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Piyasa Gündemi

Cuma günü yurt içi piyasalarının kapanışının ardından Moody’s,
Türkiye’nin kredi notunu Ba3'ten B1'e düşürürken not görünümünü
negatif olarak teyit etti. Moody’s kararı TL varlıklarda bir miktar baskı
yarattı. Aynı zamanda geçen haftadan bu yana S-400 konusundaki
haber akışları ve ABD – Türkiye ilişkilerine dair artış kaydeden
endişeler TL varlıklar üzerinde baskı oluştururken bu konudaki
gelişmeler piyasaların gündemini oluşturmaya devam edecek. 

Açıklanacak Önemli Ekonomik Veriler
     
•    10:00 Türkiye – İşsizlik Oranı Önem: Orta
•    11:00 Türkiye –  Bütçe Dengesi Önem: Orta

Türkiye

Moody's Türkiye'nin kredi notunu Ba3'ten B1'e düşürdü, görünüm
negatif olarak açıklandı. Kurumun açıklamasında ''Türkiye'nin döviz
rezervlerinde düşüş TCMB'nin uzun süredir devam ettiği kurda
serbest dalgalanmaya izin verme politikasına ters görünüyor ve
bankanın şeffaflığıyla bağımsızlığına gölge düşürüyor " ifadesi yer
aldı. Risk dengesinin aşağı yönlü olduğunu ve yakın vadede daha
fazla dengesizlik oluşturacak faktörler olduğunu belirten Moody's
İstanbul'daki seçim tekrarının belirsizlik yarattığını, Türk Lirası'nda
daha fazla düşüş olabileceğini, döviz rezervlerinin de daha fazla
azalabileceğini öngördü. Türkiye'ye yaptırım uygulanmasının daha
fazla piyasa tepkisine neden olacağı ve kredi notu için de negatif
olacağı ifade edildi. Kurum, ABD ile yaşanan S400 krizine de dikkat
çekerek "ABD Kongresi'nin değerlendirmeye alacağı olası
yaptırımlar da Türkiye ekonomisi ve finansal sistemi üzerinde baskı
oluşturuyor" ifadesine yer verdi. Hazine ve Maliye Bakanlığı'ndan
Moody's'in kararına tepki geldi, kuruluşun analizlerinin nesnelliği ve
tarafsızlığı açısından soru işaretleri yarattığı ifade edildi. Yurtiçinde
işsizlik rakamları ve bütçe dengesi takip edilecek.

Euro Bölgesi

Avrupa Maliye Bakanlarının gerçekleştirdiği toplantının ardından
Euro Grubu Başkanı Mario Centeno bütçe enstrümanının temel
özellikleri konusunda anlaşma sağlandığını belirtti. Centeno, Euro
Bölgesi bütçesinin katılacak üye ülkelerin ekonomik yakınlaşmasını
ve rekabetçiliğini destekleyeceğini, ekonomik ve parasal birliği
güçlendireceğini ifade etti. Enstrümanın ekonomik büyümeye ve
dayanıklılığa da katkı sağlayacağına dikkati çeken Centeno, söz
konusu bütçe önceliklerinin AB liderleri ve Euro Grubu tarafından
belirleneceğini anlattı. Euro Bölgesi bütçesine ilişkin uzlaşı,
Brüksel'de gelecek hafta yapılacak AB Liderler Zirvesi'nde
görüşülecek.

ABD 

ABD'de perakende satışlar mayıs ayında güçlü artarken, önceki iki
ayın verisi de yukarı yönlü revize edildi. Bu durum, tüketici
harcamalarının sağlıklı olduğunu gösterirken Fed'in yakın zamanda
faiz artırmaması için bir gerekçe olabilir. Bazı ekonomik
göstergelerde zayıflık işaretlerine rağmen ücretlerde istikrarlı artış
ve 50 yılın en düşük işsizlik rakamlarının ekonominin büyük kısmını
oluşturan tüketici harcamalarını desteklediği belirtiliyor. ABD'de
sanayi üretimi mayısta % 0,4 artarken kapasite kullanım oranı %
78.1 oldu.

Piyasa Verileri
Pariteler Son Günlük Değ.

(%)
Haftalık Değ.

(%)
Yılbaşı Değ.

