahını baskılamaya
ve hisse piyasalarında zayıf bir seyir izlenmesine neden oluyor. Dün
Avrupa borsalarında da zayıf bir seyir izlenirken kapanışa doğru
gelen tepki alımlarıyla kayıpların geri alındığı görüldü. DAX
vadelileri dün günü %0,18’lik sınırlı bir yükselişle 12.167
seviyesinden tamamladı. Bu sabah küresel piyasalardaki görünüme
paralel bir miktar satıcılı bir seyir izleyen DAX vadelilerinde aşağı
yönlü hareketlerin devamında 12.046, 50 ve 500 günlük üssel
ortalamaya denk gelen 11.960 – 11.852 seviyeleri destek
konumunda bulunmaktadır. Tepki alımlarında ise 12.135 – 12.200
ve 12.267 seviyeleri direnç olarak izlenebilir. Bugün Euro Bölgesi ve
ABD’de açıklanacak öncü PMI verileri hisse piyasalarının seyri
üzerinde etkili olacaktır. 

Günlük Pivot Seviyeleri

   12,146.33

  12,128.17  

 12,096.83   

12,065.50    

 12,047.33   

  12,029.17  

   11,997.83
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Dow Jones Yakın Vade

Dün küresel endekslerde genel görünüm satıcılıydı. ABD-Çin
arasındaki ticaret görüşmelerinde yaşanan kopukluklar risk iştahını
da baskılıyor. Günlük haber akışlarından ziyade masa üzerindeki
sorunlar devam ediyor. Dünkü kapanışta Dow Jones endeksi %0,4
azalışla 25.777 puandan kapanırken bu sabah vadelilerde durum
%0,4 oranında satıcılı devam ediyor. 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
aşağı yönlü olası kırılma alt desteklere baskılayabilir. 25,950/
26,100/ 26,300 dirençler olurken, 25,600/ 25,400/ 25,200 ise
desteklerdir.

Günlük Pivot Seviyeleri

   25,880.33

  25,829.67  

 25,739.33   

25,649.00    

 25,598.33   

  25,547.67  

   25,457.33

S&P 500 Yakın Vade

S&P 500 endeksi %0,3 kayıpla 2856 puan seviyesinden dünkü
seansı tamamlarken, bu sabah S&P500 vadelisi %0,5 oranında
satıcılı işlem görüyor.  VIX endeksi 14,7 seviyesine gerilese de risk
iştahı oldukça kırılgan. Özellikle Çin ile olan problemler ve her an
kriz adayı olan İran meseleleri ABD endeksleri için risk unsuru
taşıyor. Teknik olarak alçalan trendin etkileri devam ediyor.  2865 -
2840 aralığında yatay işlemler devam ediyor. Bugün ABD’de imalat
PMI ve yeni konut satışları verileri takip edilecek. 2880/ 2935/ 2960
dirençler, 2840/ 2820/ 2790 ise desteklerdir.

Günlük Pivot Seviyeleri

   2,870.83

  2,864.67  

 2,853.83   

2,843.00    

 2,836.83   

  2,830.67  

   2,819.83
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Brent Petrol

Son 4 gündür satıcılı seyreden Brent petrol bugün de %0,5
oranında satışla 70,50$ seviyesinden işlem görüyor. Teknik olarak
yükselişlerin yetersiz kaldığı petrolde 50 günlük ortalamaya
gerileyen fiyat şayet 70,40$ seviyesini aşağı yöne doğru kırarsa
baskı 68,60$ seviyelerine doğru devam edebilir. Zira bu bölgeye
gerilemesi durumunda da yaklaşık 6$ bölgede çift tepe oluşumu söz
konusu olabilir ve zayıf görünüm devam edebilir. Bu nedenle majör
destek seviyesine geldik diyebiliriz. Dün açıklanan ham petrol
stokları 600 bin varil azalma beklentisine karşılık 4,74 milyon varil
artış gösterdi. Arz piyasasına yönelik beklenildiği gibi henüz bir
sıkışma meydana gelmedi. Bu nedenle petrol stokları fiyatları aşağı
yöne doğru etkiliyor. 71,00/ 71,80/ 72,30 dirençler, 70,40/ 69,40/
68,80 ise desteklerdir.

Günlük Pivot Seviyeleri

   71.50

  71.25  

 70.82   

70.39    

 70.14   

  69.89  

   69.46

USD/JPY

Japonya'da imalat PMI gerileyerek 49,6 seviyesine düşerken, üretim
beşinci ayda da üst üste gerilemesini sürdürerek, nisan ayındaki
48,8’lik seviyesinden 48,4’e çekildi. Yeni siparişler bir önceki aya
göre yükselerek Ocak 2019'dan beri en yüksek seviyesine ulaştı.
FOMC tutanaklarında genel itibariyle temkinli ve sabırlı duruşun
devam edeceği belirtilirken, enflasyondaki düşüşün geçici olduğu
yönünde fikir birliğinin olduğu görülüyor. Küresel piyasalarda ticaret
savaşlarına ilişkin endişeler gündemde önemini korumaya devam
ediyor. Yükselişlerde USDJPY’de bollinger orta bandının dirence
dönüştüğü gözlemlenirken, geri çekilmelerde 110,00 – 109,84 ve
109,48 destek olarak izlenebilir. Toparlanmalarda 110,45 - 110,85
ve 111,08 seviyeleri direnç konumunda bulunmaktadır. 

Günlük Pivot Seviyeleri

   110.66

  110.51  

 110.42   

110.33    

 110.19   

  110.04  

   109.95
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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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