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Piyasa Gündemi

Küresel risk iştahı genel olarak gücünü korumaya devam ediyor.
Bununla birlikte jeopolitik riskler ve S-400 konusu gündemdeki yerini
ve önemini koruyor. Bugün ABD tarafında açıklanacak olan tarım
dış istihdam verisi piyasaların yakın takibinde yer alacak. Son
dönemde Fed’in faiz indirimine gideceğine yönelik beklentiler güç
kazanırken açıklanacak olan tarım dışı istihdam raporu bu taraftaki
beklentiler ve fiyatlamalar üzerinde etkili olacaktır.

Açıklanacak Önemli Ekonomik Veriler     
    
•    15:30 ABD– Tarım Dışı İstihdam Önem: Yüksek
•    15:30 ABD – Ortalama Saatlik Kazançlar Önem: Yüksek

Türkiye

TCMB haftalık menkul kıymet istatistikleri ve toplam döviz
rezervlerini yayımladı. Merkez Bankası'nın verilerine göre,
yabancılar geçen hafta net 18 milyon dolarlık menkul kıymet aldı.
Merkez Bankası'nın brüt döviz rezervleri ise geçen hafta 0,7 milyar
dolar azalarak 73,5 milyar dolara geriledi. Savunma Sanayi Başkanı
İsmail Demir, S-400 hava ve füze savunma sistemlerinin teslimatıyla
ilgili olarak önümüzdeki haftayı işaret etti

Euro Bölgesi

Avrupa Birliği ve Euro Bölgesi'nin mayıs ayı perakende satış
verilerini yayımlandı. Buna göre, 19 üyeli Euro Bölgesi'nde
perakende satışlar, mayısta nisan ayına kıyasla %0,3 düşerken,
geçen yılın aynı dönemine göre %1,3 arttı. AB'de ise perakende
satışlar, mayısta bir önceki aya kıyasla %0,4 azalırken, 2018'in aynı
dönemine göre %1,3 yükseliş kaydetti. Almanya'da 10 yıl vadeli
hazine tahvillerinin faizi ilk kez Avrupa Merkez Bankası'nın negatif
%0,40 seviyesindeki mevduat faizinin altına geriledi. Yatırımcıların
para politikasında genişleme beklentileri Almanya tahvil faizlerindeki
düşüşte etkili oldu. Bununla birlikte Almanya tahvillerindeki hareket
yatırımcıları bu haftaki tahvil rallisine öncülük eden ve daha görece
riskli olan İtalya ve Yunanistan gibi ülkelere yöneltti.

ABD

Donald Trump'ın Baş Ekonomi Danışmanı Larry Kudlow ticaret
görüşmelerinin telefonla sürdüğünü ve gelecek haftalarda yüz yüze
görüşmelerin planlanacağını söyledi. Trump ise, iki ülke arasındaki
çıkmazı sonlandırmak adına Çin ile ticaret müzakerelerinin yeni
halkası için çalışma halinde olunduğunu söyledi. Bir haber
kaynağında yer alan habere göre, Çin, hacmi daha öncekilerden
zayıf olmak üzere devam etmesine karar verilen ticaret
müzakerelerine yönelik iyi niyet göstergesi olarak ABD’den tarımsal
ürün alacağını belirtti. Kaynaklar soya fasulyesi, mısır ve domuz eti
alınacağını belirtti. Gerçekleşecek alımların hacminin ticaret
müzakerelerinin gidişatına göre şekilleneceğini belirtilirken, yine de
yüksek olasılıkla bir önceki ateşkesin ardından gerçekleşen alım
miktarlarından daha zayıf olacağı söyleniyor. ABD’de bugün
tarımdışı istihdam rakamları, ortalama saatlik kazançlar ve işsizlik
oranı takip edilecek.

Piyasa Verileri
Pariteler Son Günlük Değ.

(%)
Haftalık Değ.

(%)
Yılbaşı Değ.

