
Forex Bülten 24 Mayıs 2019

Piyasa Gündemi

Ticaret savaşlarına dair endişeler gündemdeki yerini korumaya
devam ediyor. Dün yurt dışında açıklanan PMI verilerinin
beklentilerin altında kalması büyümeye ilişkin kaygıları artırırken
küresel risk iştahını baskılayan gelişme oldu. Yurt içinde ise dün
Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak tarafından açıklanan “İVME
Finansman Paketi” takip edildi. Yurt dışında ticaret savaşları yurt
içinde ise ABD – Türkiye ilişkileri izlenmeye devam edilecek. 

Açıklanacak Önemli Ekonomik Veriler
     
•    15:30 ABD – Dayanıklı Mal Siparişleri Önem: Yüksek

Türkiye

İmalat sanayi genelinde kapasite kullanım oranı (KKO), bir önceki
aya göre 1,3 puan artarak yüzde 76,3 seviyesinde gerçekleşti. 2019
yılı Mayıs ayında, imalat sanayinde faaliyet gösteren 1720 iş yeri
tarafından İktisadi Yönelim Anketi’ne verilen yanıtlar toplulaştırılarak
değerlendirildi. Mevsimsel etkilerden arındırılmış kapasite kullanım
oranı, bir önceki aya göre 1,1 puan artarak %76,1 seviyesinde
oluştu.

Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak "İVME Finansman Paketi"
adı verilen imalatçı ve ihracatçı şirketlere destek sağlayacak kredi
paketinin detaylarını açıkladı, Bakan ekonomiye dair de
değerlendirme yaptı. İvme paketinin ithalata bağımlı, dış açık veren
sektörlere yönelik olacağını, pakete 3 kamu bankasının katılımının
gerçekleşeceğini belirten Bakan "bu yıl sonuna kadar 30 milyar
liralık finansman sağlamış olacağız" dedi. IMF sözcüsü, Türkiye'nin
ekonomik istikrar için adımlar atması gerektiğini söyledi. 

Euro Bölgesi

Euro Bölgesi'nde mayıs ayı öncü hizmet ve imalat sektörleri geriledi.
İmalat PMI endeksi mayıs ayında 47.9'dan 47.7'ye geriledi. Böylece
daralma 8. ayda da devam etti. Öncü hizmet PMI nisan ayındaki
52.8 seviyesinden 52.5'e gerilerken bileşik PMI da 51.5'ten 51.6'ya
yükseldi.

ABD 

ABD'de haftalık işsizlik maaşı başvuruları 211 bin ile 5 haftanın en
düşük seviyesine indi. Bu, 5 haftanın en düşük seviyesi olarak
kayda geçti. Beklenenden iyi gelen rakam, karışık gelen diğer
verilere rağmen istihdam piyasasının tarihsel bazda sıkı seyrettiğini
gösterdi. ABD'de öncü imalat PMI endeksi mayıs ayında 52,7 olan
beklentilerin altında açıklanarak 50.6 oldu. Hizmet PMI endeksi
50.9'a gerileyerek, 2016 Şubat'tan beri en düşük seviye oldu. IHS
Markit Şef Ekonomisti Chris Williamson "Şirket aktivitesinde ticaret
savaşı endişeleriyle Mayıs ayında sert yavaşlama oldu.
Yavaşlamaya imalat sektörü öncülük etse de hizmetlere de sıçrama
olduğuna dair artan sinyaller var" değerlendirmesini yaptı. ABD'de
yeni konut satışları nisanda yıllık bazda % 6.9 düşerek 673 bin oldu
ve 11 yılın zirvesinden geriledi. Bu düşüş, ikinci çeyreğin
başlangıcında konut sektöründe zayıflama olduğuna işaret etti.
ABD’de dayanıklı mal siparişlerinin açıklanması bekleniyor.
 

Piyasa Verileri
Pariteler Son Günlük Değ.

(%)
Haftalık Değ.

(%)
Yılbaşı Değ.

