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Piyasa Gündemi

Cuma günü ABD'de açıklanan tarım dışı istihdam rakamları
beklentileri aşarken Fed'in temmuz ayında faiz indirimine
gideceğine dair beklentileri zayıflattı. ABD - Türkiye ilişkilerine dair
endişelerin azalması geçen hafta TL varlıkları desteklerken TCMB
Başkanı Çetinkaya'nın görevden alınmasının ardından bu sabah TL
varlıklarda satıcılı bir görünüm hâkim. Önümüzdeki süreçte S-400
ve ABD - Türkiye ilişkilerinin seyri gündemdeki yerini korumaya
devam edecektir. 

Açıklanacak Önemli Ekonomik Veriler         

•    Açıklanacak önemli bir veri akışı bulunmamaktadır. 

Türkiye

Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak, cuma günü Finansal
Kurumlar Birliği 7. Olağan Genel Kurul Toplantısı'nda Türkiye
ekonomisi içerisinde finansal kiralama, faktoring ve finansman
şirketlerinin ağırlığının hızla arttığını söyledi.  Ayrıca Türkiye'ye
fırsatlar sunan 4 yıla yakın bir süre olduğunu bu sürede Türkiye’nin
dinamik yapısına kalıcı ve istikrarlı bir şekilde kavuşacağı zeminin
hazırlanacağını vurguladı.  Kur ataklarına karşı daha iyi şekilde
mücadele edecek önemli tecrübeler kazanıldığının altını çizerken,
haziran ayının cari fazla verileceği bir ay olacağını ifade etti. TL’nin
birçok gelişmekte olan ülkeye kıyasla pozitif yönde ayrıştığını
belirten Albayrak finansal piyasaların normalleşmeye başladığını ve
ekonomik göstergelerin iyileşme eğilimine girdiğini gördüklerini
belirtti. Hafta sonu TCMB Başkanı Murat Çetinkaya'nın görevden
alınıp yerine Başkan Yardımcısı Murat Uysal'ın getirilmesinin
ardından TL varlıklarda sert değer kayıpları gözlemlendi. 

Euro Bölgesi

Almanya'da fabrika siparişleri mayıs ayında gerileyerek küresel
ticaret belirsizliğinin Avrupa'daki geçici yavaşlamayı daha ciddi bir
gerileme dönemine çevirebileceğinin sinyalini verdi. Ekonomi
Bakanlığı tarafından cuma günü yapılan açıklamaya göre ihracat
siparişleri ve yatırım mallarında mayıs ayında sert düşüşler yaşandı.
Fabrika siparişleri aylık %2,2, yıllık %8,6 düştü. Önceki ayın aylık
verisi %0,3'ten %0,4'e revize edildi. Avrupa'daki sıkıntının sürmesi
ECB’nin endişelerini artırırken bankanın bu ay daha fazla teşvik
açıklaması yönündeki beklentileri artırdı. 

ABD

ABD’de tarım dışı istihdam 160 bin artış yönündeki beklentilere
karşın 224 bin ile güçlü bir artış gösterdi. Ortalama saatlik
kazançlarda beklentiler aylık %0,3 artış yönünde bulunurken aylık
%0,2 artış gösterdi. Yıllık artış oranı ise %3,1’de yatay kaldı.
İşgücüne katılım oranındaki artışın etkisiyle önceki ay %3,6 olan
işsizlik oranı %3,7 olarak gerçekleşti. TDI artışı, her ne kadar önceki
ay oldukça düşük bir artış kaydetmiş olsa da; yakın dönemde Fed
yöneticilerinin konuşmalarında ve Fed’in metinlerinde işgücü
piyasasının güçlü bir görünüm sergilediği, enflasyon tarafında ise
zayıflama yönünde sinyaller görüldüğü yönündeki ifadeler öne
çıkmaya devam ediyor. 

Piyasa Verileri
Pariteler Son Günlük Değ.

(%)
Haftalık Değ.

(%)
Yılbaşı Değ.

(%)
USDTRY 5.7566 2.28 1.88 8.75
EURTRY 6.4626 2.19 1.32 6.56
EURUSD 1.1221 -0.12 -0.57 -2.06
GBPUSD 1.2526 -0.02 -0.91 -1.76
USDJPY 108.35 -0.10 -0.08 -1.15

Sepetler Son Günlük Değ.
bp

Haftalık Değ.
bp

Yılbaşı Değ.
bp

½ $ + ½ € 5.9583 1.15 -17.65 29.62
Dolar Endeksi 97.2270 -5.90 39.20 112.60
REK 69.7900 - - -521.00

Endeks Vadeliler Son Günlük Değ.
(%)

Haftalık Değ.
(%)