(%)
USDTRY 5.6067 0.20 -3.21 5.92
EURTRY 6.3258 0.06 -3.98 4.30
EURUSD 1.1276 -0.07 -0.82 -1.58
GBPUSD 1.2585 0.06 -0.87 -1.29
USDJPY 107.93 0.10 0.02 -1.54

Sepetler Son Günlük Değ.
bp

Haftalık Değ.
bp

Yılbaşı Değ.
bp

½ $ + ½ € 5.9468 -4.35 -19.80 28.47
Dolar Endeksi 96.8070 6.60 67.70 70.60
REK 69.7900 - - -521.00

Endeks Vadeliler Son Günlük Değ.
(%)

Haftalık Değ.
(%)

Yılbaşı Değ.
(%)

S&P 500 Yakın Vade 3,002.50 0.01 1.98 19.85
DAX Yakın Vade 12,626.00 0.07 1.92 19.55
Dow Jones Yakın
Vade 26,983.00 -0.02 1.47 15.97

Emtialar Son Günlük Değ.
(%)

Haftalık Değ.
(%)

Yılbaşı Değ.
(%)

Ons Altın 1,414.07 -0.10 0.32 10.27
Gram Altın 254.91 0.13 -2.90 16.86
WTI 56.68 -0.36 -2.52 23.53
BRENT 63.60 -0.42 -2.07 17.41
Bakır 2.67 -0.41 -1.47 -2.12

Tahviller Son Günlük Değ.
bp

Haftalık Değ.
bp

Yılbaşı Değ.
bp

Türkiye 2 Yıllık 19.0300 -14.00 -66.00 -70.00
Türkiye 10 Yıllık 15.9500 -20.00 -67.00 -53.00
ABD 10 Yıllık 1.9500 -0.30 -5.90 -73.60
ABD 2 Yıllık 1.7540 -1.00 -0.50 -74.20
Almanya 10 Yıllık -0.3980 0.30 -7.00 -64.40
Almanya 2 Yıllık -0.7520 -0.70 -2.10 -14.20

Gelişmekte Olan
Ülke Kurları Son Günlük Değ.

(%)
Haftalık Değ.

(%)
Yılbaşı Değ.

(%)
USDZAR 14.0690 0.36 -0.08 -2.20
USDIDR 14,146.30 -0.17 0.15 -1.88
USDTRY 5.6068 0.21 -3.21 5.92
USDRUB 63.5290 0.09 0.44 -8.77
USDBRL 3.8026 0.06 -1.23 -2.03
USDCNY 6.8766 0.07 0.14 -0.03
USDMXN 19.0066 -0.01 -1.11 -3.26
USDCZK 22.5910 0.09 1.02 0.57
USDHUF 286.5500 0.14 0.86 2.26
USDPLN 3.7632 0.09 0.80 0.55
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EURO/DOLAR

Euro Bölgesi’nde mayıs ayı perakende satış verileri nisan ayına
kıyasla %0,3 düşerken, geçen yılın aynı dönemine göre %1,3 artış
kaydetti. ABD’de ticaret müzakerelerine ilişkin ekonomi danışmanı
Kudlow ticaret görüşmelerinin telefonla sürdüğünü ve gelecek
haftalarda yüz yüze görüşmelerin planlanacağını söyledi. 100
günlük üssel ortalama seviyesinde tutunma çabasında olan paritede
22 günlük üssel ortalamanın aşılamadığı gözlemlenmektedir. Geri
çekilmelerde 1,1270’in altında  1,1250 – 1,1226 ve 1,1208 seviyeleri
destek konumunda bulunmaktadır. Toparlanmalarda ise 1,1303 -
1,1316 ve 1,1335 direnç seviyeleri olarak izlenebilir. Açıklanacak
olan istihdam verileri Fed'in temmuz ayındaki faiz kararı için kritik
öneme sahip olduğundan volatilitenin yaşanmasında etkili olabilir.
 

Günlük Pivot Seviyeleri

   1.1302

  1.1296  

 1.1286   

1.1276    

 1.1270   

  1.1264  

   1.1254

GBP/USD

Dün ABD piyasaları kapalı olduğundan paritede yatay seyir hakim
oldu. Ticaret müzakerelerine ilişkin oluşan iyimser hava
GBPUSD’de düşüşlerin yaşanmasında etkili olurken, ABD ekonomi
danışmanı Kudlow ticaret görüşmelerinin telefonla sürdüğünü ve
gelecek haftalarda yüz yüze görüşmelerin planlanacağını söyledi.
İngiltere'nin İran'a ait petrol tankerine Cebelitarık Boğazı'nda el
koyması Tahran'ın tepkisini çekerken, konuya ilişkin haber akışı
yakından takip edilecek. 9 günlük üssel ortalama seviyesinde
fiyatlanan paritede bu ortalamanın altında oluşacak fiyatlamalarda
1,2573 - 1,2557 ve 1,2542 destek seviyeleri olarak takip edilebilir.
Olası toparlanmalarda 1,2602 – 1,2636 ve 1,2660 seviyeleri direnç
seviyeleri olarak izlenebilir. 

