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Piyasa Gündemi

Çarşamba günü sonlanacak Fed toplantısı küresel piyasaların
gündemindeki yerini koruyor. Geçen haftanın ikinci yarısında TL
varlıklarda gözlenen değer kayıplarının ardından dün tepki alımları
etkili oldu. S-400 sürecine ilişkin haber akışları son günlerde hız
kazanırken ABD – Türkiye ilişkilerine dair gelişmeler piyasaların
gündemini oluşturmaya devam ediyor. Bugün yurt içinde
açıklanacak nisan ayı sanayi üretim verisi piyasaların seyri
açısından önemli olacaktır.

Açıklanacak Önemli Ekonomik Veriler
     
•    10:00 Türkiye – Sanayi Üretimi Önem: Yüksek
•    15:30 ABD –  Konut Başlangıçları Önem: Yüksek

Türkiye

Türkiye'de işsizlik oranı, martta geçen yılın aynı ayına göre 4 puan
artarak % 14,1'e yükseldi. İşsiz sayısı ise, 1 milyon 334 bin kişilik
artışla 4 milyon 544 bin kişi olarak kayıtlara geçti. Hazine ve Maliye
Bakanlığı bütçe açığını mayıs ayında bütçe 12,1 milyar TL açık
verirken, 4,1 milyar TL faiz dışı açık verdi. Bütçe ocak ve mayıs
döneminde ise 66,5 milyar TL açık verdi.

TCMB piyasa yapıcılığı sisteminin desteklenmesi amacıyla piyasa
yapıcı bankalara açık piyasa işlemleri çerçevesinde likidite imkânı
kullandırılmasına karar verdi. Tanınacak limitlerle sınırlı olmak üzere
gecelik vadeli repo işlemleri yoluyla kullandırılacak söz konusu
likidite imkânına uygulanacak faiz oranı, TCMB politika faiz oranının
100 baz puan altında olacak şekilde belirlenecek. Açıklamada
finansal piyasaların derinleşmesine ve para politikasının etkinliğinin
artırılmasına sağladığı katkılar dikkate alınarak Piyasa Yapıcılığı
Sisteminin desteklenmesi amacıyla Piyasa Yapıcı bankalara açık
piyasa işlemleri çerçevesinde likidite imkânı kullandırılmasına karar
verildiği belirtildi. Yurtiçinde bugün sanayi üretimi rakamları takip
edilecek.

ABD 

ABD Ticaret Bakanı Wilbur Ross, ABD Başkanı Donald Trump ve
Çin Devlet Başkanı Xi Jinping’in bu ay Japonya’nın Osaka kentinde
yapılacak G-20 Zirvesinde gerçekleşmesi beklenen görüşmeden
çıkacak olası ticaret anlaşmasına yönelik ümitleri azalttı. Ross
 yaptığı açıklamada, “G-20 zirvesindeki görüşmeden büyük
olasılıkla müzakereleri sürdürme kararı çıkacağını düşünüyorum”
dedi. 

Kredi derecelendirme kuruluşu Fitch Ratings, ticaret belirsizliğini
işaret ederek 2020 küresel büyüme beklentisini düşürdü. Gelecek
yıl için küresel büyüme tahminini %2,8'den % 2,7'ye indiren kurum,
işletme yatırımlarında bozulan beklentiler, Çin'de tüketici
harcamaları artışında görülen zayıflık ve diğer gelişen piyasalarda
daha zayıf görünümün etkisiyle Çin, ABD ve Brezilya'da daha yavaş
büyüme bekliyor. ABD’de bugün inşaat verilerinin açıklanması
bekleniyor.

Çin

Çin’de konut fiyatları Mayıs'ta aylık bazda %0,71 yükselerek nisan
ayından daha hızlı yükseliş kaydetti. 

Piyasa Verileri
Pariteler Son Günlük Değ.

(%)
Haftalık Değ.

(%)
Yılbaşı Değ.

