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Piyasa Gündemi

Fed’in ardından Avrupa Merkez Bankası’nın da daha fazla teşviki
gündeme alması küresel ölçüde hisse senedi endekslerini
destekledi. Bununla birlikte ABD ile Çin arasında ticaret
görüşmelerinin yeniden başlayabileceğine dair açıklamalar da
küresel risk iştahını destekliyor. Bugün Fed toplantısı küresel
açıdan ana gündemi oluştururken, içeride ABD’den gelen son
yaptırım söylemleri eşiğinde ABD-Türkiye ilişkileri ve yaklaşan
İstanbul seçimleri ön planda.

Açıklanacak Önemli Ekonomik Veriler   
  
•    14:00 Türkiye – TCBM PPK Toplantı Özeti Önem: Yüksek
•    21:00 ABD –  Fed Faiz Kararı Önem: Yüksek
 
Türkiye

Sanayi üretimi nisanda aylık % 1, yıllık bazda ise % 4 düştü, veri
aralık ayından beri ilk kez aylık bazda düştü. Sanayinin alt sektörleri
incelendiğinde, 2019 yılı nisan ayında madencilik ve taşocakçılığı
sektörü endeksi bir önceki yılın aynı ayına göre %9,3 ve imalat
sanayi sektörü endeksi %4,2 azalırken elektrik, gaz, buhar ve
iklimlendirme üretimi ve dağıtımı sektörü endeksi %0,7 arttı.

Euro Bölgesi

ECB Başkanı Mario Draghi, risk görünümünün “aşağı yönlü” olmayı
sürdürdüğünü ve görünümün iyileşmemesi durumunda daha fazla
teşviğin gerekeceğini söyledi. Faiz indirimleri ve daha fazla parasal
genişlemenin bankanın araç setinde bulunduğunun altını çizen ECB
Başkanı, bankanın daha fazla varlık alımı için alan bulunduğunu
ifade etti. Euro Bölgesi'nin enflasyonu mayıs ayında
%1,7seviyesinden %1,2 seviyesine geriledi. Almanya'nın ekonomik
görünümüne ilişkin yatırımcı güveni, Almaya Merkez Bankası'nın
ikinci çeyrekte küçülme tahmininin ardından haziran ayında önemli
ölçüde kötüleşti. Gelecek altı aya yönelik beklentileri yansıtan ZEW
ekonomik beklentiler endeksi haziranda - 21.1'e gerileyerek
beklentilerin bir hayli altında kaldı. Güçlü ilk çeyrek büyümesi
sonrasında hakim olan kötümserlik ve ECB daha fazla politika
genişlemesine ihtiyaç olup olmadığına yönelik tartışması gösterge
endeksin düşüşünde etkili oldu.

ABD

ABD'de konut başlangıçları mayıs ayında düşerek %0,9 seviyesinde
açıklandı. Veri konut sektöründe zayıflama olduğuna dair sinyal
verdi. İnşaat izinleri de % 0,3 artarak 1.294 milyon adet oldu. ABD
Başkanı Trump, Euro Bölgesi ve Çin'i ekonomik avantaj sağlamak
için para birimlerini zayıflatmakla suçladı ve ECB Başkanı
Draghi'nin, Fed yetkililerinin Washington'da bir araya gelmeye
hazırlanmalarından kısa bir süre önce parasal teşvik taahhüdünde
bulunduğuna dikkat çekti. Ayrıca ticaret müzakerelerine ilişkin
Trump Çin Devlet Başkanı Xi Jinping ile iyi geçen bir telefon
görüşmesi yaptığını, Japonya'da gelecek hafta düzenlenecek G-20
zirvesinde görüşeceklerini belirtti. Trump, 2 ülkenin temsilcilerinin
kendisinin Jinping ile buluşmasından önce görüşmelere
başlayacağını da bildirdi.

Piyasa Verileri
Pariteler Son Günlük Değ.

(%)
Haftalık Değ.

(%)
Yılbaşı Değ.