Yılbaşı Değ.
(%)

S&P 500 Yakın Vade 2,983.25 -0.28 0.52 19.08
DAX Yakın Vade 12,510.50 -0.33 0.01 18.45
Dow Jones Yakın
Vade 26,818.00 -0.31 0.44 15.26

Emtialar Son Günlük Değ.
(%)

Haftalık Değ.
(%)

Yılbaşı Değ.
(%)

Ons Altın 1,404.02 0.37 1.47 9.49
Gram Altın 259.86 2.67 3.38 19.13
WTI 57.56 -0.27 -2.71 25.45
BRENT 64.65 -0.36 -1.51 19.34
Bakır 2.65 -0.25 -2.00 -2.65

Tahviller Son Günlük Değ.
bp

Haftalık Değ.
bp

Yılbaşı Değ.
bp

Türkiye 2 Yıllık 18.9800 -5.00 -70.00 -75.00
Türkiye 10 Yıllık 16.1800 -3.00 -17.00 -30.00
ABD 10 Yıllık 2.0130 -2.60 -1.60 -67.30
ABD 2 Yıllık 1.8390 -2.80 5.00 -65.70
Almanya 10 Yıllık -0.3850 -2.00 -3.10 -63.10
Almanya 2 Yıllık -0.7490 -1.10 -0.80 -13.90

Gelişmekte Olan
Ülke Kurları Son Günlük Değ.

(%)
Haftalık Değ.

(%)
Yılbaşı Değ.

(%)
USDZAR 14.2305 0.37 0.67 -1.08
USDIDR 14,146.80 0.04 0.25 -1.87
USDTRY 5.7539 2.23 1.83 8.70
USDRUB 63.9206 0.21 1.54 -8.21
USDBRL 3.8218 -0.01 -0.53 -1.54
USDCNY 6.8919 -0.02 0.59 0.19
USDMXN 19.0044 -0.04 -0.64 -3.27
USDCZK 22.7340 0.08 0.80 1.21
USDHUF 289.0220 0.11 0.83 3.14
USDPLN 3.7896 0.04 0.76 1.26
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EURO/DOLAR

Almanya'da fabrika siparişleri mayıs ayında gerileyerek küresel
ticaret belirsizliğinin Avrupa'daki geçici yavaşlamayı daha ciddi bir
gerileme dönemine çevirebileceğinin sinyalini verdi. ABD’de tarım
dışı istihdamdaki artışın beklentilerin oldukça üzerinde
gerçekleşmesi iş gücü piyasasındaki genel güçlü görünümün
devam ettiğini işaret ederken, ortalama saatlik kazançların
beklentilerin sınırlı altında gerçekleşmesi de ekstra enflasyonist bir
baskının gözlenmediğini işaret etti. Açıklanan veriler, Fed’in faiz
indirimine yönelik beklentileri destekledi. İstihdam verisinin ardından
sert geri çekilmenin yaşandığı paritede geri çekilmelerde 1,1208 –
1,1200 ve 1,1172 seviyeleri destek, toparlanmalarda ise 1,1250 –
1,1275 ve 1,1303 direnç seviyeleri olarak izlenebilir.
 

Günlük Pivot Seviyeleri

   1.1248

  1.1241  

 1.1231   

1.1221    

 1.1215   

  1.1208  

   1.1198

GBP/USD

ABD’de tarım dışı istihdamdaki artışının beklentilerin oldukça
üzerinde gerçekleşmesi iş gücü piyasasındaki genel güçlü
görünümün devam ettiğini işaret etti. Ortalama saatlik kazançların
beklentilerin sınırlı altında gerçekleşmesi de ekstra enflasyonist bir
baskının gözlenmediğini işaret ederek, Fed’in faiz indireceğine
ilişkin beklentileri destekledi. İngiltere’de haziran ayı Halifax konut
fiyat endeksi beklentilerin altında açıklandı. İstihdam verilerinin
ardından sert geri çekilmenin yaşandığı GBPUSD’de 9 günlük üssel
ortalamanın altında fiyatlamanın sürdüğü gözlemlenmektedir. Geri
çekilmelerde 1,2506 – 1,2480 ve 1,2476 destek seviyeleri olarak
takip edilebilir. Olası toparlanmalarda 1,2558 – 1,2575 ve 1,2602
direnç seviyeleri olarak izlenebilir. 