(%)
USDTRY 5.8714 -0.03 1.27 10.92
EURTRY 6.5997 0.10 0.47 8.82
EURUSD 1.1235 0.15 -0.82 -1.94
GBPUSD 1.2533 -0.01 -1.50 -1.70
USDJPY 108.26 -0.27 -0.23 -1.23

Sepetler Son Günlük Değ.
bp

Haftalık Değ.
bp

Yılbaşı Değ.
bp

½ $ + ½ € 6.2193 0.05 5.90 55.72
Dolar Endeksi 97.4300 -7.60 72.00 132.90
REK 69.7900 - - -521.00

Endeks Vadeliler Son Günlük Değ.
(%)

Haftalık Değ.
(%)

Yılbaşı Değ.
(%)

S&P 500 Yakın Vade 2,890.25 -0.06 0.11 15.37
DAX Yakın Vade 12,082.00 -0.16 -0.69 14.40
Dow Jones Yakın
Vade 26,118.00 -0.05 0.20 12.25

Emtialar Son Günlük Değ.
(%)

Haftalık Değ.
(%)

Yılbaşı Değ.
(%)

Ons Altın 1,346.69 0.52 1.50 5.02
Gram Altın 254.21 0.49 2.80 16.54
WTI 51.82 -0.33 -2.24 12.93
BRENT 60.77 -0.65 -2.76 12.18
Bakır 2.63 0.24 -1.30 -3.44

Tahviller Son Günlük Değ.
bp

Haftalık Değ.
bp

Yılbaşı Değ.
bp

Türkiye 2 Yıllık 22.2900 -38.00 -68.00 256.00
Türkiye 10 Yıllık 18.4200 38.00 -52.00 194.00
ABD 10 Yıllık 2.0770 -1.50 -6.60 -60.90
ABD 2 Yıllık 1.8460 -2.50 -8.40 -65.00
Almanya 10 Yıllık -0.2490 -0.40 -1.90 -49.50
Almanya 2 Yıllık -0.6870 0.20 -3.00 -7.70

Gelişmekte Olan
Ülke Kurları Son Günlük Değ.

(%)
Haftalık Değ.

(%)
Yılbaşı Değ.

(%)
USDZAR 14.7783 -0.20 0.75 2.73
USDIDR 14,324.00 -0.19 0.71 -0.65
USDTRY 5.8715 -0.03 1.27 10.92
USDRUB 64.2669 -0.08 -0.42 -7.71
USDBRL 3.8888 0.02 0.80 0.19
USDCNY 6.9264 0.01 0.22 0.70
USDMXN 19.1590 -0.09 0.15 -2.48
USDCZK 22.7584 -0.13 0.63 1.32
USDHUF 286.7550 -0.21 1.16 2.33
USDPLN 3.7937 -0.16 0.78 1.37
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EURO/DOLAR

Fitch ticaret belirsizliğini işaret ederek 2020 küresel büyüme
beklentisini %2,8'den % 2,7'ye düşürdü. İşletme yatırımlarında
bozulan beklentiler, Çin'de tüketici harcamaları artışında görülen
zayıflık ve diğer gelişen piyasalarda daha zayıf görünümün etkisiyle
yavaş büyüme bekliyor. Kurum, ABD için beklentisini %1,9'dan
 %1,8'e çekti. New York fed imalat endeksi, Ekim 2016'dan beri en
düşük seviyesine gerileyerek, haziranda 26,4 puan düşüşle 8,6
azalış kaydetti. Kısa ve orta vadeli üssel hareketli ortalama
seviyesinde fiyatlanan EURUSD’de yukarı yönlü ivmenin korunması
halinde 1,1245 - 1,1265 ve1,1290 seviyeleri direnç konumunda
bulunmaktadır.  Geri çekilmelerde 1,1218 - 1,1208 ve 1,1200
seviyeleri destek olarak takip edilebilir.

Günlük Pivot Seviyeleri

   1.1267

  1.1254  

 1.1244   

1.1235    

 1.1221   

  1.1208  

   1.1198

GBP/USD

Dün hem ABD hem de İngiltere tarafında önemli bir veri ve haber
bulunmazken küresel dolar endeksindeki kayıplara rağmen
GBPUSD paritesinin aşağı yönlü hareketlerinin devamını izledik.
Brexit konusunda henüz bir ilerleme kaydedilemezken başbakan
May’in istifasının ardından siyasi belirsizliklerin artmasının
anlaşmasız Brexit ihtimalinin yükseltmesi sterlin tarafında baskı
yaratıyor. Bugün İngiltere tarafında önemli bir veri akışı
bulunmazken ABD tarafında konut verileri takip edilecek. Paritede
aşağıda 1,2512-1,2476 ve 1,2438 seviyeleri destek bölgeleri olarak
izlenebilir. Yukarıda ise 1,2575 seviyesinin üzerinde 9-22 günlük
üssel ortalamaların bulunduğu sırasıyla 1,2620-1,2689 seviyeleri
direnç bölgeleri olarak takip edilebilir.