(%)
USDTRY 5.8735 0.78 1.13 10.96
EURTRY 6.5778 0.75 0.27 8.46
EURUSD 1.1193 -0.01 -0.83 -2.30
GBPUSD 1.2558 0.01 -1.04 -1.50
USDJPY 108.29 -0.14 -0.20 -1.20

Sepetler Son Günlük Değ.
bp

Haftalık Değ.
bp

Yılbaşı Değ.
bp

½ $ + ½ € 6.1753 -4.40 -3.40 51.33
Dolar Endeksi 97.6330 -0.70 68.20 153.20
REK 69.7900 - - -521.00

Endeks Vadeliler Son Günlük Değ.
(%)

Haftalık Değ.
(%)

Yılbaşı Değ.
(%)

S&P 500 Yakın Vade 2,922.50 0.03 1.44 16.66
DAX Yakın Vade 12,330.50 -0.14 1.80 16.75
Dow Jones Yakın
Vade 26,503.00 0.03 1.89 13.90

Emtialar Son Günlük Değ.
(%)

Haftalık Değ.
(%)

Yılbaşı Değ.
(%)

Ons Altın 1,344.14 -0.18 0.81 4.82
Gram Altın 253.83 0.60 1.95 16.37
WTI 54.32 0.25 6.42 18.40
BRENT 62.53 0.22 3.87 15.44
Bakır 2.65 0.83 -0.72 -2.87

Tahviller Son Günlük Değ.
bp

Haftalık Değ.
bp

Yılbaşı Değ.
bp

Türkiye 2 Yıllık 21.9500 -34.00 -109.00 222.00
Türkiye 10 Yıllık 17.6200 -80.00 -53.00 114.00
ABD 10 Yıllık 2.0600 -3.20 -8.30 -62.60
ABD 2 Yıllık 1.8660 -0.50 -6.40 -63.00
Almanya 10 Yıllık -0.3200 -7.50 -9.00 -56.60
Almanya 2 Yıllık -0.7380 -4.90 -8.10 -12.80

Gelişmekte Olan
Ülke Kurları Son Günlük Değ.

(%)
Haftalık Değ.

(%)
Yılbaşı Değ.

(%)
USDZAR 14.5503 0.19 -2.14 1.14
USDIDR 14,264.00 0.24 -0.55 -1.06
USDTRY 5.8735 0.78 1.13 10.96
USDRUB 64.0900 0.05 -1.25 -7.96
USDBRL 3.8612 0.02 -0.19 -0.52
USDCNY 6.9035 0.02 -0.21 0.36
USDMXN 19.1400 0.08 -0.17 -2.58
USDCZK 22.8781 0.01 0.92 1.85
USDHUF 288.6930 0.01 1.18 3.02
USDPLN 3.8076 0.03 0.98 1.74
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EURO/DOLAR

ECB Başkanı Draghi’nin aşağı yönlü risk görünümünün sürdüğünü
ve görünümün iyileşmemesi durumunda daha fazla teşviğin
gerekeceğini belirtmesiyle, faiz indirimleri ve daha fazla parasal
genişlemenin bankanın araç setinde bulunduğunun ifade etmesi
EURUSD paritesinde 1,1181 seviyesinin test edilerek aşağı yönlü
seyrin yaşanmasında etkili oldu. ABD Başkanı Trump’ın ticaret
müzakerelerine ilişkin açıklamaları ise iyimserliği artırdı. Geri
çekilmelerde 1,1172 – 1,1150 seviyeleri  destek olarak takip
edilebilir. 1,1150 altına sarkmanın gerçekleşmesi halinde 1,1116
seviyesine kadar geri çekilme yaşanabilir.1,1200 – 1,1208 ve
1,1220 seviyeleri ise direnç olarak izlenebilir.  ABD’de bugün Fed’in
faiz kararı ve Powell’ın açıklamaları paritede volatilitenin
yaşanmasına neden olabilir.

Günlük Pivot Seviyeleri

   1.1197

  1.1196  

 1.1195   

1.1193    

 1.1192   

  1.1191  

   1.1189

GBP/USD

Dün Avrupa’da merkez bankası başkanlarının konuşmaları izlendi.
AMB başkanı Draghi’nin güvercin açıklamalarının ardından küresel
piyasalarda iyimserlik artarken dün akşam saatlerinde BoE başkanı
Carney’nin açıklamaları GBPUSD paritesinde 4 günlük düşüş
trendinin sonlanmasını sağladı. Bugün İngiltere tarafında
açıklanacak mayıs ayı enflasyon verisi ABD tarafında ise FED faiz
kararı ve başkan Powell’ın konuşması piyasalar tarafından yakından
takip edilecek. Sabah saatlerinde yatay bir seyir izleyen paritede
aşağıda 1,2530-1,2505 ve 1,2476 seviyeleri destek bölgeleri olarak
izlenebilir. Yukarıda ise 1,2580 seviyesinin üzerinde 9-22 günlük
üssel ortalamaların bulunduğu sırasıyla 1,2612-1,2680 seviyeleri
direnç bölgeleri olarak takip edilebilir.

