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Piyasa Gündemi

S-400 ile ilgili haber akışları TL varlıklar üzerinde baskı oluştururken
yurt içi piyasalar dün negatif ayrışma kaydetti. S-400 ile ilgili haber
akışları ve ABD – Türkiye ilişkilerine dair gelişmeler yurt içi
piyasaların ana gündemini oluşturmaya devam ediyor. Fed’e yönelik
faiz indirim beklentileri gücünü korurken ABD tarafında bugün
açıklanacak veriler ön planda olacak. Yurt içinde ise cari denge ve
TCMB beklenti anketi açıklanacak. 

Açıklanacak Önemli Ekonomik Veriler
     
•    10:00 Türkiye – Cari Denge Önem: Orta
•    16:15 ABD –  Sanayi Üretimi Önem: Yüksek

Türkiye

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası toplam rezervleri, geçen hafta
826 milyon dolar artarak 96 milyar 381 milyon dolara çıktı. Merkez
Bankası'nın verilerine göre yabancılar geçen hafta net 74 milyon
dolarlık menkul kıymet sattı. Buna göre, yurt dışında yerleşik kişiler,
net 54,9 milyon dolarlık hisse senedi ve 3,9 milyon dolarlık şirket
borçlanma senetleri alırken, 128,5 milyon dolarlık devlet iç
borçlanma senedi sattı. Bankacılık sektörünün kredi hacmi, geçen
hafta 14 milyar 440 milyon lira azalarak 2 trilyon 534 milyar 186
milyon liraya indi. S400 haber akışına ilişkin haber akışları TL
varlıklarda baskı oluşturmaya devam ediyor. Konuyla ilişkin haber
akışı yakından takip edilmektedir. Bugün yurtiçinde cari denge
rakamları ve TCMB beklenti anketinin yayınlanması bekleniyor.

Euro Bölgesi

Euro Bölgesi'nde sanayi üretimi nisan ayında bir önceki aya göre
%0,5 azaldı. AB'de ise sanayi üretimi, nisanda mart ayına kıyasla %
0,7 düşerken, 2018'in aynı dönemine göre %0,1 azaldı. Almanya'da
TÜFE, mayıs ayında geçen yılın aynı ayına göre % 1,4 arttı.
Almanya'da yıllık enflasyonun, ECB'nin tüm Euro Bölgesi için
hedeflediği % 2’nin altında kalması dikkati çekti. Almanya'da
enflasyon, aylık bazda ise % 0,2 artış kaydetti. Nihai veriler, daha
önce yayımlanan öncü verileri teyit etti. Ülkede yıllık enflasyonun,
nisanda ECB'nin hedeflediği % 2'ye bu yıl ilk defa denk gelmişti.

ABD 

ABD'de işsizlik maaşı başvuruları 5 haftanın en yüksek seviyesine
çıkarak 222 bin oldu. ABD Başkanı Trump, Merkel hükümetine
Rusya'nın boru hattı projesinin desteklenmesi sebebiyle yaptırım
uyarısında bulundu. Angela Merkel’in Rusya’nın boru hattını
desteklemeye devam etmesi üzerine Almanya’ya karşı eleştirilerini
artırdı ve askeri harcamaları üzerinden NATO'dan birliklerini
uzaklaştırabileceğini belirtti. Almanya’nın Kuzey Akımı 2 projesine
desteğinden dolayı tehdidini yineleyen Trump, projeyi bloke edecek
yaptırımlar düşündüğünü söyledi ve Berlin’i Moskova’ya bağımlı
olması konusunda uyardı. Bugün ABD’de kapasite kullanımı sanayi
üretimi ve perakende satışların açıklanması bekleniyor.

Piyasa Verileri
Pariteler Son Günlük Değ.

(%)
Haftalık Değ.

(%)
Yılbaşı Değ.

