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Piyasa Gündemi

ABD’de beklentilerin üzerinde gelen istihdam verisi sonrasında
Fed’in temmuz ayında faiz indirimine gideceğine dair beklentiler güç
kaybetti. Bu kapsamda bu hafta Fed üyeleri ile üç günlük süreçteki
Fed Başkanı Powell’ın konuşmaları yakından takip edilecek olup
beklentilerin üzerinde etkili olacaktır. TCMB’de başkan değişiminin
ardından dün TL varlıklarda satış baskısı artış kaydederken
önümüzdeki süreçte S-400 ve ABD - Türkiye ilişkilerinin seyri
gündemdeki yerini korumaya devam edecektir.

Açıklanacak Önemli Ekonomik Veriler     
    
•    15:45 – Fed Başkanı Powell Konuşması Önem: Yüksek

Türkiye

Türkiye'nin CDS primi Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın hafta sonunda
Merkez Bankası Başkanı Murat Çetinkaya'yı görevden almasının
ardından yükseldi. Şirketlerin borçlarının yapılandırılması, varlık
barışının süresinin uzatılması, TCMB'nin "yedek akçe"sinde
düzenleme yapılması, yurt dışı çıkış harcının 50 liraya çıkarılmasını
da içeren kanun teklifini TBMM Başkanlığına sunuldu.
Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın onayının ardından Türkiye Büyük Millet
Meclisi'ne sunulan ve 2019-2023 dönemini kapsayan 11. Kalkınma
Planı'na göre, 2023'te GSYH'nin 1,08 trilyon dolara çıkarılması
hedefleniyor. Planda ayrıca, ihracatın 226,6 milyar dolara
çıkarılması, işsizliğin %9,9'a düşürülmesi ve 4,3 milyon ek istihdam
yaratılması hedefleniyor. Bir haber kaynağında yer alan habere
göre; Kremlin'den yapılan açıklamada, Putin'in hafta sonu
Cumhurbaşkanı Erdoğan ile yaptığı telefon görüşmesinde S-
400'lerin teslimatının da masaya yatırıldığı ifade edildi. Açıklamada,
S-400 anlaşmasının 'uygulama aşamasında' olduğu belirtildi.
Hazine ve Maliye Bakanlığı, düzenlediği 2 tahvil ihalesinde piyasaya
12 milyar 317,5 milyon lira borçlandı. Bakanlık, ilk ihalede 14 ay
(434 gün) vadeli, kuponsuz devlet tahvilinin ilk ihracını
gerçekleştirdi. İhalede basit faiz %20,99 ve bileşik faiz %20,60 oldu.

Euro Bölgesi

Almanya'da sanayi üretimi mayıs ayında hafifçe artarak Avrupa'nın
en büyük ekonomisinde küresel ticaret gerginliği ve cansız taleple
karşı karşıya olan imalatçılara ilişkin nadir görülen istikrar sinyali
verdi. Almanya'da sanayi üretimi mayıs ayında %0,3 artış
kaydederek beklentilerin altında açıklandı. Geçen ayın imalat
göstergesi sınırlı bir artışı işaret etse de nisan ayındaki %2'lik düşüş
kaydedilmişti. Hem otomotiv sektörü hem de ihracata bağımlılıktan
kaynaklı Alman ekonomisindeki sıkıntılar Euro Bölgesi'nin büyüme
görünümünde baskı oluşturuyor. Avrupa Merkez Bankası politika
yapıcıları, Euro Bölgesi ekonomisini desteklemek için ek teşviklere
hazır olduklarını yinelediler, ancak bunun ne zaman ya da nasıl
yapılacağı konusunda görüş birliğine varamadıklarını işaret ettiler.

İngiltere

İngiltere Brexit Bakanı Stephen Barclay, Avrupa’da çoğu insanın
anlaşmasız Brexit’in Avrupa Birliği’nin çıkarına olmadığını
gördüğünü belirterek, "Anlaşmasız Brexit’in etkileri Avrupa çapında
asimetrik olacak." dedi.
 

Piyasa Verileri
Pariteler Son Günlük Değ.

(%)
Haftalık Değ.

(%)
Yılbaşı Değ.

