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Piyasa Gündemi

Fed’e yönelik beklentiler fiyatlamalar üzerinde etkili olurken Fed
Başkanı Powell’ın bugün ve perşembe günü Temsilciler Meclisi ve
Senato panellerinde gerçekleştireceği yarıyıl konuşması ve vereceği
mesajlar piyasaların yakın takibinde yer alacak. Dün TL varlıklarda
zayıf bir seyir etkili olurken bugün yurt içinde önemli bir veri akışı
bulunmuyor. Bununla birlikte S-400 konusu ve ABD – Türkiye
ilişkileri gündemdeki yerini koruyor. 

Açıklanacak Önemli Ekonomik Veriler     
    
•    17:00 ABD – Fed Başkanı Powell’ın Konuşması Önem: Yüksek
•    21:00 ABD – FOMC Toplantı Tutanakları Önem: Yüksek

Türkiye

Fitch Ratings Kredi Analisti Lindsey Fitch’in raporunda Türkiye’deki
ve Latin Amerika’daki bankaların hassas olduğunu belirterek Türk
bankalarının negatif görünüme sahip olduğunu söyledi. Merkez
Bankası başkanının değişmesinin bankacılık sistemine olan
etkilerini de değerlendiren Liddell, “Faiz oranları aşağı gelecek
olursa varlık kalitesi açısından destekleyici olacaktır. Aynı zamanda
potansiyel olarak büyümeyi teşvik edecektir. Faiz oranları çok hızlı
bir şekilde aşağı gelecek olursa bu döviz oranı için risk yaratacaktır”
dedi. TBMM Başkanlığı'na sunulan torba teklifte Merkez Bankası'nın
karşılık politikasına ilişkin önemli bir düzenleme yer alıyor.
Düzenlemeyle birlikte zorunlu karşılıkların para politikası aracı
olarak etkinliğinin artırılması hedefleniyor. Cumhurbaşkanı Erdoğan,
Bosna Hersek dönüşünde gazetecilerle yaptığı mülakatta, MB
başkanı Çetinkaya'nın görevden alınmasıyla ilgili olarak,
"Piyasalarla iletişimi iyi değildi. Tabi bunların hepsi oralarda başka
sıkıntıları da meydana getirdi. Bundan dolayı artık böyle bir
değişime gidilmesinin ülke ekonomisi için hayırlı olacağına inandık
ve bu adımı attık" dedi. 

ABD

ABD Başkanı Donald Trump, sosyal medya üzerinden ABD
ekonomisi ve küresel ticaret konusunda değerlendirmede bulundu.
Ekonomik verilerin çok iyi olduğunu belirten ABD Başkanı, büyüme
için çok fazla potansiyel olduğunu söyledi. Ticaret anlaşmalarının
müzakere edildiğini veya müzakere için hazırlık yapıldığını ifade
eden Trump, "Diğer ülkeler bize yıllarca haksız davrandılar, ancak
bu değişiyor." dedi. Çin Başbakan Yardımcısı Liu He, ABD Hazine
Bakanı Steven Mnuchin ve ABD Ticaret Temsilcisi Robert Lighthizer
ile telefon görüşmesi gerçekleştirdi. Taraflar, Çin Devlet Başkanı Xi
Jinping ve ABD Başkanı Donald Trump’ın Japonya’da düzenlenen
G-20 Zirvesi’nde mutabık kaldıkları konuların uygulanması
konusunda fikir alışverişinde bulundu. Fed Başkanı Powell’ın,
kongrede yapacağı “İkinci Yarı Yıl Para Politikası ve Ekonominin
Durumu” başlıklı sunumu ile Fed’in 18-19 Haziran tarihlerinde
düzenlediği toplantının tutanakları takip edilecek.

Çin

Çin’de, tüketici fiyatları, haziran ayında bir önceki ay ile aynı
seviyede gerçekleşerek % 2,7 arttı.  Volatil gıda fiyatları ve enerji
maliyetlerinden arındırılmış çekirdek enflasyon ise % 1,6
seviyesinde kaldı. Üretici fiyatları ise Çin’de neredeyse üç yılın en
düşüğüne gerileyerek, bir önceki yılın aynı ayına göre sıfır
seviyesinde gerçekleşti.

Piyasa Verileri
Pariteler Son Günlük Değ.