Günlük Pivot Seviyeleri

   1.2547

  1.2541  

 1.2533   

1.2526    

 1.2519   

  1.2513  

   1.2505
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USDTRY

Haftasonu TCMB Başkanı’nın görevden alınması ile birlikte haftaya
5,80’in üzerini test eden bir kurla başladık. Günün ilk saatlerinde ise
5,75 civarında dengelenme çabası vardı. Kurda bu hafta
izleyeceğimiz ilk seviye aşağıda 5,7250 olacak. Kur bu seviye
üzerinde kaldığı sürece yukarı yönlü hareket potansiyeli devam
edecektir. Kurun 9 Mayıs’ta başlayan düşüş trendinin üzerine
hareketlenmesi ise TL üzerindeki teknik baskısı artırabilir. Bu trend
hafta başında 5,84-5,85 aralığında bulunuyor.  Olası geri
çekilmelerde 5,7250 altında ise 5,66’i geçtiğimiz hafta görülen dipler
öncesinde izleyeceğimiz en önemli destek olacak.   

Günlük Pivot Seviyeleri

   6.0399

  5.9324  

 5.8445   

5.7566    

 5.6491   

  5.5416  

   5.4537

EUR/TRY

Almanya'da fabrika siparişleri mayıs ayında gerileyerek küresel
ticaret belirsizliğinin Avrupa'daki geçici yavaşlamayı daha ciddi bir
gerileme dönemine çevirebileceğinin sinyalini verdi. Yurtiçinde
enflasyon sonrası pozitif havanın devamı gözlemlenirken, hafta
sonu TCMB Başkanı Murat Çetinkaya'nın görevden alınıp yerine
Başkan Yardımcısı Murat Uysal'ın getirilmesinin ardından TL
varlıklarda sert değer kaybı gözlemlendi.Sert yükselişin kaydedildiği
kurda 22 günlük üssel ortalama seviyesinden tekrar geri çekilmenin
kaydedildiği gözlemlenmektedir. Geri çekilmelerin devamında
6,3525 - 6,3050 ve 6,2606 seviyeleri destek olarak takip edilebilir.
Toparlanmalarda ise 6,5000 – 6,5644 ve 6,6300 seviyeleri direnç
olarak izlenebilir. 

Günlük Pivot Seviyeleri

   6.7085

  6.6040  

 6.5333   

6.4626    

 6.3581   

  6.2536  

   6.1829
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Altın

Cuma açıklanan tarım dışı istihdam ve ortalama saatlik kazanç
verileri sonrasında 1413$ seviyesinden 1386$’a gerileyen ons altın
yeni haftaya 1400$ gerisinden başlarken, asya seansında gelen
alımlarla bu sabah 1405$ seviyesinden fiyatlanıyor. Fed yarıyıllık
raporunda büyümeyi desteklemek için faiz indirimine açık olduğunu
yineledi. Dolar endeksi bu sabah hafif değer kaybı yaşarken, zayıf
dolar altını geri çekilmelerde yukarı yönde destekliyor. Ons altını
teknik olarak ele aldığımızda; tarım dışı sonrası yükseliş trendinin
aşağısına sarksa da tekrardan toparlanarak trendine geri döndü.
1440$ seviyesi ana direncimiz olurken, olası 1400$ gerisinde
hareket zayıflayabilir. 1425-1400$ seviyesi arasında yataylık devam
ediyor. 1427/ 1430/ 1440$ dirençler olurken, 1405/ 1397/ 1392 ise
desteklerdir.  

Günlük Pivot Seviyeleri

   1,422.30

  1,414.15  

 1,409.11   

1,404.08    

 1,395.92   

  1,387.77  

   1,382.73

DAX Yakın Vade

Ticaret savaşlarına ilişkin endişelerin azalması geçen hafta küresel
piyasaları destekledi. Bununla birlikte cuma günü Almanya'da
fabrika siparişlerinin sert daralması ve ABD'de açıklanan istihdam
verisinin Fed'in temmuz ayında faiz indirimine gideceğine dair
beklentileri zayıflatması Avrupa borsalarını baskıladı. DAX vadelileri
cuma gününü %0,52'lik bir düşüşle 12.553 seviyesinden tamamladı.
Bugün hafif satıcılı bir seyrin izlendiği DAX vadelilerinde düşüşlerin
devamında kısa vadede 122.455 seviyesi destek konumundadır.
12.455 desteği altında satışların hız kazandığı ve 12.400 ile 12.320
seviyelerinin gündeme geldiği izlenebilir. seviyeleri destek
konumundadır. Yukarı yönlü hareketlerin tekrar etkili olması
durumunda ise 12.550 - 12.607 ve 12.650 seviyeleri direnç olarak
takip edilebilir. 