(%)
USDTRY 6.1007 0.07 0.75 15.25
EURTRY 6.8356 0.01 1.09 12.71
EURUSD 1.1205 0.22 0.33 -2.20
GBPUSD 1.2687 0.23 -0.39 -0.50
USDJPY 109.52 -0.08 -0.51 -0.09

Sepetler Son Günlük Değ.
bp

Haftalık Değ.
bp

Yılbaşı Değ.
bp

½ $ + ½ € 6.4668 2.10 9.40 80.48
Dolar Endeksi 97.7230 -13.40 -27.20 162.20
REK 72.7400 - - -226.00

Endeks Vadeliler Son Günlük Değ.
(%)

Haftalık Değ.
(%)

Yılbaşı Değ.
(%)

S&P 500 Yakın Vade 2,829.50 0.35 -1.14 12.94
DAX Yakın Vade 11,993.00 0.32 -2.07 13.55
Dow Jones Yakın
Vade 25,553.00 0.35 -0.88 9.82

Emtialar Son Günlük Değ.
(%)

Haftalık Değ.
(%)

Yılbaşı Değ.
(%)

Ons Altın 1,285.12 0.13 0.58 0.22
Gram Altın 252.07 0.17 1.33 15.56
WTI 58.41 0.59 -6.91 27.30
BRENT 68.46 0.75 -5.31 26.38
Bakır 2.70 1.08 -0.95 -0.97

Tahviller Son Günlük Değ.
bp

Haftalık Değ.
bp

Yılbaşı Değ.
bp

Türkiye 2 Yıllık 25.9200 20.00 -8.00 619.00
Türkiye 10 Yıllık 19.6700 -8.00 12.00 319.00
ABD 10 Yıllık 2.3190 -0.10 -7.70 -36.70
ABD 2 Yıllık 2.1560 0.80 -4.80 -34.00
Almanya 10 Yıllık -0.1110 1.10 -0.80 -35.70
Almanya 2 Yıllık -0.6210 1.50 2.50 -1.10

Gelişmekte Olan
Ülke Kurları Son Günlük Değ.

(%)
Haftalık Değ.

(%)
Yılbaşı Değ.

(%)
USDZAR 14.4029 -0.54 -0.27 0.12
USDIDR 14,420.75 -0.19 -0.62 0.03
USDTRY 6.0996 0.05 0.73 15.23
USDRUB 64.5675 -0.46 -0.29 -7.28
USDBRL 4.0420 0.05 -1.40 4.14
USDCNY 6.9035 -0.10 -0.22 0.36
USDMXN 19.0084 -0.18 -0.81 -3.25
USDCZK 23.0700 -0.26 -0.04 2.71
USDHUF 291.0560 -0.23 -0.37 3.86
USDPLN 3.8387 -0.30 -0.48 2.57
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EURO/DOLAR

Euro Bölgesi’nde mayıs ayı öncü hizmet ve imalat PMI verileri
gerileme kaydederek, sırasıyla 52,5 ve 47,7 geriledi. ABD'de
haftalık işsizlik maaşı başvuruları 211 bin ile 5 haftanın en düşük
seviyesine indi. Bu, 5 haftanın en düşük seviyesi olarak kayda geçti.
Beklenenden iyi gelen rakam, karışık gelen diğer verilere rağmen
istihdam piyasasının tarihsel bazda sıkı seyrettiğini gösterdi. ABD'de
öncü imalat PMI endeksi mayıs ayında 52,7’e hizmet PMI endeksi
ise 50,9'a geriledi. Dün 1,1108 seviyesinden gelen alımlarla
toparlanmanın kaydedildiği EURUSD’nin düşen trend çizgisinin
üzerinde fiyatlandığı görülmektedir. Yükselişlerde 1,1192 - 1,1200
ve 1,1208 seviyeleri direnç olarak izlenebilir. Geri çekilmelerde
1,1166 – 1,1150 ve 1,1140 seviyeleri direnç olarak bulunmaktadır.

Günlük Pivot Seviyeleri

   1.1243

  1.1224  

 1.1215   

1.1205    

 1.1186   

  1.1167  

   1.1157

GBP/USD

Brexit’e yönelik haber olumsuz haber akışlarının devam etmesi
GBPUSD paritesinin 3 Ocak’tan bu yana en düşük seviyelerinin test
etmesini sağladı. Dün hükümet sözcüsünün 7 Haziran’da yapılması
planlanan Brexit oylamasının tasarının parti içinde huzursuzluğa yol
açması nedeniyle ileri bir tarihe ertelendiğini belirtti. ABD tarafında
ise açıklanan verilerin beklentilerin altında kalması küresel dolar
endeksinin son 2 haftasının zirvesinden geri çekilmesini sağlarken
sabah itibariyle paritede tepki hareketlerine neden oluyor. Paritede
bugün ilk destek dünün en düşüğü 1,2605 seviyesinde oluşacak
olup altında 1,2575 ve 1,2530 seviyeleri destek bölgeleri olarak
izlenebilir. Yukarıda ise 9-22 günlük üssel ortalamaların bulunduğu
1,2750-1,2860 seviyeleri direnç bölgeleri olarak takip edilebilir.