(%)
USDTRY 5.8642 -0.07 0.57 10.78
EURTRY 6.6174 -0.17 0.07 9.11
EURUSD 1.1279 0.03 -0.55 -1.56
GBPUSD 1.2673 0.00 -0.53 -0.60
USDJPY 108.30 -0.09 0.10 -1.20

Sepetler Son Günlük Değ.
bp

Haftalık Değ.
bp

Yılbaşı Değ.
bp

½ $ + ½ € 6.2333 6.85 0.80 57.13
Dolar Endeksi 97.0430 4.10 49.90 94.20
REK 69.7900 - - -521.00

Endeks Vadeliler Son Günlük Değ.
(%)

Haftalık Değ.
(%)

Yılbaşı Değ.
(%)

S&P 500 Yakın Vade 2,894.00 -0.02 0.66 15.52
DAX Yakın Vade 12,163.00 -0.01 1.08 15.16
Dow Jones Yakın
Vade 26,134.00 0.07 0.49 12.32

Emtialar Son Günlük Değ.
(%)

Haftalık Değ.
(%)

Yılbaşı Değ.
(%)

Ons Altın 1,353.76 0.88 0.99 5.57
Gram Altın 255.24 0.80 1.51 17.01
WTI 52.30 0.05 -3.12 14.00
BRENT 61.82 0.23 -3.45 14.12
Bakır 2.65 0.01 0.80 -2.82

Tahviller Son Günlük Değ.
bp

Haftalık Değ.
bp

Yılbaşı Değ.
bp

Türkiye 2 Yıllık 22.6200 19.00 -138.00 289.00
Türkiye 10 Yıllık 18.1100 85.00 -83.00 163.00
ABD 10 Yıllık 2.0790 -1.60 -0.50 -60.70
ABD 2 Yıllık 1.8280 -0.60 -2.30 -66.80
Almanya 10 Yıllık -0.2540 -0.70 0.20 -50.00
Almanya 2 Yıllık -0.6760 -0.40 -1.50 -6.60

Gelişmekte Olan
Ülke Kurları Son Günlük Değ.

(%)
Haftalık Değ.

(%)
Yılbaşı Değ.

(%)
USDZAR 14.8378 -0.23 -0.81 3.14
USDIDR 14,321.30 0.15 0.70 -0.66
USDTRY 5.8642 -0.07 0.57 10.78
USDRUB 64.5450 -0.05 -0.37 -7.31
USDBRL 3.8494 0.01 -0.74 -0.82
USDCNY 6.9225 0.01 0.18 0.64
USDMXN 19.1905 -0.02 -2.18 -2.32
USDCZK 22.6602 -0.02 0.30 0.88
USDHUF 285.6400 0.04 1.13 1.93
USDPLN 3.7730 -0.02 0.39 0.81
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EURO/DOLAR

Euro Bölgesi’nde sanayi üretimi nisan ayında bir önceki aya göre
%0,5 azalış gösterdi.  Almanya'da TÜFE, mayıs ayında geçen yılın
aynı ayına göre % 1,4 artarken, aylık bazda ise % 0,2 artış kaydetti.
Nihai veriler, daha önce yayımlanan öncü verileri teyit ederken,
ECB'nin tüm Euro Bölgesi için hedeflediği % 2’nin altında kaldı.
ABD’de işsizlik maaşı başvuruları 5 haftanın en yüksek seviyesine
çıkarak 222 bin oldu. 1,1348 seviyesinden gelen kar satışlarıyla
1,1300 seviyesinin altına sarkan paritede 1,1265’in altında 1,1250 -
1,1240 seviyeleri destek konumunda bulunmaktadır. Olası
toparlanmalarda 1,1290 – 1,1300 ve 1,1310 direnç seviyeleri olarak
takip edilebilir. ABD’de kapasite kullanımı sanayi üretimi ve
perakende satışların açıklanması bekleniyor.