(%)
USDTRY 5.9098 0.16 2.34 11.64
EURTRY 6.6292 -0.04 1.31 9.30
EURUSD 1.1211 0.03 -0.89 -2.15
GBPUSD 1.2588 -0.01 -0.76 -1.27
USDJPY 108.57 0.01 0.11 -0.95

Sepetler Son Günlük Değ.
bp

Haftalık Değ.
bp

Yılbaşı Değ.
bp

½ $ + ½ € 6.2188 -1.45 2.05 55.68
Dolar Endeksi 97.5330 -3.90 76.80 143.20
REK 69.7900 - - -521.00

Endeks Vadeliler Son Günlük Değ.
(%)

Haftalık Değ.
(%)

Yılbaşı Değ.
(%)

S&P 500 Yakın Vade 2,895.75 0.18 0.22 15.59
DAX Yakın Vade 12,115.00 0.14 -0.01 14.71
Dow Jones Yakın
Vade 26,166.00 0.16 0.31 12.45

Emtialar Son Günlük Değ.
(%)

Haftalık Değ.
(%)

Yılbaşı Değ.
(%)

Ons Altın 1,339.15 -0.17 0.82 4.43
Gram Altın 254.45 0.17 3.19 16.65
WTI 52.55 0.00 -1.52 14.53
BRENT 62.27 -0.15 -0.93 14.96
Bakır 2.64 -0.11 0.01 -3.20

Tahviller Son Günlük Değ.
bp

Haftalık Değ.
bp

Yılbaşı Değ.
bp

Türkiye 2 Yıllık 22.6700 5.00 -23.00 294.00
Türkiye 10 Yıllık 18.0400 -7.00 -90.00 156.00
ABD 10 Yıllık 2.1030 1.90 -4.70 -58.30
ABD 2 Yıllık 1.8650 2.00 -4.10 -63.10
Almanya 10 Yıllık -0.2520 0.20 -3.50 -49.80
Almanya 2 Yıllık -0.6910 -0.70 -3.30 -8.10

Gelişmekte Olan
Ülke Kurları Son Günlük Değ.

(%)
Haftalık Değ.

(%)
Yılbaşı Değ.

(%)
USDZAR 0.0000 0.00 0.00 0.00
USDIDR 14,337.50 -0.13 0.61 -0.55
USDTRY 5.9098 0.16 2.34 11.64
USDRUB 64.3445 -0.06 -0.59 -7.60
USDBRL 3.8976 0.03 0.22 0.42
USDCNY 6.9241 -0.02 -0.10 0.66
USDMXN 19.1611 0.04 -0.27 -2.47
USDCZK 22.7749 -0.08 0.53 1.39
USDHUF 287.5150 -0.03 1.59 2.60
USDPLN 3.7969 -0.02 0.78 1.45
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EURO/DOLAR

Geçen hafta düşüşün etkili olduğu EURUSD paritesinde cuma günü
ABD verileri takip edildi. ABD’de perakende satışlar mayıs ayında
güçlü artış kaydederek, tüketici harcamalarının sağlıklı olduğunu
gösterdi. ABD'de sanayi üretimi mayısta % 0,4 artarken kapasite
kullanım oranı % 78.1 oldu. Tüketici güveni haziran ayında ek vergi
tarifeleriyle geriledi, enflasyon beklentileri de rekor düşük seviyelere
indi. 1,1208 seviyesinin test edilmesiyle sınırlı toparlanmanın
kaydedildiği paritenin kısa ve orta vadeli üssel hareketli
ortalamalarının altında fiyatlandığı görülmektedir. Yükselişlerde
1,1235 – 1,1245 ve 1,1265 seviyeleri direnç konumunda
bulunmaktadır.  Geri çekilmelerde 1,1208 – 1,1200 ve 1,1185
seviyeleri destek olarak takip edilebilir.

Günlük Pivot Seviyeleri

   1.1244

  1.1235  

 1.1223   

1.1211    

 1.1202   

  1.1193  

   1.1181

GBP/USD

GBPUSD paritesi cuma günü küresel dolar endeksindeki
toparlanmaya bağlı olarak değer kaybı yaşadı. İngiltere’de May’in
istifasının ardından hükümetteki Muhafazakar Parti içindeki siyasi
gelişmeler takip edilirken ABD tarafında cuma günü açıklanan
sanayi üretimi ve perakende satışlar verileri izlendi. Beklentilerin
üzerinde gerçekleşen verilerin ardından dolar endeksinde yukarı
yönlü hareketler izlenirken parite hızla geriledi.  Bugün hem İngiltere
hem de ABD tarafında önemli bir veri akışı bulunmuyor. Sabah
saatlerinde yatay bir seyir izleyen paritede aşağıda 1,2579-1,2560
ve 1,2531 seviyeleri destek bölgeleri olarak izlenebilir. Yukarıda ise
9-22 günlük üssel ortalamaların bulunduğu sırasıyla 1,2655-1,2709
seviyeleri ve üzerinde 1,2741 seviyesi direnç bölgeleri olarak takip
edilebilir.

