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Piyasa Gündemi

Fed faizlerde değişikliğe gitmezken, para politikası için "sabırlı"
duruş ifadesini karar metninden çıkardı.Ortaya konan
projeksiyonlarda ilerleyen dönemdeki faiz oranı beklentileri aşağıya
kayarken, ilk faiz indirimi için 2019 sinyali verildi. Açıklamalar
sonrası dolarda değer kaybı, dolarla fiyatlanan emtialarda ve sınırlı
da olsa hisse senetleri endekslerinde yükselişler görüldü. Bugün
Fed’den gelen bu açıklamaların yansımalarını takip edecekken
içeride İstanbul seçimi ile ilgili süreç takip edilmeye devam edilecek.
 
  
Açıklanacak Önemli Ekonomik Veriler   
 •    10:00 Türkiye – Tüketici Güven Endeksi Önem: Orta
 •    14:00 İngiltere –  BoE Faiz Kararı Önem: Orta
 
Türkiye

TCMB PPK toplantı özetini yayımladı. Açıklamada iç talep
gelişmeleri ve parasal sıkılaştırmanın etkilerinin enflasyondaki
düşüşü desteklediği, parasal duruşun enflasyonu hedeflenen patika
ile uyumlu tutacak şekilde belirleneceği ifade edildi. Açıklamada iç
talep gelişmeleri ve parasal sıkılaştırmanın etkilerinin enflasyondaki
düşüşü desteklediği belirtilirken, net ihracatın büyümeye güçlü
katkısının süreceği vurgulandı. Açıklanan verilerin ekonomideki
dengelenme sürecinin devam ettiğini gösterirken, cari dengedeki
iyileşme eğiliminin sürmesinin beklendiği belirtildi.

ABD 

Fed 2019 için faiz indirimi sinyali verdi. 17 Fed üyesinin 8'i 2019 için
daha düşük faiz öngörüsünde bulundu. Fed Başkanı Powell,
bankanın haziran toplantısının ardından basın toplantısında
açıklamalarda bulundu. Powell, enflasyonun zayıf kalmaya
sürdürdüğünü ifade etti. Powell, Fed birçok üyenin faiz indiriminin
uygun olduğunu düşündüğünü belirtti. Fed'in gelen verileri yakından
izleyeceğini belirten Powell, küresel ekonominin gücüyle ilgili
endişelerin arttığını söyledi. 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. Bu haber akışı ticaret müzakerelerine ilişkin iyimser havanın
oluşmasında etkili oldu. ABD'de bugün haftalık  işsizlik rakamları
takip edilecek.

İngiltere

İngiltere'de yıllık enflasyon mayıs ayında % 2,1'den %2'ye düştü.
Enflasyonun mayıs ayında bir miktar soğuması, Merkez Bankası'nın
faiz artırmak için aceleci olmayacağına işaret etti.

Japonya

Japonya Merkez Bankası bugün iki gün süren politika toplantısının
ardından 10 yılık tahvil faizi hedeflemesinde ve politika denge
faizinde değişikliğe gitmedi. Banka böylelikle, inatçı deflasyon
sürecini aşmak ve ticaret gerilimi ortamında ekonomiyi desteklemek
için aşırı gevşek para politikasını sürdürdü.

Piyasa Verileri
Pariteler Son Günlük Değ.

(%)
Haftalık Değ.

(%)
Yılbaşı Değ.

(%)
USDTRY 5.7693 -0.38 -1.69 8.99
EURTRY 6.5163 0.16 -1.69 7.44
EURUSD 1.1277 0.46 0.01 -1.57
GBPUSD 1.2702 0.46 0.22 -0.38
USDJPY 107.61 -0.46 -0.72 -1.83

Sepetler Son Günlük Değ.
bp

Haftalık Değ.
bp

Yılbaşı Değ.
bp

½ $ + ½ € 6.1858 1.05 2.10 52.37
Dolar Endeksi 96.7880 -29.80 -21.40 68.70
REK 69.7900 - - -521.00

Endeks Vadeliler Son Günlük Değ.
(%)

Haftalık Değ.
(%)

Yılbaşı Değ.
(%)

S&P 500 Yakın Vade 2,948.75 0.52 1.87 17.70
DAX Yakın Vade 12,370.00 0.45 1.69 17.12
Dow Jones Yakın
Vade 26,653.00 0.44 2.05 14.55