Günlük Pivot Seviyeleri

   1.1307

  1.1298  

 1.1288   

1.1279    

 1.1269   

  1.1260  

   1.1250

GBP/USD

GBPUSD paritesi küresel dolar endeksindeki toparlanmaya bağlı
olarak değer kaybı yaşamaya devbam ediyor. İngiltere’de May’in
istifasının ardından hükümetteki Muhafazakar Parti’de lider
arayışları devam ederken dün yapılan parti içi ilk tur oylamasını eski
dışişleri bakanı Boris Johnson açık farkla kazandı. Yeni lider 23
Temmuz itibariyle belli olacak. Bugün öğleden sonra İngiltere’de
BoE başkanı Carney’nin konuşması Atlantik’in öbür tarafında ise
sanayi üretimi ve perakende satışlar verileri takip edilecek. Sabah
saatlerinde yatay bir seyir izleyen paritede aşağıda 1,2662-1,2642
ve 1,2608 seviyeleri destek bölgeleri olarak izlenebilir. Yukarıda ise
9-22 günlük üssel ortalamaların bulunduğu sırasıyla 1,2690-1,2728
seviyeleri ve üzerinde 1,2760 seviyesi direnç bölgeleri olarak takip
edilebilir.

Günlük Pivot Seviyeleri

   1.2707

  1.2698  

 1.2686   

1.2673    

 1.2664   

  1.2655  

   1.2643
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USDTRY

Dolar/TL kuru dün 5,8038 ve 5,9037 seviyeleri arasında
dalgalanarak günü 5,8684 seviyesinden tamamladı. S400’lere
teslimatlarına yönelik Cumhurbaşkanı Erdoğan’dan gelen
açıklamaların ardından jeopolitik risklerin yeniden ön plana çıkması
TL varlıklarında satış baskısını ve oynaklığı artırdı. Dolar/TL dün
akşamüstü saatlerinde 5,90’i test ederek haziran ayının en yüksek
seviyelerine ulaştı. Bugün yurtiçinde cari denge ve TCMB beklenti
anketi ABD tarafında ise sanayi üretimi ve perakende satışlar
verileri takip edilecek. Sabah 08:52 itibariyle kur 5,87 seviyelerinden
işlem görüyor. Kurda bugün aşağıda 5,85’in altında 5,80 ve 5,76
bölgesi destek olarak, yukarıda ise 5,90-5,96 ve 5,99 direnç
seviyeleri olarak izlenebilir.

Günlük Pivot Seviyeleri

   5.8987

  5.8915  

 5.8779   

5.8642    

 5.8570   

  5.8498  

   5.8361

EUR/TRY

Euro Bölgesi’nde sanayi üretimi nisan ayında bir önceki aya göre
%0,5 azalış gösterdi.  Almanya'da TÜFE, mayıs ayında geçen yılın
aynı ayına göre % 1,4 artarken, aylık bazda ise % 0,2 artış kaydetti.
Veriler, ECB'nin tüm Euro Bölgesi için hedeflediği % 2’nin altında
kaldı. S400 haber akışına ilişkin haber akışları TL varlıklarda baskı
oluşturmaya devam ediyor. Konuyla ilişkin haber akışı yakından
takip edilmektedir. Bugün yurtiçinde cari denge rakamları ve TCMB
beklenti anketinin yayınlanması bekleniyor. Düşüş kanalının üst
bandının yukarı yönlü kırıldığı kurda yükselişlerde 6,6500 – 6,7000
ve 6,7600 seviyeleri direnç konumunda bulunmaktadır. Geri
çekilmelerde 6,5500 - 6,5000 ve 6,4550 seviyeleri destek olarak
takip edilebilir.