Günlük Pivot Seviyeleri

   1.2562

  1.2561  

 1.2560   

1.2558    

 1.2558   

  1.2557  

   1.2556
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USDTRY

Dolar/TL kuru dün 5,8140 ve 5,8797 seviyeleri arasında
dalgalanarak günü 5,8278 seviyesinden tamamladı. Salı gününe
yatay başlayan Dolar/TL kuru AMB başkanı Draghi’den gelen daha
gevşek para politikaları sinyali ve ABD-Çin ticaret görüşmelerinde
iyimserliğin hakim olmasıyla aşağı yönlü hareket etti. Bugün akşam
TSİ 21:00’de gerçekleşecek FOMC toplantısı piyasalar tarafından
yakından takip edilecek. Sabah erken saatlerde Trump yönetiminin
S400 konusunda Türkiye’ye ek yaptırımlar getirmeyi düşündüğüne
yönelik haberlerle kur 5,91 seviyelerini test etse de sabah 08:38
itibariyle 5,87 seviyelerinden işlem görüyor. Kurda 5,93 seviyesi
bugünde ilk direnç seviyesi olarak izlenecek olup üstünde 5,99 ve
6,05, aşağıda ise 5,83’ün altında 5,80 ve 5,76 bölgesi destek olarak
izlenebilir.

Günlük Pivot Seviyeleri

   5.8740

  5.8738  

 5.8737   

5.8735    

 5.8734   

  5.8732  

   5.8731

EUR/TRY

Dün ECB Başkanı Draghi’nin aşağı yönlü risk görünümünün
sürdürdüğünü ve görünümün iyileşmemesi durumunda daha fazla
teşviğin gerekeceğini belirtmesiyle, faiz indirimleri ve daha fazla
parasal genişlemenin bankanın araç setinde bulunduğunun ifade
etmesi EURTL’de 6,5205 desteğinin test edilmesinde etkili oldu.
Yurtiçinde sanayi üretimi nisanda aylık % 1, yıllık bazda ise % 4
düştü, veri aralık ayından beri ilk kez aylık bazda düştü. Düşüş
kanalının üst bandının yukarı yönlü kırıldığı kurda yükselişlerde
6,6255 - 6,7000 ve 6,7600 seviyeleri direnç konumunda
bulunmaktadır. Geri çekilmelerde 6,5205 - 6,4700 ve 6,4250
seviyeleri destek olarak takip edilebilir. Euro Bölgesi’nde cari denge,
yurtiçinde TCMB Para Politikası Toplantı özetinin yayınlanması
bekleniyor.

Günlük Pivot Seviyeleri

   6.5790

  6.5788  

 6.5783   

6.5778    

 6.5775   

  6.5773  

   6.5768
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Altın

Fed kararı öncesinde ons altın 1350$ yakınlarında fiyatlanırken,
diğer tarafta Trump-Xi telefon görüşmesi piyasada olumlu
karşılandı. Ons altındaki ana hikaye Fed olsa da müzakerelerin
tekrardan başlama ihtimali yükselişe baskı yarabilir. Bugün Fed
kararı birlikte 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 ve 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 1330/ 1320/ 1310 destekler, 1345/ 1352/
1363 ise dirençlerdir.

Günlük Pivot Seviyeleri

   1,344.39

  1,344.32  

 1,344.28   

1,344.25    

 1,344.17   

  1,344.10  

   1,344.07

DAX Yakın Vade

Avrupa borsaları, ECB Başkanı Mario Draghi’nin "enflasyon
açıklamaları" ile ECB'nin daha fazla teşviki gözden geçireceğini
belirtmesinin etkisiyle günü yükselişle tamamladı. DAX 30 endeksi
günü yüzde 2,03 yükselişle 12.331,75 seviyesinden kapatırken bu
sabah DAX vadelisinin yataya yakın bir miktar zayıf olduğunu
görüyoruz. Aynı zamanda haftaya başlayacak olan G20 zirvesi
öncesinde Trump ile Çinli lider Xi ‘nin bir araya gelip görüşebileceği
haberini piyasalar olumlu karşıladı. Bugünkü Fed toplantısından da
zayıf söylemler gelirse risk iştahı pozitif yönde etkilenebilir. Teknik
olarak yükseliş trendine geri dönen DAX 12,440 direncini aşamadı.
12,230 seviyesinin de altına inmemesi gerekir. 12,330/ 12,440/
12,600 dirençler olurken, 12,300/ 12,050/ 11,975 seviyeleri ise
desteklerdir.