Emtialar Son Günlük Değ.
(%)

Haftalık Değ.
(%)

Yılbaşı Değ.
(%)

Ons Altın 1,383.58 1.71 3.10 7.90
Gram Altın 256.64 1.33 1.35 17.65
WTI 55.49 2.08 6.15 20.94
BRENT 63.66 2.12 3.21 17.52
Bakır 2.68 1.52 1.35 -1.51

Tahviller Son Günlük Değ.
bp

Haftalık Değ.
bp

Yılbaşı Değ.
bp

Türkiye 2 Yıllık 21.8400 -11.00 -59.00 211.00
Türkiye 10 Yıllık 17.8300 21.00 57.00 135.00
ABD 10 Yıllık 1.9920 -3.70 -10.30 -69.40
ABD 2 Yıllık 1.7240 -1.90 -11.00 -77.20
Almanya 10 Yıllık -0.3120 -2.10 -6.50 -55.80
Almanya 2 Yıllık -0.7390 -2.20 -6.70 -12.90

Gelişmekte Olan
Ülke Kurları Son Günlük Değ.

(%)
Haftalık Değ.

(%)
Yılbaşı Değ.

(%)
USDZAR 14.2726 -0.36 -4.03 -0.79
USDIDR 14,245.30 0.03 -0.39 -1.19
USDTRY 5.7685 -0.39 -1.70 8.98
USDRUB 63.5200 -0.35 -1.64 -8.78
USDBRL 3.8389 -0.01 -0.26 -1.09
USDCNY 6.9065 0.04 -0.22 0.41
USDMXN 18.9653 -0.28 -1.19 -3.47
USDCZK 22.7180 -0.50 0.24 1.14
USDHUF 286.8640 -0.45 0.47 2.37
USDPLN 3.7760 -0.54 0.06 0.89
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EURO/DOLAR

ECB Başkanı Draghi’nin önceki gün aşağı yönlü risk görünümünün
sürdürdüğünü belirterek, faiz indirimleri ve daha fazla parasal
genişlemenin bankanın araç setinde bulunduğunun ifade etmesi
EURUSD paritesinde satışların yaşanmasında etkili oldu. Fed’in
toplantısında 2019 yılı için faiz indirimi sinyalini vermesi ve birçok
üyenin faiz indiriminin uygun olduğunu düşündüğünü belirtmesi
EURUSD paritesinde tekrar yükselişin etkili olmasına neden oldu.
Ticaret müzakerelerine ilişkin Trump’ın açıklamaları iyimserliği
artırırken, alıcılı seyrin sürmesi halinde 1,1290 – 1,1300 ve 1,1324
seviyeleri direnç olarak izlenebilir. Olası kar satışlarının yaşanması
halinde ise 1,1225 – 1,1208 ve 1,1200 seviyeleri destek olarak takip
edilebilir.

Günlük Pivot Seviyeleri

   1.1360

  1.1323  

 1.1300   

1.1277    

 1.1240   

  1.1203  

   1.1180

GBP/USD

Merkez bankalarından gelen güvercin açıklamalar küresel dolar
endeksini zayıflatırken GBPUSD paritesinin tekrardan 1,27
seviyelerini test etmesini sağladı. Dün akşam tamamlanan FOMC
toplantısının ardından Fed beklenildiği gibi faizlerde herhangi bir
değişikliğe gitmezken başkan Powell’ın ilerisi için indirim sinyalleri
vermesi GBPUSD paritesinde güçlü yükselişler görmemizi sağladı.
Bugün İngiltere tarafında perakende satışlar verisi ve BoE faiz
kararı ABD tarafında ise haftalık istihdam ve imalat endeksi verileri
takip edilecek. Paritede bugün yukarıda 1,2710-1,2758 ve 1,2788
seviyeleri direnç bölgeleri olarak izlenebilir. Aşağıda ise 22-9 günlük
üssel ortalamaların bulunduğu sırasıyla 1,2690-1,2645 seviyelerinin
altında 1,2607 bölgesi destek noktaları olarak takip edilebilir.