Günlük Pivot Seviyeleri

   6.6595

  6.6503  

 6.6338   

6.6174    

 6.6082   

  6.5989  

   6.5825
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Altın

Ons altın bu sabah yatay bandının üst bölgesi olan 1345$
seviyelerinden güne başlıyor. Fed'in haziran ayındaki toplantıda faizi
25 baz puan indirme olasılığının yükseldiği şu günlerde altın da
kendisine hareket edecek alan bulabiliyor. ÜFE ve TÜFE
verilerinden sonra bu verilerin alt verisi olarak kabul edilen ithalat ve
ihracat fiyat endeksleri de dün ABD’de beklentileri karşılayamadı.
Piyasalar Fed’in bu yıl iki faiz indirimini fiyatlamışken, ticaret
savaşları eşliğinde olası üçüncü bir faiz indiriminin fiyatlamasına
girdiler. Teknik olarak 1320-1345$ aralığında yatay işlemler devam
ediyor. 1330$ seviyesi orta nokta olurken 1320/ 1310/ 1304
destekler, 1345/ 1352/ 1363 ise dirençlerdir. Bugün ABD’de
perakende siparişler ve sanayi üretim verileri takip edilecek.

Günlük Pivot Seviyeleri

   1,370.13

  1,362.12  

 1,357.94   

1,353.76    

 1,345.75   

  1,337.74  

   1,333.56

DAX Yakın Vade

Fed’in faiz indirimine gidebileceğine dair güç kazanan beklentiler
geçen haftadan itibaren küresel hisse piyasalarını destekleyen bir
gelişme oldu. Bu hafta küresel piyasalarda bir miktar kâr satışları
etkili olsa da hisse piyasalarında alım iştahı genel olarak gücünü
koruyor.  DAX vadelileri dün günü %0,34’lük bir yükselişle 12.164
seviyesinden tamamladı. Bu sabah yataya yakın bir seyrin izlendiği
DAX vadelilerinde yukarı yönlü hareketlerin devam etmesi
durumunda 12.177 – 12.224 ve 12.267 seviyeleri direnç olarak takip
edilebilir. Geri çekilmelerde ise 12.129 seviyesi kısa vadeli destek
olarak izlenebilir. 12.129 altında 22 günlük üssel ortalamanın
bulunduğu 12.052 ve 50 günlük üssel ortalamanın geçtiği 11.984
seviyeleri güçlü destek noktalarıdır. 

Günlük Pivot Seviyeleri

   12,227.00

  12,206.00  

 12,184.50   

12,163.00    

 12,142.00   

  12,121.00  

   12,099.50
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Dow Jones Yakın Vade

Umman Körfezi’nde iki tankere düzenlenen saldırının ardından arz
endişeleriyle petrol fiyatlarının toparlanması enerji hisselerine
yansımasıyla dün ABD endeksleri günü yükselişle kapattılar.
Kapanışta Dow Jones endeksi %0,4 oranında değer kazanıp günü
26,108 puandan sonlandırdı. Bu sabah Dow Jones vadelisi %0,2
oranında değer kazanıyor. Teknik olarak hareketler endekslerde
alım iştahına işaret etmiyor. Bu alımlar kısa ve tepki değerinde
kalıyor. Dow Jones kontratında 25,950-26,300 seviyeleri aralığında
yatay işlemler devam ederken tepkilerde aşağı yönlü dönüş riski söz
konusu olabilir. 26,300/ 26,700/ 26,950 seviyeleri direnç olurken,
25,950/ 25,600/ 25,400 ise desteklerdir. Bugün ABD’de perakende
siparişler ve sanayi üretim verileri takip edilecek.