Günlük Pivot Seviyeleri

   1.2734

  1.2711  

 1.2699   

1.2687    

 1.2664   

  1.2641  

   1.2629

(0216) 453 0120 www.gedik.com

https://www.gedik.com/


Gedik Forex Bülten 24 Mayıs 2019

USDTRY

Dolar/TL kuru dün 6,0913 ve 6,1513 seviyeleri arasında
dalgalanarak günü 6,0964 seviyesinden tamamladı. Ülke risk
primlerinin 500 seviyeleriyle geçen yıl Ağustos ayından bu yana
zirvelerinde seyretmesi dün Türk varlıklarında baskı yaratmaya
devam etti. Fakat petrol fiyatlarında görülen sert geri çekilmelerin
yanı sıra dolar endeksinin beklentilerin altında kalan ABD verileriyle
değer kaybetmesi TL’nin tepki yükselişleri gerçekleştirmesini
sağladı. Bugün yurtiçinde önemli bir veri akışı bulunmazken ABD
tarafında dayanıklı mal siparişleri verisi takip edilecek. Kur sabah
08:49 itibariyle 6,12 seviyelerine yakın bölgelerden işlem görüyor.
Kurda bugün aşağıda 6,09’un altında 6,04 ve 6,01 bölgesi destek
olarak, yukarıda ise 6,15-6,20 ve 6,25 seviyeleri direnç olarak
izlenebilir.

Günlük Pivot Seviyeleri

   6.1536

  6.1413  

 6.1210   

6.1007    

 6.0884   

  6.0761  

   6.0558

EUR/TRY

Euro Bölgesi’nde mayıs ayı öncü hizmet ve imalat PMI verileri
gerileme kaydederek, sırasıyla 52,5 ve 47,7 geriledi. Yurtiçinde
imalat sanayi genelinde kapasite kullanım oranı, bir önceki aya göre
1,3 puan artarak % 76,3 seviyesinde gerçekleşirken, reel kesim
güven endeksi mayıs ayında geriledi. Hazine ve Maliye Bakanı
Albayrak dün İvme finansman paketinin adı verilen imalatçı ve
ihracatçı şirketlere destek sağlayacak kredi paketini açıkladı. 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 6,7080diğer destek seviyeleri olarak izlenebilir. 

Günlük Pivot Seviyeleri

   6.8892

  6.8736  

 6.8546   

6.8356    

 6.8200   

  6.8044  

   6.7854
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Altın

Ticaret savaşına ilişkin yatırımcı endişeleri ve seyrine ilişkin
belirsizlikler finansal araçların fiyatlanmasında başrolü oynuyor.
Korku endeksi olarak bilinen VIX tekrardan 17,0 seviyelerine
yükselerek eşik değeri 20,0’ye yaklaştı. Ancak şuan için portföylerin
tamamı riskli varlıklardan ziyade bir miktar güvenli liman varlıklarına
da yayılmış durumda. Ons altın dün ABD imalat verisinin son on
yılın en düşük seviyesi gelmesiyle 1288$ seviyesine doğru yükseliş
gerçekleştirdi. Bu sabah 1283$ seviyesinde bulunan ons altın eski
yükseliş trendine dönse de baskın trend alçalan kanal yönünde.
Teknik olarak 1288$ seviyesi ana direnç noktası. Zira bu direnci
geçemedikçe yatay bandı olan 1274-1288$ aralığında seyredebilir.
1288/ 1292/ 1298 dirençler olurken, 1277/ 1274/ 1268 ise
desteklerdir.

Günlük Pivot Seviyeleri

   1,288.73

  1,287.00  

 1,286.04   

1,285.09    

 1,283.36   

  1,281.63  

   1,280.67

DAX Yakın Vade

Küresel risk iştahını baskılamaya devam ederken Euro Bölgesi’nde
dün açıklanan PMI verilerinin beklentilerin altında kalması ekonomik
görünüme ilişkin kaygıları artırırken Avrupa borsalarında satışlar hız
kazandı. DAX vadelileri dün günü %1,74’lük bir düşüşle 11.955
seviyesinden tamamladı. Bu sabah bir miktar toparlanma kaydeden
küresel piyasalarla uyumlu olarak hafif alıcılı bir seyir izleyen DAX
vadelilerinde tepki alımlarının devamında kısa vadede 12.050
seviyesi direnç olarak izlenebilir. 12.050 seviyesi üzerinde 12.124
ve 12.210 seviyeleri direnç konumunda bulunmaktadır. Tekrar satış
baskısının artış kaydetmesi durumunda ise 11.980, 50 günlük üssel
hareketli ortalamanın bulunduğu 11.957 ve 500 günlük üsssel
ortalamanın geçtiği 11.852 destek olarak takip edilebilir. 