Günlük Pivot Seviyeleri

   1.2808

  1.2759  

 1.2730   

1.2702    

 1.2653   

  1.2604  

   1.2575
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USDTRY

Dolar/TL kuru dün 5,7878 ve 5,9174 seviyeleri arasında
dalgalanarak günü 5,7912 seviyesinden tamamladı. Trump
yönetiminin Türkiye’ye S400 konusunda yeni yaptırımlar planladığı
haberiyle çarşamba sabahı 5,91 seviyelerine kadar yükselen
Dolar/TL kuru global bazda merkez bankalarından gelen güvercin
mesajlar nedeniyle kazançlarının büyük bir kısmını eritti. Dün akşam
Fed’in faiz kararında herhangi bir değişikliğe gitmemesine rağmen
başkan Powell’ın bu yönde sinyaller vermesi Dolar/TL kurunun 5,78
seviyelerini test etmesini sağladı. Sabah 08:40 itibariyle 5,78
seviyelerinden işlem görüyor. Kurda bugün aşağıda 5,76 seviyesi ilk
destek seviyesi olarak izlenecek olup altında 5,71 ve 5,66 seviyeleri,
yukarıda ise 5,82’nin üzerinde 5,86 ve 5,92 seviyeleri takip
edilecektir.  

Günlük Pivot Seviyeleri

   5.8219

  5.8108  

 5.7901   

5.7693    

 5.7583   

  5.7472  

   5.7264

EUR/TRY

ECB Başkanı Draghi’nin önceki gün aşağı yönlü risk görünümünün
sürdürdüğünü belirterek, faiz indirimleri ve daha fazla parasal
genişlemenin bankanın araç setinde bulunduğunun ifade etmesi
euro üzerinde baskı oluşturdu. Yurtiçinde TCMB’nin geçen haftaki
toplantısına ilişkin toplantı özeti yayınlandı. Açıklamada iç talep
gelişmeleri ve parasal sıkılaştırmanın etkilerinin enflasyondaki
düşüşü desteklediği, parasal duruşun enflasyonu hedeflenen patika
ile uyumlu tutacak şekilde belirleneceği ifade edildi. EURTL’de
bugün sınırlı toparlanma gözlemlenirken yükselişlerde 6,5855 –
6,6256 ve 6,7000 seviyeleri direnç konumunda bulunmaktadır. Geri
çekilmelerde 6,5015 - 6,4525 ve 6,3865 seviyeleri destek olarak
takip edilebilir. 
 

Günlük Pivot Seviyeleri

   6.5670

  6.5548  

 6.5356   

6.5163    

 6.5041   

  6.4920  

   6.4727
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Altın

Ons altın dünkü Fed kararının ardından 1393$ seviyesine
yükselerek 2013 yılından bu yana en yüksek seviyesini test etti. Fed
2019 için faiz indirimi sinyali verdi. 17 Fed üyesinin 8'i 2019 için
daha düşük faiz öngörüsünde bulundu. Hane halkı harcama endeksi
%1,8'den %1,5'e revize edildi. Yıl içinde 3 faiz artışından 3 faiz
indirimine dönen piyasada risk iştahı desteklenirken, gerekirse
bilanço küçültmenin de gözden geçirileceği sinyali verildi. ECB’nin
ardından Fed’den gelen gevşeyici mesajlar ons altına olumlu
yansıdı. ABD 10 yıllık tahvil faizi %2’nin gerisine inerek cazibesini
altın karşısında azalttı. Teknik olarak sert yükseliş sonrası
dengelenme çabası var. 1392/ 1397/ 1403 dirençler, 1375/ 1365/
1357 ise desteklerdir.

Günlük Pivot Seviyeleri

   1,434.90

  1,414.32  

 1,398.96   

1,383.60    

 1,363.01   

  1,342.43  

   1,327.07

DAX Yakın Vade

Avrupa borsaları, ECB Başkanı Mario Draghi’nin "enflasyon
açıklamaları" ile ECB'nin daha fazla teşviki gözden geçireceğini
belirtmesinin etkisiyle önceki günü yükselişle tamamlasa da dün bir
miktar kar realizasyonu geçirdi. Fakat ECB’ye ek olarak Fed ’den de
dün gelen mesajlar bu sabah Avrupa vadelilerini de destekliyor.
DAX vadelisi %0,5 oranında pozitif seyrediyor. Teknik olarak
yükseliş trendinin üzerinde fiyatlanan DAX vadelisi 12,440
seviyesine yöneldi. Yükseliş devam ederken, Fed fiyatlamasının
devamında temkinli olmakta fayda var. 12,440/ 12,600/ 12,700
dirençler olurken, 12,300/ 12,050/ 11,975 seviyeleri ise desteklerdir.