Günlük Pivot Seviyeleri

   12,332.33

  12,331.67  

 12,331.33   

12,331.00    

 12,330.33   

  12,329.67  

   12,329.33
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Dow Jones Yakın Vade

Fed kararı öncesinde ABD endeks vadelileri Trump-Xi telefon
görüşmesini fiyatlıyor. Dün Dow Jones endeksi %1,35 oranında
pozitif seyirle kapattı. ABD Başkanı Donald Trump Twitter'dan
yaptığı açıklamada Çin Devlet Başkanı Xi Jinping ile iyi geçen bir
telefon görüşmesi yaptığını, Japonya'da gelecek hafta
düzenlenecek G-20 zirvesinde görüşeceklerini belirtti. Bugün de
Fed’ den yumuşak söylemler bekleyen piyasada risk iştahı
yükseliyor. Dow vadelisini teknik olarak ele aldığımızda; yeniden
zirvesine yönelen vadelide 25,950-26,000 desteğine yer buldu.
Yukarıda daha önce çift tepe yaptığı 26,700 seviyesi direnç
konumunda. 26,700/ 26,810/ 26,950 seviyeleri direnç olurken,
26,300/ 25,950/ 25,600/ 25,400 ise desteklerdir.

Günlük Pivot Seviyeleri

   26,503.00

  26,503.00  

 26,503.00   

26,503.00    

 26,503.00   

  26,503.00  

   26,503.00

S&P 500 Yakın Vade

ABD'de endeksler ticaret iyimserliği ile sinyallerle yükseldi.. ABD
Başkanı Donald Trump Twitter'dan yaptığı açıklamada Çin Devlet
Başkanı Xi Jinping ile iyi geçen bir telefon görüşmesi yaptığını,
Japonya'da gelecek hafta düzenlenecek G-20 zirvesinde
görüşeceklerini belirtti. Trump-Xi telefon görüşmesi piyasada olumlu
karşılandı. S&P 500 endeksi %0,97 kazançla 2.918 puandan
kapatırken bu sabah vadeli endeksin yataya yakın hafif pozitif
seyirde olduğunu görüyoruz. Direnci olan 2915 seviyesi üzerine
çıkan vadeli şayet bu seviye üzerine yerleşebilirse zirvesini yeniden
test etme şansı masada bulunuyor. Şimdilik yeni hareket yapan
vadelinin bir miktar yer edinmesini izlemek gerekebilir. Teknik olarak
2915/ 2925/ 2960 seviyeleri direnç olurken,2890/ 2875/ 2865
seviyeleri ise desteklerdir.

Günlük Pivot Seviyeleri

   2,922.50

  2,922.50  

 2,922.50   

2,922.50    

 2,922.50   

  2,922.50  

   2,922.50
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Brent Petrol

Brent petrolde günlerdir 60$ ‘ın üzerinde tutunma devam ederken
geniş bantta yatay seyirler izliyoruz. Bu sabah 62,20$ seviyesinden
işlem gören Brent petrolde yatay bant 63,00-60,20$ aralığında
bulunuyor. Dün açıklanan API stoklarında 810bin varil azalma
görüldü. Bugün de resmi stoklar açıklanacak. Diğer tarafta Trump-Xi
telefon görüşmesi piyasada olumlu karşılandı. 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

   62.54

  62.54  

 62.53   

62.53    

 62.52   

  62.52  

   62.51

USD/JPY

ABD'de konut başlangıçları mayıs ayında düşerek %0,9 seviyesinde
açıklandı. Veri konut sektöründe zayıflama olduğuna dair sinyal
verdi. ABD Başkanı Trump Çin Devlet Başkanı Xi Jinping ile iyi
geçen bir telefon görüşmesi yaptığını, Japonya'da gelecek hafta
düzenlenecek G-20 zirvesinde görüşeceklerini belirtti. Trump, 2
ülkenin temsilcilerinin kendisinin Jinping ile buluşmasından önce
görüşmelere başlayacağını da bildirerek ticaret müzakerelerine
ilişkin iyimserliğe neden oldu. USDJPY’de geri çekilmenin devam
ettiği bugünde kısa vadede 108,00 - 107,80 – 107,52 destek
seviyeleri olarak bulunmaktır. Olası toparlanmalarda ise 108,60 –
108,80 ve 109,00 seviyeleri direnç olarak takip edilebilir. Fed’in faiz
kararı ve Powell’ın açıklamaları volatilitenin yaşanmasına neden
olabilir.

Günlük Pivot Seviyeleri

   108.86

  108.74  
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108.29    
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  108.05  
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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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