(%)
USDTRY 5.7302 -0.11 1.29 8.25
EURTRY 6.4260 -0.19 0.51 5.95
EURUSD 1.1211 -0.03 -0.68 -2.15
GBPUSD 1.2486 -0.25 -0.85 -2.07
USDJPY 108.79 0.06 0.83 -0.75

Sepetler Son Günlük Değ.
bp

Haftalık Değ.
bp

Yılbaşı Değ.
bp

½ $ + ½ € 6.0675 10.93 7.00 40.55
Dolar Endeksi 97.4400 7.10 70.80 133.90
REK 69.7900 - - -521.00

Endeks Vadeliler Son Günlük Değ.
(%)

Haftalık Değ.
(%)

Yılbaşı Değ.
(%)

S&P 500 Yakın Vade 2,969.00 -0.32 -0.35 18.51
DAX Yakın Vade 12,450.50 -0.66 -0.54 17.89
Dow Jones Yakın
Vade 26,714.00 -0.29 -0.31 14.81

Emtialar Son Günlük Değ.
(%)

Haftalık Değ.
(%)

Yılbaşı Değ.
(%)

Ons Altın 1,393.11 -0.17 -1.78 8.64
Gram Altın 256.65 -0.28 -0.52 17.66
WTI 57.41 -0.11 1.99 25.12
BRENT 64.20 -0.01 1.93 18.52
Bakır 2.66 0.00 0.04 -2.33

Tahviller Son Günlük Değ.
bp

Haftalık Değ.
bp

Yılbaşı Değ.
bp

Türkiye 2 Yıllık 19.1200 14.00 -24.00 -61.00
Türkiye 10 Yıllık 16.8700 66.00 52.00 39.00
ABD 10 Yıllık 2.0390 -1.20 6.30 -64.70
ABD 2 Yıllık 1.8780 -1.40 11.30 -61.80
Almanya 10 Yıllık -0.3680 0.00 0.50 -61.40
Almanya 2 Yıllık -0.7320 0.20 1.60 -12.20

Gelişmekte Olan
Ülke Kurları Son Günlük Değ.

(%)
Haftalık Değ.

(%)
Yılbaşı Değ.

(%)
USDZAR 14.1943 0.17 0.52 -1.33
USDIDR 14,115.50 0.03 -0.26 -2.09
USDTRY 5.7297 -0.12 1.28 8.24
USDRUB 63.6660 0.01 0.56 -8.57
USDBRL 3.8028 -0.17 -1.16 -2.03
USDCNY 6.8834 0.02 0.15 0.07
USDMXN 18.9305 0.09 -0.63 -3.64
USDCZK 22.7630 0.02 0.95 1.34
USDHUF 289.6500 0.04 1.21 3.36
USDPLN 3.7964 0.03 1.00 1.44
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EURO/DOLAR

Almanya'da sanayi üretimi mayıs ayında %0,3 artış kaydederek
beklentilerin altında açıklandı. Almanya'da sanayi üretimi mayıs
ayında hafifçe artarak Avrupa'nın en büyük ekonomisinde küresel
ticaret gerginliği ve cansız taleple karşı karşıya olan imalatçılara
ilişkin nadir görülen istikrar sinyali verdi. Geçen hafta açıklanan
istihdam rakamlarının ardından paritede sert geri çekilmenin bu
haftada devam ettiği görülmektedir. Paritede 1,1208 desteğinin
üzerinde tutunmanın sağlandığı gözlemlenirken, bu seviyenin
üzerindeki fiyatlamalarda 1,1234 – 1,1250 ve 1,1275 seviyeleri
direnç olarak izlenebilir. 1,1208 seviyesinin altında 1,1200 –1,1185
ve 1,1172 destek konumunda bulunmaktadır. Bugün ABD’de Fed
Başkanı Powell’ın konuşması takip edilecek.
 

Günlük Pivot Seviyeleri

   1.1233

  1.1227  

 1.1219   

1.1211    

 1.1205   

  1.1198  

   1.1191

GBP/USD

Geçen hafta açıklanan tarım dışı istihdam rakamlarındaki artışın
beklentilerin oldukça üzerinde gerçekleşmesi iş gücü piyasasındaki
genel güçlü korunumun devam ettiğini işaret etti. Veriler Fed’in faiz
indireceğine yönelik beklentileri desteklerken, GBPUSD’de aşağı
yönlü seyrin hakim olmasında etkili oldu. İngiltere Merkez Bankası
Başkanı Mark Carney, anlaşmasız Brexit'in İngiltere ekonomisi için
önemli bir risk olduğunu ve ülkenin AB dışında olmaya uyum
sağlamasına imkan sağlayan bir geçiş dönemine sahip olmanın
daha iyi olacağını belirtti. 1,2500 seviyesinin altında fiyatlanan
paritede geri çekilmelerde 1,2480 – 1,2443 ve 1,2400 destek
seviyeleri olarak takip edilebilir. Olası toparlanmalarda 1,2542 –
1,2568 ve 1,2602 direnç seviyeleri olarak izlenebilir. 