(%)
Haftalık Değ.

(%)
Yılbaşı Değ.

(%)
USDTRY 5.7353 0.03 1.97 8.35
EURTRY 6.4304 0.02 1.41 6.03
EURUSD 1.1206 -0.02 -0.64 -2.19
GBPUSD 1.2448 -0.16 -0.97 -2.37
USDJPY 108.92 0.06 1.02 -0.63

Sepetler Son Günlük Değ.
bp

Haftalık Değ.
bp

Yılbaşı Değ.
bp

½ $ + ½ € 6.0450 -2.25 3.28 38.30
Dolar Endeksi 97.5270 -1.60 81.30 142.60
REK 69.7900 - - -521.00

Endeks Vadeliler Son Günlük Değ.
(%)

Haftalık Değ.
(%)

Yılbaşı Değ.
(%)

S&P 500 Yakın Vade 2,975.75 -0.21 -0.82 18.78
DAX Yakın Vade 12,419.00 -0.06 -1.44 17.59
Dow Jones Yakın
Vade 26,722.00 -0.21 -0.92 14.84

Emtialar Son Günlük Değ.
(%)

Haftalık Değ.
(%)

Yılbaşı Değ.
(%)

Ons Altın 1,391.09 -0.45 -1.94 8.48
Gram Altın 256.52 -0.42 0.02 17.60
WTI 58.76 0.68 2.39 28.06
BRENT 65.09 0.49 1.17 20.16
Bakır 2.65 -0.12 -0.45 -2.72

Tahviller Son Günlük Değ.
bp

Haftalık Değ.
bp

Yılbaşı Değ.
bp

Türkiye 2 Yıllık 19.1500 3.00 -5.00 -58.00
Türkiye 10 Yıllık 17.0100 14.00 75.00 53.00
ABD 10 Yıllık 2.0890 1.90 13.60 -59.70
ABD 2 Yıllık 1.9190 0.40 15.50 -57.70
Almanya 10 Yıllık -0.3290 2.30 5.70 -57.50
Almanya 2 Yıllık -0.7220 0.60 1.70 -11.20

Gelişmekte Olan
Ülke Kurları Son Günlük Değ.

(%)
Haftalık Değ.

(%)
Yılbaşı Değ.

(%)
USDZAR 14.2135 0.25 1.13 -1.20
USDIDR 14,141.20 -0.17 0.05 -1.91
USDTRY 5.7353 0.03 1.97 8.35
USDRUB 63.8630 0.07 0.89 -8.29
USDBRL 3.8008 0.01 -0.75 -2.08
USDCNY 6.8849 -0.07 0.05 0.09
USDMXN 19.1916 0.20 0.92 -2.31
USDCZK 22.8090 0.01 1.13 1.54
USDHUF 290.7950 0.06 1.77 3.77
USDPLN 3.8108 -0.03 1.34 1.82
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EURO/DOLAR

Euro Bölgesi’nde dün açıklanan önemli bir veri akışı bulunmazken,
ABD’de Fed üyelerinin konuşmaları ve ticaret müzakerelerine ilişkin
gelişmeler takip edildi. Çin Başkanı Yardımcısı  ile ABD Hazine
Bakanı  gerçekleştirdiği telefon görüşmesinde, Xi Jinping ve Donald
Trump’ın Japonya’da düzenlenen G-20 Zirvesi’nde mutabık
kaldıkları konuların uygulanması konusunda fikir alışverişinde
bulundu. Paritenin 1,1208 desteğinde tutunma çabasında olduğu
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. ABD’de Fed Başkanı Powell’ın kongrede yapacağı
sunum ve Fed’in toplantı tutanakları takip edilecek.