Günlük Pivot Seviyeleri

   1.2580

  1.2563  

 1.2548   

1.2533    

 1.2515   

  1.2497  

   1.2482
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USDTRY

Dolar/TL kuru dün 5,8520 ve 5,9281 seviyeleri arasında
dalgalanarak günü 5,8733 seviyesinden tamamladı. Haber ve veri
akışının zayıf kaldığı güne Moodys’den gelen not indirim kararıyla
yükselişle başlayan Dolar/TL kuru gün içinde TL varlıklarda görülen
pozitif ayrışmanın etkisiyle 5,85 seviyelerine kadar geri çekildi.
Bugün yurtiçinde nisan ayı sanayi üretimi rakamları yurtdışında ise
ABD tarafında açıklanacak konut verileri takip edilecek. Sabah
08:50 itibariyle kur 5,87 seviyelerinden işlem görüyor. Tarihi
zirveden dibe fibonacci çizgisinin %38,2’lik dönüş çizgisi olan 5,93
seviyesi bugünde ilk direnç seviyesi olarak izlenecek olup üstünde
5,99 ve 6,05, aşağıda ise 5,85’in altında 5,80 ve 5,76 bölgesi destek
olarak izlenebilir.

Günlük Pivot Seviyeleri

   5.8919

  5.8858  

 5.8786   

5.8714    

 5.8653   

  5.8592  

   5.8519

EUR/TRY

Kredi derecelendirme kuruluşu Fitch ticaret belirsizliğini işaret
ederek 2020 küresel büyüme beklentisini %2,8'den % 2,7'ye
düşürdü. Yurtiçinde işsizlik oranı, martta geçen yılın aynı ayına göre
4 puan artarak % 14,1'e yükseldi. TCMB piyasa yapıcılığı sisteminin
desteklenmesi amacıyla piyasa yapıcı bankalara açık piyasa
işlemleri çerçevesinde likidite imkânı kullandırılmasına karar
verdi.Kararın ardından TL varlıklarda toparlanma kaydedildi. 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 6,5615  - 6,5235 ve 6,5000 seviyeleri
destek olarak takip edilebilir. Euro Bölgesi’nde TÜFE, yurtiçinde ise
sanayi üretimi rakamları takip edilecek.

Günlük Pivot Seviyeleri

   6.6261

  6.6179  

 6.6088   

6.5997    

 6.5915   

  6.5834  

   6.5743
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Altın

Ons altın bu sabah 1345$ seviyelerinden işlem görüyor. Bugün
başlayan Fed toplantısıyla birlikte yarın kararı ve projeksiyonda yer
alan üyelerin tahminlerini öğreneceğiz. Piyasaların bu toplantıdan
faiz indirim beklentisi %20 oranında bulunurken, direk olarak faiz
indirimine yönelik bir aksiyonda ya da söylemde bulunması
beklenmiyor. Lakin projeksiyon başta olmak üzere metinde
büyümeye yönelik zayıf ifadeler kullanılırsa bu durum ekonomik
aktiviteleri canlandırmaya yönelik olarak yıl içinde faiz indirim
beklentilerini artırabilir. Ons altın bu açıdan olumlu etkilenebilir.
Teknik olarak 1320-1345$ aralığında yatay işlemler devam ediyor.
1330/ 1320/ 1310 destekler, 1345/ 1352/ 1363 ise dirençlerdir.

Günlük Pivot Seviyeleri

   1,359.67

  1,353.89  

 1,350.28   

1,346.66    

 1,340.88   

  1,335.10  

   1,331.49

DAX Yakın Vade

Fed’in faiz indirimine gidebileceğine dair güç kazanan beklentiler
önceki haftadan itibaren küresel hisse piyasalarını destekleyen bir
gelişme oldu. Bununla birlikte yeni haftada Fed toplantısı öncesinde
küresel hisse piyasalarında yatay bir seyir izleniyor.  DAX vadelileri
dün günü %0,02’lik oldukça sınırlı bir değişimle 12.101
seviyesinden tamamladı. Bu sabah yataya yakın hafif satıcılı bir
seyrin izlendiği DAX vadelilerinde satışların hız kazanması
durumunda 22 günlük üssel ortalamanın bulunduğu 12.053, 11.995
ve 50 günlük üssel ortalamanın geçtiği 11.985 seviyeleri güçlü
destek noktalarıdır. Yukarı yönlü hareketlerde ise 12.127 seviyesi
kısa vadeli direnç konumunda olup devamında 12.155 ve 12.203
seviyeleri direnç olarak takip edilebilir.