Günlük Pivot Seviyeleri

   1.2549

  1.2537  

 1.2511   

1.2486    

 1.2473   

  1.2461  

   1.2435
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USDTRY

Hafta sonu TCMB Başkanı’nın görevden alınması ile birlikte haftaya
5,80’in üzerini test ederek başlayan Dolar/TL, gün içinde ana hatları
ile 5,70-5,75 aralığında dalgalandı. Bu sabah da 5,75’e yakın
seviyelerde hareket eden kurda izleyeceğimiz ilk seviye aşağıda
5,7250 olacak. Kur bu seviye üzerinde kaldığı sürece yukarı yönlü
hareket potansiyeli devam edecektir. Olası geri çekilmelerde 5,7250
altında ise 5,66 izleyeceğimiz en önemli destek konumunda. Dün
gün içi konsolide bölgesinin üst bandını oluşturan 5,75’in aşılması
teknik alımları hızlandırabilir. Bu seviyenin üzerinde kurda 9
Mayıs’ta başlayan düşüş trendinin bugün denk geldiği 5,83 en güçlü
direnç konumunda olacaktır.      

Günlük Pivot Seviyeleri

   5.7687

  5.7574  

 5.7438   

5.7302    

 5.7188   

  5.7074  

   5.6938

EUR/TRY

Almanya'da sanayi üretimi mayıs ayında %0,3 artış kaydederek
beklentilerin altında açıklandı. Almanya'da sanayi üretimi mayıs
ayında hafifçe artarak Avrupa'nın en büyük ekonomisinde küresel
ticaret gerginliği ve cansız taleple karşı karşıya olan imalatçılara
ilişkin nadir görülen istikrar sinyali verdi. Hafta sonu TCMB Başkanı
Murat Çetinkaya'nın görevden alınıp yerine Başkan Yardımcısı
Murat Uysal'ın getirilmesi TL varlıklarda sert değer kaybının
yaşanmasında etkili oldu. 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 6,4860 – 6,5250 ve 6,5650 seviyeleri direnç
olarak izlenebilir. 

Günlük Pivot Seviyeleri

   6.4672

  6.4574  

 6.4418   

6.4262    

 6.4164   

  6.4066  

   6.3910
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Altın

Ons altın bu sabah 1394$ seviyesinde fiyatlanırken, piyasalar cuma
günkü tarım dışı istihdam verisi ardından Fed’in faiz indiriminden
ziyade sabırlı duruş sergileyebileceği senaryosu üzerinde durmaya
başladı. Diğer tarafta Fed’in yarıyıllık raporunda büyümeyi
desteklemek için faiz indirimine açık olduğunu yinelenirken,
temmuza toplantısında 25bp indirim fiyatlanıyor. Teknik olarak
1382$ seviyesi majör destek olarak karşımıza çıkıyor. Şayet bu
seviyeye geriler ve aşağı yönde kırarsa çift tepe formasyonu da
oluşmuş ve başlamış olacak. Dolayısıyla aşağı yöne doğru baskı
artabilir. Yine de bugünkü Powell konuşması ve Kongre sunumu
oyun değiştirici olduğundan teknik strateji oluştururken stop loss
koymakta yarar var. 1405/ 1412/ 1427 dirençler, 1392/ 1382/ 1378
ise desteklerdir.

Günlük Pivot Seviyeleri

   1,401.65

  1,399.07  

 1,396.05   

1,393.04    

 1,390.45   

  1,387.87  

   1,384.85

DAX Yakın Vade

ABD'de açıklanan istihdam verisinin Fed'in temmuz ayında faiz
indirimine gideceğine dair beklentileri zayıflatması bir süredir faiz
indirim beklentisiyle fiyatlanan küresel hisse piyasalarında satış
baskısını artıran bir gelişme oldu. Dün yurt dışı piyasalarla uyumlu
olarak Avrupa borsaları da zayıf bir seyir izledi. DAX vadelileri dün
günü %0,15’lik bir düşüşle 12.534 seviyesinden tamamladı. Bugün
küresel piyasalardaki görünümle paralel hafif satıcılı bir seyrin
izlendiği DAX vadelilerinde 12.455 seviyesi altında satış baskısının
artış kaydettiği görülebilir. Bu durumda 12.400 - 12.320 ve 12.280
seviyelerinin destek olarak izlenebilir. Yukarı yönlü hareketlerin
tekrar etkili olması durumunda ise 12.508 - 12.550 ve 12.607
seviyeleri direnç olarak takip edilebilir. 