Günlük Pivot Seviyeleri

   12,048.33

  12,032.67  

 12,012.83   

11,993.00    

 11,977.33   

  11,961.67  

   11,941.83
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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. Ticaret savaşına ilişkin yatırımcı endişeleri ve seyrine
ilişkin belirsizlikler portföylerde riskli varlıkların oranını olumsuz
etkiliyor. Dow Jones endeksi dün günü %1,11 azalışla 25.490
seviyesinden kapandı. Bu sabah ise vadeliler dünkü kayıp sonrası
bir %0,34 değer kazancıyla miktar toparlanma çabasında. 25,600-
25,390 puan olan yatay bandındaki seyirlerin devamı halinde
25,950/ 26,100/ 26,300 dirençler olurken, 25,600/ 25,400/ 25,200
ise desteklerdir.

Günlük Pivot Seviyeleri

   25,691.00

  25,625.00  

 25,589.00   

25,553.00    

 25,487.00   

  25,421.00  

   25,385.00

S&P 500 Yakın Vade

S&P 500 endeksi %1,2 kayıpla 2822 puan seviyesinden dünkü
seansı tamamlarken, bu sabah S&P500 vadelisi %0,35 oranında
alıcılı işlem görüyor.  VIX endeksi 14,7 seviyesinden 17,0
seviyelerine yükselirken Çin ile olan problemler ve her an kriz adayı
olan İran meseleleri ABD endeksleri için risk unsuru taşıyor. Bu da
yatırımcıların risk alma iştahını olumsuz etkileyerek portföyünde
güvenli liman varlıkların oranını artıyor. ABD'de imalat PMI Mayıs'ta
50,6 açıklanarak 2009'dan beri en düşük seviyeye indi. Yeni konut
satışları Nisan'da % 6,9 düşerek ikinci çeyreğin başlangıcında konut
sektöründe zayıflama olduğuna işaret etti. Veriler de borsaları
desteklemedi. 2830 seviyesinde bulunan vadelide 2880/ 2935/ 2960
dirençler, 2820/ 2800/ 2790 ise desteklerdir.

Günlük Pivot Seviyeleri

   2,844.83

  2,837.67  

 2,833.58   

2,829.50    

 2,822.33   

  2,815.17  

   2,811.08
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Brent Petrol

ABD’den gelen olumsuz ekonomik veriler petrolde fiyat bakısı
yarattı ve dün petrol türlerinde sert bir geri çekilme yaşandı. Bu
sabah 68,65$ seviyesinden işlem gören Brent petrol dünkü sert
satışlar sonrası bu sabah bir miktar tepki vermeye çalışıyor. ABD'de
imalat PMI Mayıs'ta 50,6 açıklanarak 2009'dan beri en düşük
seviyeye indi. Yeni konut satışları Nisan'da % 6,9 düşerek ikinci
çeyreğin başlangıcında konut sektöründe zayıflama olduğuna işaret
etti. Teknik olarak yükseliş kanalından çıktık. Eğer 68,80$
bölgesinin altında kalmaya devam edersek 75$ yakın zirvesinden
itibaren çift tepe formasyonu oluşmuş olacak. 67,70/ 66,50/ 64,50
destekler, 68,80/ 70,40/ 71,00 ise dirençlerdir.

Günlük Pivot Seviyeleri

   69.51

  69.10  

 68.78   

68.46    

 68.06   

  67.65  

   67.33

USD/JPY

Japonya’da tüketici fiyatları göstergesi, ülkenin savaş sonrası en
uzun tatili öncesi artan seyahat maliyetlerinin de etkisi ile nisan
ayında hafifçe yükselerek yıllık%0,9 arttı. ABD'de haftalık işsizlik
maaşı başvuruları 211 bin ile 5 haftanın en düşük seviyesine indi.
Bu, 5 haftanın en düşük seviyesi olarak kayda geçti. Beklenenden
iyi gelen rakam, karışık gelen diğer verilere rağmen istihdam
piyasasının tarihsel bazda sıkı seyrettiğini gösterdi. ABD'de öncü
imalat PMI endeksi mayıs ayında 52,7’e hizmet PMI endeksi ise
50,9'a geriledi. Beklentilerin altında kalan veriler dolarda değer
kaybının yaşanmasında etkili olurken,USDJPY’de geri çekilmelerde
109,35 – 109,15  ve 108,92 destek olarak izlenebilir.
Toparlanmalarda  109,84 – 110,06 ve 110,25 seviyeleri direnç
konumunda bulunmaktadır. 

Günlük Pivot Seviyeleri

   109.95

  109.85  

 109.68   

109.52    

 109.42   

  109.32  

   109.15
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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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