Günlük Pivot Seviyeleri

   1.2620

  1.2610  

 1.2599   

1.2588    

 1.2577   

  1.2567  

   1.2556
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USDTRY

Dolar/TL kuru cuma günü 5,8603 ve 5,9331 seviyeleri arasında
dalgalanarak günü 5,9005 seviyesinden tamamladı. S400’lere
teslimatlarına yönelik söylemlerin ardından jeopolitik risklerin
yeniden ön plana çıkması kurdaki yukarı yönlü hareketlerin
devamını izlememize neden oldu. Cuma günü seans kapandıktan
sonra Moody’s tarafından gelen not indirim karar kurun haftayı 5,90
seviyesinin üzerinde tamamlamasını sağladı. Pazar günkü yerel
seçim öncesi son haftaya girilirken politik gerilimin yüksek kalmasını
bekliyoruz. Bugün yurtiçinde işsizlik ve bütçe dengesi verileri takip
edilecek. Sabah 08:37 itibariyle kur 5,92 seviyelerinden işlem
görüyor. Kurda bugün aşağıda 5,88’in altında 5,84 ve 5,80 bölgesi
destek olarak, yukarıda ise 5,93-5,99 ve 6,05 direnç seviyeleri
olarak izlenebilir.

Günlük Pivot Seviyeleri

   5.9548

  5.9415  

 5.9256   

5.9098    

 5.8965   

  5.8832  

   5.8674

EUR/TRY

Avrupa Maliye Bakanlarının gerçekleştirdiği toplantının ardından
bütçe enstrümanının temel özellikleri konusunda anlaşma
sağlandığı belirtildi. Euro Bölgesi bütçesine ilişkin uzlaşı, bu hafta
yapılacak AB liderler zirvesinde görüşülecek. Haftanın son işlem
günü Moody’s Türkiye’nin kredi notunu düşürürken, açıklamada
döviz rezervlerindeki düşüş, seçimlere ilişkin belirsizlik ve ABD-
Türkiye ilişkilerine yönelik oluşan endişelerin TL varlıklar üzerinde
aşağı yönlü risk oluşturduğunu belirtti. Düşüş kanalının üst bandının
yukarı yönlü kırıldığı kurda yükselişlerde 6,7000 - 6,7600 ve 6,8400
seviyeleri direnç konumunda bulunmaktadır. Geri çekilmelerde kısa
vadeli hareketli ortalamaların destek oluşturduğu kurda 6,6000  -
6,5630 ve 6,5000 seviyeleri destek olarak takip edilebilir.

Günlük Pivot Seviyeleri

   6.6735

  6.6637  

 6.6464   

6.6291    

 6.6192   

  6.6094  

   6.5921
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Altın

Ons altın yeni haftaya 1340$ seviyelerinden işlem görüyor. Geçen
hafta Fed’in faiz indirim senaryolarını ön plana çıkması ve jeopolitik
gerginliklerin ortaya çıkması ile birlikte 1360$ seviyelerine doğru
yaklaşmıştı. Çarşamba günü Fed faiz kararını açıklayacak. Fed,
vadeli kontratlara göre bu toplantı için yaklaşık %29 ihtimalle
fiyatlanan faiz indirimine bir adım daha yaklaşabilir. Piyasa
fiyatlamalarında yıl içinde ikinci faiz indirimi fiyatlanıyor. Gevşek
para politikaların devam edeceği altını destekliyor. Bu nedenle
şimdilik sert bir dönüş beklenmezken, dirençlerden kar satışları
olabilir. Kısa vadeli yükseliş trendi devam ediyor. Teknik olarak
1320-1345$ aralığında yatay işlemler devam ediyor. 1330$ seviyesi
orta nokta olurken 1320/ 1310/ 1304 destekler, 1345/ 1352/ 1363
ise dirençlerdir.

Günlük Pivot Seviyeleri

   1,350.25

  1,346.89  

 1,343.02   

1,339.15    

 1,335.79   

  1,332.43  

   1,328.56

DAX Yakın Vade

Fed’in faiz indirimine gidebileceğine dair güç kazanan beklentiler
önceki haftadan itibaren küresel hisse piyasalarını destekleyen bir
gelişme oldu. Bununla birlikte geçen hafta küresel piyasalarda bir
miktar kâr satışları etkili oldu. Avrupa borsaları haftanın son işlem
gününde hafif satıcılı bir seyir izlerken DAX vadelileri cuma gününü
%0,54’lük bir düşüşle 12.099 seviyesinden tamamladı. Bu sabah
hafif alıcılı bir seyrin izlendiği DAX vadelilerinde tepki alımlarının
devamında 12.155 seviyesi kısa vadeli direnç olarak izlenebilir.
12.155 direnci üzerinde 12.203 ve 12.224 seviyeleri direnç
konumunda bulunmaktadır. Geri çekilmelerde ise 12.064, 22 günlük
üssel ortalamanın bulunduğu 12.052 ve 50 günlük üssel
ortalamanın geçtiği 11.987 seviyeleri güçlü destek noktalarıdır. 