Günlük Pivot Seviyeleri

   1.2605

  1.2596  

 1.2591   

1.2585    

 1.2577   

  1.2568  

   1.2563
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USDTRY

Enflasyon verisi sonrası 5,60 bölgesine gerileyen Dolar/TL’de gelen
tepki alımları zayıf kalarak 5,62 seviyesini aşamadı. Bugün 5,62’nin
altında 200 günlük ortalamanın bulunduğu 5,58 civarı en güçlü
destek konumunda. Yukarıda ise 5,66 üzerinde ilk önemli direnç
5,72’de bulunuyor. Bugün ABD’de tarım dışı istihdam ve ortalama
saatlik kazançlar verileri açıklanacak. Dün kapalı olan ABD
piyasaları nedeniyle hacimli işlemler görememiştik. Kurda alçalan
trend devam ederken, volatilite ve CDS’in de gerilemesi TL varlıkları
açısından olumlu.

Günlük Pivot Seviyeleri

   5.6402

  5.6277  

 5.6172   

5.6067    

 5.5942   

  5.5817  

   5.5712

EUR/TRY

Euro Bölgesi’nde mayıs ayı perakende satış verileri nisan ayına
kıyasla %0,3 düşerken, geçen yılın aynı dönemine göre %1,3 artış
kaydetti. Yurtiçinde TCMB'nin verilerine göre, yabancılar geçen
hafta net 18 milyon dolarlık menkul kıymet aldı. Merkez Bankası'nın
brüt döviz rezervleri ise geçen hafta 0,7 milyar dolar azalarak 73,5
milyar dolara geriledi. Türkiye – ABD ilişkilerine yönelik iyimser
havanın sürmesi TL varlıklarda pozitif fiyatlamalarda etkili olmaya
devam ederken S400 hakkındaki haber akışı yakından takip
ediliyor. Sert geri çekilmenin yaşanması ile düşen trend kanalının
içinde fiyatlanan kurda 6,3050 – 6,2606 ve 6,2070 seviyeleri destek
olarak takip edilebilir. Toparlanmalarda ise 6,3595 – 6,3895 ve
6,4565 seviyeleri direnç olarak izlenebilir. 

Günlük Pivot Seviyeleri

   6.3589

  6.3486  

 6.3372   

6.3258    

 6.3155   

  6.3052  

   6.2937
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Altın

Dün ABD’de Bağımsızlık Günü nedeniyle piyasalar kapalıydı. Bu
nedenle emtia piyasasında düşük hacimli seyirler etkiliydi. Ons
altında 1417$ seviyelerinden işlem görüyor. Teknik olarak mayıs
sonlarından bu yana yükseliş trendi etkili olurken, bu trend 1398$
seviyelerinden geçiyor. Ons altının 1440$ seviyesini geçememesi
çift tepe görüntüsü oluşturmaya başladı. Ancak geniş bir alana
yayılan bu formasyon 1385$ seviyesinin aşağı kırılmasıyla başlar ki
şimdilik bu senaryoya bir miktar uzağız. 1427/ 1430/ 1440$ dirençler
olurken, 1405/ 1397/ 1392 ise desteklerdir. Bugün ABD’de tarım dışı
istihdam ve ortalama saatlik kazançlar verisi açıklanacak. Altın
fiyatlarında hareketliliğe sebep olabilir.

Günlük Pivot Seviyeleri

   1,433.33

  1,428.75  

 1,421.42   

1,414.09    

 1,409.52   

  1,404.94  

   1,397.61

DAX Yakın Vade

G-20 Zirvesi sonrasında ticaret savaşlarına dair endişelerin
azalması ve ABD – Çin arasında görüşmelerin devam edeceğine
yönelik haber akışları risk iştahını destekleyen gelişmeler oldu.
Bununla birlikte dün küresel piyasalarda sakin bir seyir etkili oldu.
DAX vadelileri dün günü %0,14’lük bir yükselişle 12.618
seviyesinden tamamladı. Bugün yatay bir seyrin izlendiği vadelilerde
öğlenden sonra ABD’de açıklanacak tarım dışı istihdam raporu
fiyatlamalar üzerinde etkili olacaktır. Yükselişlerin devam etmesi
durumunda 12.650 seviyesi kısa vadeli direnç konumundadır.
12.650 üzerinde 12.700 ve 12.734 seviyeleri direnç olarak
izlenebilir. Olası kâr satışlarında ise 12.550 - 12.506 ve 12.455
seviyeleri destek konumundadır. 12.455 desteği altında satışların
hız kazandığı görülebilir.