Günlük Pivot Seviyeleri

   12,122.00

  12,108.00  

 12,095.00   

12,082.00    

 12,068.00   

  12,054.00  

   12,041.00
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Dow Jones Yakın Vade

ABD hisse senetleri Pazartesi gününü teknoloji hisselerindeki
yükselişin etkisiyle kazançlarla tamamladı. Kapanışta Dow Jones
Endeksi % 0,1 gibi yataya yakın değişimle pozitif kapanış yaparken
bu sabah Dow Jones vadelisinin hafif satıcılı olduğunu görüyoruz.
Bugün başlayan Fed toplantısıyla birlikte yarın kararı ve
projeksiyonda yer alan üyelerin tahminlerini öğreneceğiz. Faiz
indirim hamlesi beklenmese de büyümeye yönelik endişelerin
artacağı düşünülüyor. Bu faizlerin indirilmesi beklentisi yaratabilir
nitekim büyüme beklentileri endeksleri fiyatlayan ana etmenlerden
biri bu nedenle kısa süreli tepki sonrası baskı oluşturabilir. 26,300/
26,700/ 26,950 seviyeleri direnç olurken, 25,950/ 25,600/ 25,400 ise
desteklerdir.

Günlük Pivot Seviyeleri

   26,211.00

  26,187.00  

 26,152.00   

26,117.00    

 26,093.00   

  26,069.00  

   26,034.00

S&P 500 Yakın Vade

S&P500 endeksi cuma günkü seansı haftanın ilk işlem gününü
yataya yakın bir değişimle %0,01 oranında pozitif kapattı. Piyasalar
ticaret savaşları ile ilgili olumlu gelişimleri görmedikçe risk iştahında
pozitif yönde iyileşme beklenmiyor. Diğer taraftan Fed kararı
öncesinde piyasada volatilitenin arttığını görebiliriz. VIX endeksi
15,5 seviyesinde risk iştahını desteklese de görünüm itibariyle
piyasada boğalar çok iştahlı değiller. 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

   2,901.75

  2,898.75  

 2,894.50   

2,890.25    

 2,887.25   

  2,884.25  

   2,880.00
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Brent Petrol

Brent petrol bu sabah 60,90 $ 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 fiyat baskısı görüyor. ABD
yönetimi, İran'a nükleer anlaşmadaki uranyum üretim limitini
aşmama uyarısında bulundu. Teknik olarak 59,50$ seviyesinde
oluşan çift dip 63,70$ seviyesini kırmasıyla formasyona dönüşebilir.
Ancak görünüm güçlü değil bu nedenle desteklere yakın
fiyatlanıyor. 63,60/ 64,60/ 66,15 dirençler, 60,60/ 59,50/ 58,60 ise
desteklerdir.

Günlük Pivot Seviyeleri

   61.48

  61.33  

 61.06   

60.80    

 60.64   

  60.49  

   60.22

USD/JPY

Kredi derecelendirme kuruluşu Fitch ticaret belirsizliğini işaret
ederek 2020 küresel büyüme beklentisini %2,8'den % 2,7'ye
düşürdü. Kurum, ABD için beklentisini %1,9'dan  %1,8'e çekti. New
York fed imalat endeksi, Ekim 2016'dan beri en düşük seviyesine
gerileyerek, haziranda 26,4 puan düşüşle 8,6 azalış kaydetti.
USDJPY’de bugün geri çekilmenin kaydedildiği gözlemlenirken, kısa
vadede 108,00 seviyesi ilk destek olarak takip edilmektedir.
Devamında 107,80 – 107,52 diğer destek seviyeleri olarak
bulunmaktır. Olası toparlanmalarda ise 108,60 – 108,80 ve 109,00
seviyeleri direnç olarak takip edilebilir. USDJPY’de bollingerın orta
band seviyesi olan 108,80 direnci geçilmediği sürece yükselişler
satış fırsatı olarak değerlendirilebilir. ABD’de bugün inşaat
verilerinin açıklanması bekleniyor.

Günlük Pivot Seviyeleri

   108.84

  108.72  

 108.49   

108.26    

 108.14   

  108.02  

   107.79
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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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