Günlük Pivot Seviyeleri

   12,152.83

  12,139.67  

 12,127.33   

12,115.00    

 12,101.83   

  12,088.67  

   12,076.33
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Dow Jones Yakın Vade

ABD’de endeksler cuma gününü hafif satıcılı kapattı ancak bu
sabah vadelilerde yatay pozitif bir görünüm var. Risk iştahı ise nötr.
Bu hafta yapılacak Fed toplantısı öncesinde yatırımcıların temkinli
davrandığını görüyoruz. Çarşamba açıklanacak karar öncesinde
Fed, vadeli kontratlara göre bu toplantı için yaklaşık %29 ihtimalle
fiyatlanan faiz indirimine bir adım daha yaklaşabilir. Gevşek para
politikaların devam edeceği borsaları desteklese de Çin ile devam
eden ticaret savaşları risk iştahının önüne geçiyor. Ay sonunda
yapılacak G20 öncesinde yeni bir haber akışı bu tarafta
beklenmezken, anlaşma olup olmayacağı konusunda piyasalar
temkinli davranıyor. 26,300/ 26,700/ 26,950 seviyeleri direnç
olurken, 25,950/ 25,600/ 25,400 ise desteklerdir.

Günlük Pivot Seviyeleri

   26,308.00

  26,260.00  

 26,213.00   

26,166.00    

 26,118.00   

  26,070.00  

   26,023.00

S&P 500 Yakın Vade

S&P500 endeksi cuma günkü seansı %0,2 kayıpla 2887
seviyesinden tamamladı. Bu sabah ise ABD vadelileri hafif alıcılı bir
şekilde devam etse de risk iştahı konusunda önemli bir toparlanma
yok. Piyasalar ticaret savaşları ile ilgili olumlu gelişimleri görmedikçe
risk iştahında pozitif yönde iyileşme beklenmiyor. Bu sabah S&P500
vadelisi 2896 seviyesinden işlem görüyor. 2900-2865 aralığında
yatay seyir devam ederken, piyasada alıcılar çok kuvvetli değil.
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

   2,910.75

  2,905.75  

 2,900.75   

2,895.75    

 2,890.75   

  2,885.75  

   2,880.75
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Brent Petrol

Brent petrol bu sabah 62,25$ seviyesinden işlem görüyor. Jeopolitik
gelişmelerle yükselişe geçen petrol fiyatları diğer tarafta ABD-Çin
arasındaki gerginlikleriyle gitmesi ve geçen hafta artan stoklar
sebebiyle diğer taraftan da zarar görüyor. ABD'deki petrol sondaj
kulesi sayısı 8-14 Haziran haftasında bir önceki haftaya göre 1
azalarak 788'e düştü. Arz konusunda ticaret savaşları ile birlikte
artan endişeler OPEC’in kesinti kararını devam ettireceği
beklentisiyle 60$ seviyelerinde tutunmasını sağlayabilir. Temel
olarak 60$'ın üzeri şu etapta destekleniyor. Teknik olarak 59,50$
seviyesinde oluşan çift dip 63,70$ seviyesini kırmasıyla formasyona
dönüşebilir. 63,60/ 64,60/ 66,15 dirençler, 60,60/ 59,50/ 58,60 ise
desteklerdir.

Günlük Pivot Seviyeleri

   62.80

  62.68  

 62.47   

62.27    

 62.15   

  62.03  

   61.83

USD/JPY

Haftanın son işlem günü ABD’de perakende satışlar mayıs ayında
güçlü artış kaydederek, tüketici harcamalarının sağlıklı olduğunu
gösterdi. ABD'de sanayi üretimi mayısta % 0,4 artarken kapasite
kullanım oranı % 78.1 oldu. Tüketici güveni haziran ayında ek vergi
tarifeleriyle geriledi, enflasyon beklentileri de rekor düşük seviyelere
indi. USDJPY’de toparlanmanın kaydedildiği gözlemlenirken,
bollingerın orta band seviyesi olan 108,92 ilk direnç seviyesi olarak
bulunmaktadır. Devamında 109,14 ve 109,27 seciyeleri diğer direnç
seviyesi olarak takip edilebilir. Geri çekilmelerde 108,34 - 108,15 ve
108,00 seviyeleri destek olarak takip edilebilir. 

Günlük Pivot Seviyeleri

   108.99

  108.85  

 108.71   

108.57    

 108.43   

  108.29  

   108.15
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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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