Günlük Pivot Seviyeleri

   12,611.33

  12,580.67  

 12,545.83   

12,511.00    

 12,480.33   

  12,449.67  

   12,414.83
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Dow Jones Yakın Vade

Cuma günü ABD endekslerinde satıcılı seyir hâkimdi. Dow Jones
Endeksi %0,16 oranında düşüş yaşanırken, burada etkili olan
fiyatlama konusu ABD tarım dışı istihdam verisi oldu. ABD'de cuma
günü açıklanan tarım dışı istihdam verisi haziranda 224 bin artarken
beklenti istihdamın 160 bin olmasıydı. Beklenmedik bir şekilde güçlü
ABD istihdam verisi, yatırımcıların Fed’in ne kadar güvercin
olabileceğini yeniden değerlendirmesine yol açtı. Bu sabah açılışta
asya seansında satıcılı işlem gören Dow Jones vadelisi Avrupa
açılışı öncesinde bir miktar tepki vermeye çalışıyor. Ancak bu sabah
küresel borsalardaki zayıf görünüm vadelileri desteklemiyor. Teknik
olarak 26,700 seviyesi gerisine inmediğimiz sürece yükseliş
momentumu devam edebilir. 26,700/ 26,500/ 26,250 destekler,
26,960/ 27,000 ise direnç.

Günlük Pivot Seviyeleri

   27,047.33

  26,985.67  

 26,902.33   

26,819.00    

 26,757.33   

  26,695.67  

   26,612.33

S&P 500 Yakın Vade

Küresel endeksler yeni haftaya oldukça satıcılı başladı. Bu sabah
asya seansı yaklaşık %2 düzeyinde satıcılı işlem görürken S&P500
vadeli kontratı ise %0,25 satıcılı seyrediyor. Fed Başkanı Powell’ın
bu hafta Kongre önünde yapacağı sunum öncesinde piyasalarda
oluşan beklentiler vadelilere yön veriyor. Tarım dışı istihdam ve
ücretler verisi sonrası Fed’in ekonomik verileri bir süre daha
izleyeceği beklentileri, Fed nedeniyle oluşan kazançların realize
olmasına yol açıyor. Fakat diğer tarafta Fed yarıyıllık raporunda
büyümeyi desteklemek için faiz indirimine açık olduğunu yineledi.
Bu nedenle sunum öncesi olası sert satışların devamı abartı
fiyatlama olabilir. Teknik olarak yükseliş trendi halen daha devam
ediyor. 2985/ 2995/ 3005 dirençler, 2975/ 2970/ 2960 ise
desteklerdir.

Günlük Pivot Seviyeleri

   3,008.58

  3,001.67  

 2,992.58   

2,983.50    

 2,976.58   

  2,969.67  

   2,960.58
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Brent Petrol

Brent petrol bu sabah izlediği yatay seyirle 64,20$ seviyesinden
işlem görüyor. ABD'nin petrol endüstrisinin görünümü ve kısa
dönem ham petrol üretimi hakkında gösterge kabul edilen petrol
sondaj kulesi sayısı bu hafta 5 adet azalarak 788'e düştü. Geçen
hafta stok verilerindeki azalma, OPEC’in arz kısıtına devam etmesi
ve İran konusunda artan jeopolitik riskler brent petrol fiyatını
destekliyor. Brent petrolü teknik olarak ele aldığımızda; 64,00$
üzerinde kaldığımız sürece bir dibi 62,05$, diğer dibi de 62,85$
olmak üzere çift dip formasyonunun oluştuğunu görmekteyiz.
Yukarıda ana direnç 64,60-64,65$ olurken, bu noktayı kırması
halinde yükselişler ivme kazanabilir.64,60/ 65,60/ 66,90 dirençler
olurken, 64,00/ 62,85/ 62,42 ise desteklerdir.

Günlük Pivot Seviyeleri

   65.09

  64.92  

 64.78   

64.65    

 64.48   

  64.31  

   64.18

USD/JPY

ABD’de tarım dışı istihdamdaki artışının beklentilerin oldukça
üzerinde gerçekleşmesi iş gücü piyasasındaki genel güçlü seyrin
devam ettiğini işaret etti. Ortalama saatlik kazançların beklentilerin
sınırlı altında gerçekleşmesi de ekstra enflasyonist bir
baskının gözlenmediğini işaret ederek, Fed’in faiz indireceğine
ilişkin beklentileri destekledi. Japonya’da makine siparişleri aylık
bazda gerileme kaydederken yıllık bazda beklentilerin altında düştü.
Düşen trend kanalının yukarı yönlü kırıldığı USDJPY’de geri
çekilmelerin devamında 108,08 – 107,76 ve 107,50 seviyeleri
destek olarak izlenebilir. Olası toparlanmalarda ise 108,58 -108,80
ve 109,15 direnç seviyeleri olarak takip edilebilir. 

Günlük Pivot Seviyeleri

   108.84

  108.71  

 108.53   

108.35    

 108.23   

  108.10  

   107.92
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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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