Günlük Pivot Seviyeleri

   12,448.67

  12,414.33  

 12,392.17   

12,370.00    

 12,335.67   

  12,301.33  

   12,279.17
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Dow Jones Yakın Vade

Fed’in para politikasında dümen kırmasıyla birlikte fiyatlama
senaryoları da değişim göstermeye başladı. Dün ABD endeksleri
kapanışa yakın Fed’in kararını, projeksiyonunu ve Powell’ın
konuşmalarını aldı ancak sınırlı fiyatlayabildi. Kapanışta Dow Jones
endeksi %0,15 oranında artıyla kapatırken, Dow vadelisi %0,4
oranında pozitif seyirde. Fed’in gevşeyici politikalarını bir yandan
konuşsak da resesyon riski dillenmeye başlarsa bu kar realizasyonu
getirebilir ve beklenilen gibi risk iştahı desteklenmeyebilir. 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

   26,838.33

  26,745.67  

 26,699.33   

26,653.00    

 26,560.33   

  26,467.67  

   26,421.33

S&P 500 Yakın Vade

Fed kararı sonrası küresel artan risk iştahı endeksleri destekledi.
Dün kapanışta S&P500 Endeksi %0,3 oranında değer kazanırken,
bu sabah vadeli piyasa %0,5 oranında artı seyrediyor üyelerin
birçoğu faiz indirimine yeşil ışık yakarken Fed’in beklentilerden daha
fazla gevşek mesajlar vermesi ilk etapta risk iştahını destekledi.
ABD 10 yıllık tahvil faizi %2’nn altına gerilerken, faizlerdeki sert
düşüş riskli varlıkları destekledi. Teknik olarak 2950/ 2960 seviyeleri
direnç olurken,2890/ 2875/ 2865 seviyeleri ise desteklerdir.

Günlük Pivot Seviyeleri

   2,973.08

  2,960.92  

 2,954.83   

2,948.75    

 2,936.58   

  2,924.42  

   2,918.33
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Brent Petrol

Brent petrol 62,75$ seviyesinde işlem görürken dün açıklanan Fed
kararından payını alamadı. Fed’in faiz artırımı patikasından indirim
patikasına dönüşü resesyon riskiyle ele aldıklarını düşünenlerin
sayısı fazla. Büyümelerin yavaşlaması petrol açısından olumlu
değil. Dün ABD’de resmi petrol stokları yayımlandı. 1 milyon varil
azalma beklentisine karşılık 3,1 milyon varil azalan stoklar petrol
fiyatını 62$ üzerinde tutuyor. Diğer tarafta İran Devrim
Muhafızlarından yapılan açıklamada “Hava sahamıza giren
Amerikan insansız hava aracını düşürdük” denildi. Jeopolitik
risklerdeki artış, büyümedeki aşağı yönlü riskleri dengeleyebilir.
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

   65.36

  64.54  

 64.09   

63.65    

 62.82   

  61.99  

   61.55

USD/JPY

Ticaret müzakerelerine ilişkin Trump’ın açıklamaları iyimserliği
artırırken, Fed’in toplantısında 2019 yılı için faiz indirimi sinyalini
vermesi ve birçok üyenin faiz indirimini düşündüğünü belirtmesi
USDJPY’de satıcılı seyrin sürmesinde etkili oldu. BoJ bugün iki gün
süren politika toplantısının ardından 10 yılık tahvil faizi
hedeflemesinde ve politika denge faizinde değişikliğe gitmedi.
Banka böylelikle, inatçı deflasyon sürecini aşmak ve ticaret gerilimi
ortamında ekonomiyi desteklemek için aşırı gevşek para politikasını
sürdürdü. Dolarda yaşanan değer kaybıyla sert düşüşün
gözlemlendiği 107,20 - 107,00 - 106,75 destek seviyeleri olarak
bulunmaktır. Olası toparlanmalarda ise 108,08 - 108,30 ve 108,60
seviyeleri direnç olarak takip edilebilir. 
 

Günlük Pivot Seviyeleri

   108.68

  108.41  

 108.01   

107.61    

 107.33   

  107.06  

   106.66
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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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