Günlük Pivot Seviyeleri

   26,267.00

  26,220.00  

 26,177.00   

26,134.00    

 26,087.00   

  26,040.00  

   25,997.00

S&P 500 Yakın Vade

S&P500 endeksi dünkü seansı %0,4 kazançla 2892 seviyesinden
tamamladı. Umman Körfezi’nde iki tankere düzenlenen saldırının
ardından ABD endeksleri Petrol ve Gaz, Tüketici Hizmetleri ve
Hammadde sektörlerindeki hisselerin artışıyla yükseldi. VIX endeksi
15,8 seviyesinde 20’nin altında risk iştahının korunduğuna işaret
etse, VIX’ın ortalaması 11 seviyelerinden geçiyor. Bu nedenle ABD
endekslerinde görülen bu yükselişin tepki niteliğinde olması
kuvvetle muhtemel. S&P500 vadelisi ise pozitif seyirle 2894
seviyesinden işlem görüyor. 2900 seviyesini test eden fakat
kıramayan vadelinin yaklaşık 10-15 puanlık bir bölgede sıkıştığını
görüyoruz. 2900/ 2915/ 2925 seviyeleri direnç olurken,2890/ 2875/
2865 seviyeleri ise desteklerdir.

Günlük Pivot Seviyeleri

   2,908.58

  2,903.67  

 2,898.83   

2,894.00    

 2,889.08   

  2,884.17  

   2,879.33
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Brent Petrol

Dün satış baskısı yaşayan Brent petrol Hürmüz Boğazı'nda
tankerlere saldırı düzenlendiği yolundaki haberlerin ardından %4,5
kadar değer kazandı. Bu sabah da işlemlerin 61,75$ seviyesinden
geçtiğini görüyoruz. Bu haber dışındaki gelişmeleri ele aldığımızda;
ham petrol stokları 500 bin varil azalma beklentisine rağmen 2,2
milyon varil artış gösterdi.  Arz konusunda ticaret savaşları ile
birlikte artan endişeler OPEC’in kesinti kararını devam ettireceği
beklentisiyle 60$ seviyelerinde tutunmasını sağlayabilir. Temel
olarak 60$'ın üzeri şu etapta destekleniyor. Şayet OPEC kısıntıyı
daha az bir miktarda devam ettirirse bu sefer 60$'ın altına sarkma
görebiliriz. Bu nedenle teknik olarak da destek seviyelerine oldukça
yaklaştık. 62,00/ 63,60/ 64,60 dirençler, 60,60/ 59,50/ 58,60 ise
desteklerdir.

Günlük Pivot Seviyeleri

   63.41

  62.85  

 62.34   

61.82    

 61.26   

  60.70  

   60.19

USD/JPY

ABD’de işsizlik maaşı başvuruları 5 haftanın en yüksek seviyesine
çıkarak 222 bin oldu. ABD Başkanı Trump’ın müzakerelere ilişkin
süreci beklemeye aldığını belirtmesinin ardından mevcut endişeler
güçlenirken, dolarda görece toparlanma kaydedildi. Japonya’da
sanayi üretimi nisan ayında %0,6 seviyesinde açıklanarak
değişmezken, kapasite kullanımında yükseliş kaydedildi.
USDJPY’nin dar bantta hareketlerine devam ettiği gözlemlenirken
geri çekilmelerde 108,15- 108,00 ve 107,80 seviyeleri destek olarak
takip edilebilir. Olası toparlanmalarda ise 108,70 - 108,90 ve 109,14
seviyeleri direnç olarak bulunmaktadır. Bugün ABD’de kapasite
kullanımı sanayi üretimi ve perakende satışların açıklanması
bekleniyor.

Günlük Pivot Seviyeleri

   108.51

  108.45  

 108.37   

108.30    

 108.24   

  108.19  

   108.11
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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."

(0216) 453 0120 www.gedik.com

https://www.gedik.com/

	Piyasa Verileri
	Piyasa Gündemi
	EURO/DOLAR
	GBP/USD
	USDTRY
	EUR/TRY
	Altın
	DAX Yakın Vade
	Dow Jones Yakın Vade
	S&P 500 Yakın Vade
	Brent Petrol
	USD/JPY
	Gedik Yatırım Menkul Değerler A.Ş. - Yatırım Danışmanlığı Birimi
	YASAL UYARI