Günlük Pivot Seviyeleri

   12,666.83

  12,649.17  

 12,637.33   

12,625.50    

 12,607.83   

  12,590.17  

   12,578.33
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Dow Jones Yakın Vade

Dün ABD’de Bağımsızlık Günü nedeniyle borsalar tatildeydi fakat
vadeliler işlem gördü. ABD işleme açılmadığı için oldukça düşük
hacimli seyirler hakimdi. Önceki günkü seans kapanışında Dow
Jones Endeksi %0,67 yükselerek 26.966 seviyesine ulaştı ve tüm
zamanların en yüksek seviyesine gelerek rekor kırdı. Bu sabah
vadeliler hafif artıda ve yatay seyrediyor. Bugün açıklanacak olan
istihdam ve ortalama saatlik kazançlar verileri Fed için rehber
olabilecek nitelikte. Dolayısıyla veri saatinde vadelide hareketlilik
görebiliriz.26,960/ 26,940/ 26,850 destekler olurken, 27,000 seviyesi
direnç olarak karşımıza çıkıyor.

Günlük Pivot Seviyeleri

   27,084.33

  27,046.67  

 27,014.33   

26,982.00    

 26,944.33   

  26,906.67  

   26,874.33

S&P 500 Yakın Vade

Hafta içinde rekor kıran S&P500 Endeksi önceki günkü seansı
 %0,77 oranında kazançla 2996 puandan tamamladı. Dün ABD’de
bağımsızlık günü nedeniyle piyasalar kapalıydı vadeliler ise
hacimsiz işlem gördü. 3000 puanı gören vadeli bu sabah 3002 puan
seviyelerinde bulunuyor. Geri çekilmelerde 2980 puan majör destek
olurken, bugün açıklanacak olan tarım dışı istihdam ve ortalama
saatlik kazançlar verisi ise Fed’in rehberliği bakımından oldukça
önemli olacak. Şuan için fiyatlanan faiz indirimi 25bp yönünde. Zira
verinin zayıf gelmesi durumunda şuan için %25 olasılıkla fiyatlanan
50bp indirim senaryosu ağırlık kazanabilir.

Günlük Pivot Seviyeleri

   3,015.33

  3,010.67  

 3,006.58   

3,002.50    

 2,997.83   

  2,993.17  

   2,989.08
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Brent Petrol

Dün ABD piyasaları Bağımsızlık Günü nedeniyle tatildeyken Brent
petrolde bir miktar kar satışları görüldü. 63,0$ üzerinden destek alan
brent petrolde temel olarak bazı etmenler 60$’ın üzerindeki seyri
destekliyor. Piyasalar 7 Temmuz’u bekliyor. İran’ın AB’ye kendi
haklarını ABD’ye karşı koruması için verdiği süre pazar günü
doluyor. Piyasalarda risk olarak kalmaya devam ederken, diğer
tarafta OPEC’in de arz kısıtına devam etmesi fiyatların dengeye
kavuşmasına yardımcı oldu. Teknik olarak 62,40$ seviyesini majör
destek alan petrolde gün içi desteğimiz ise 63,15$ seviyesi olacak.
Yine gün içi işlemlerde 63,40$ seviyesi direnç olurken yukarıda
63,90-64,00 aralığını henüz aşabilmiş değil ki bu raya doğru
hareketlerde baskı da söz konusu.

Günlük Pivot Seviyeleri

   64.05

  63.93  

 63.77   

63.60    

 63.48   

  63.35  

   63.19

USD/JPY

ABD’de ticaret müzakerelerine ilişkin ekonomi danışmanı Kudlow
ticaret görüşmelerinin telefonla sürdüğünü ve gelecek haftalarda
yüz yüze görüşmelerin planlanacağını söyledi. Japonya’da bu
sabah hane halkı harcamaları aylık bazda %5,5 artış kaydederken,
yıllık bazda da %4,0 seviyesine yükseldi. Bugün açıklanacak olan
istihdam verileri Fed'in temmuz ayındaki faiz kararı için kritik öneme
sahip olduğundan volatilitenin yaşanmasında etkili olabilir. Düşen
trend kanalının içinde fiyatlamanın tekrar gözlemlendiği USDJPY’de
geri çekilmelerin devamında 107,50 - 107,30 ve 107,08 seviyeleri
destek olarak izlenebilir. Olası toparlanmalarda ise 108,08 -108,44
ve 108,80 seviyeleri direnç, seviyeleri olarak takip edilebilir.

Günlük Pivot Seviyeleri

   108.14

  108.04  

 107.98   

107.93    

 107.83   

  107.73  

   107.67
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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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