Günlük Pivot Seviyeleri

   12,526.33

  12,509.17  

 12,479.83   

12,450.50    

 12,433.33   

  12,416.17  

   12,386.83
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Dow Jones Yakın Vade

ABD borsalarında Fed’e yönelik beklentiler seyre yön verirken,
dünkü kapanışta Dow Jones endeksi %0,4 oranında değer kaybı
yaşadı. ABD'de cuma günü açıklanan tarım dışı istihdam haziranda
tüm beklentilerin üzerinde gerçekleşerek 224 bin artarken,
FOMC’nin temmuz toplantısında beklenen oranda faiz indirimi
yapmayabileceğine yönelik algının güç kazanması ABD
endekslerine ve vadelilerine satış getirdi. Yine de piyasada ağırlık
Fed’in 25bp düzeyinde faiz indirimi yapacağı yönünde gelişiyor. Bu
sabah Dow vadelisi ise hafif bir miktar satıcılı olurken, 26,700
önemli desteğine gelmiş bulunmakta. Yükseliş trendi devam ediyor.
Zira bu desteğin aşağısına sarkarsa harekette momentum kaybı
görülebilir. 26,700/ 26,500/ 26,250 destekler, 26,960/ 27,000 ise
direnç.

Günlük Pivot Seviyeleri

   26,923.67

  26,863.33  

 26,788.67   

26,714.00    

 26,653.67   

  26,593.33  

   26,518.67

S&P 500 Yakın Vade

Geçen hafta yeni zirveleri test eden S&P500 endeksinde ve
vadelisinde bir miktar kar satışları görülüyor. Bu hafta Powell’ın
Kongre önünde yapacağı sunum ve ABD ekonomisinde gidişat
piyasalara yeni bir senaryo kazandırabilir. Cuma günkü veri sonrası
S&P 500 Endeksi dünkü seansı da düşüşle kapattı. Yaklaşık %0,5
oranında değer kaybeden endeksin vadelisi bu sabah %0,3
oranında değer kaybı yaşıyor. S&P500 Endeksinde 2970 seviyesi
aşağı yöne kırılırken, 2955-2960 bölgesine doğru zayıflamalar söz
konusu olabilir. Teknik olarak yükseliş trendi halen daha devam
ediyor olsa da zayıf bir görünüm söz konusu. 2970/ 2985/ 2995
dirençler, 2960-2955/ 2945/ 2935 ise desteklerdir.

Günlük Pivot Seviyeleri

   2,991.83

  2,985.67  

 2,977.33   

2,969.00    

 2,962.83   

  2,956.67  

   2,948.33
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Brent Petrol

Brent petrol bu sabah izlediği yatay seyirle 64,10$ seviyesinden
işlem görüyor. Petrol fiyatları, yavaşlayan küresel ekonomiye ilişkin
endişeler ve jeopolitik gerilimler ağır basarken, OPEC’in arz
kesintisine devam etmesi de fiyatları 60$ üzerinde dengede tutuyor.
Bugünkü Powell konuşması önemli. İmalat ve hizmet PMI verileri
zayıflığı ön plana çıkarsa da Fed’in resesyon tehlikesi konusundaki
yorumları şu anki fiyatlaması devam eden yavaşlama
senaryolarında değişikliğe yol açabilir. Teknik olarak;  64,00$
üzerinde kaldığımız sürece bir dibi 62,05$, diğer dibi de 62,85$
olmak üzere çift dip formasyonunun oluştuğunu görmekteyiz. Bu
nedenle 64,60-64,65$ boyun çizgisini kırması halinde yükselişler
ivme kazanabilir.64,60/ 65,60/ 66,90 dirençler olurken, 64,00/ 62,85/
62,42 ise desteklerdir.

Günlük Pivot Seviyeleri

   64.79

  64.60  

 64.40   

64.20    

 64.01   

  63.82  

   63.62

USD/JPY

ABD’de geçen hafta açıklanan tarımdışı istihdam rakamlarının
ardından paritede bu hafta yukarı yönlü seyrin hakim olduğu
görülmektedir. Fed Başkanı Powell’ın yarın ve çarşamba günü
Kongre'de yapacağı sunumun öncesinde bugün gerçekleştireceği
konuşma yakından takip edilecek.  Japonya’da öncü makine
siparişleri yıllık bazda beklentilerin üzerinde düşüş gösterdi. Düşen
trend kanalının yukarı yönlü kırıldığı USDJPY’de takip edilen 108,80
seviyesinin aşılması halinde yükselişlerde 109,15 – 109,38 ve
109,60 seviyeleri direnç, seviyeleri olarak takip edilebilir. Olası kar
satışlarının yaşanması halinde ise 108,44 - 108,08 ve 107,76 ve
107,50 seviyeleri destek olarak izlenebilir. 

Günlük Pivot Seviyeleri

   109.11

  109.00  

 108.89   

108.79    

 108.68   

  108.58  

   108.47
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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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