Günlük Pivot Seviyeleri

   1.1223

  1.1218  

 1.1212   

1.1206    

 1.1201   

  1.1196  

   1.1190

GBP/USD

Dolar endeksinin tekrar 97,58 seviyelerini test etmesi, İngiltere
cephesinde son dönemde zayıf gelen ekonomik veriler GBPUSD’de
2 yılın en düşük seviyesi olan 1,2443 seviyesinin test edilmesinde
etkili oldu. Dün ABD’de ticaret müzakerelerine ilişkin pozitif
gelişmeler takip edilirken, İngiltere’de beklentilerin oldukça altına
açıklanan perakende satışlar sterlindeki kayıpların derinleşmesine
neden oldu. Bugün ABD tarafında Fed Başkanı Powell’ın kongrede
yapacağı sunum ve Fed’in yayınlanacak toplantı tutanakları,
İngiltere’de sanayi ve imalat üretimi takip edilecek. 1,2550
seviyesinin altında fiyatlanan paritede geri çekilmelerde 1,2400–
1,2380 ve 1,2360 destek seviyeleri olarak takip edilebilir. Olası
toparlanmalarda 1,2525 - 1,2542 ve 1,2568 direnç seviyeleri olarak
izlenebilir. 

Günlük Pivot Seviyeleri

   1.2491

  1.2481  

 1.2464   

1.2448    

 1.2438   

  1.2428  

   1.2411
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USDTRY

S400 konusu ve ABD-Türkiye ilişkilerinin akıbeti kur üzerinde
belirsizlik oluştururken, diğer tarafta AB’nin Güney Kıbrıs’taki sondaj
faaliyetleri sebebiyle Türkiye’ye tedbir kararlarını konuştuğu şu
günlerde siyasi risklerde artış görülüyor. Fakat dün Hazine
ihalesinde faizlerin 3,5 puan düşüşü ve Dolar/TL kurunun yatay
seyri sonucu içeride fiyatlamaları daha sakin gözlemliyoruz.  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

   5.7594

  5.7486  

 5.7420   

5.7353    

 5.7245   

  5.7136  

   5.7070

EUR/TRY

Euro Bölgesi’nde ve yurtiçinde dün açıklanan önemli bir veri akışı
bulunmazken, S-400 konusuna ilişkin haber akışı TL varlıklar
üzerindeki fiyatlamalarda etkili olacağından yakından takip edilmeye
devam ediyor. TBMM Başkanlığı'na dün sunulan torba teklifte
Merkez Bankası'nın karşılık politikasına ilişkin önemli bir düzenleme
yer alıyor. Düzenlemeyle birlikte zorunlu karşılıkların para politikası
aracı olarak etkinliğinin artırılması hedefleniyor. Sert yükselişin
kaydedildiği kurda 14 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

   6.4575

  6.4458  

 6.4381   

6.4304    

 6.4187   

  6.4069  

   6.3992
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Altın

Ons altın bu sabah 1393$ seviyesinde fiyatlanıyor. Powell’ın kongre
sunumu bugün başlarken diğer tarafta ABD Hazine Bakanı ve
ticaret temsilcisi Çin Devlet Başkanı ile görüştüler. İki ay sonra
gelen temaslar riskleri bir miktar aşağıya çekerken bu durum da
altına realizasyon olarak yansıdı. Powell’ın Kongre sunumu
öncesinde, Trump'ın Fed'in faiz oranlarını düşürme çağrısını
onaylamayı reddettiler.  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. 1405/
1412/ 1427 dirençler, 1392/ 1382/ 1378 ise desteklerdir.

Günlük Pivot Seviyeleri

   1,403.82

  1,400.83  

 1,395.96   

1,391.09    

 1,388.11   

  1,385.12  

   1,380.25

DAX Yakın Vade

Fed’e yönelik faiz indirim beklentileri son günlerde zayıflama
kaydederken küresel hisse piyasalarında satış baskısının artış
kaydettiği izleniyor. Dün yurt dışı piyasalarla uyumlu olarak Avrupa
borsaları zayıf bir seyir izledi. Ayrıca Deutsche Bank’ın işten
çıkarma planına ilişkin endişeler Avrupa borsalarındaki satışları
hızlandıran bir gelişme oldu. DAX vadelileri dün günü %0,85’lik bir
düşüşle 12.427 seviyesinden tamamladı. Bugün yataya yakın bir
seyrin izlendiği DAX vadelilerinde kısa vadede 12.400 seviyesi
destek konumunda olup düşüşlerin devam etmesi halinde 12.353 –
12.303 ve 12.225 seviyeleri destek olarak izlenebilir. Yukarı yönlü
hareketlerin tekrar etkili olması durumunda 12.455 üzerinde 12.508
ve 12.550 seviyeleri direnç olarak takip edilebilir. 

Günlük Pivot Seviyeleri

   12,497.33

  12,480.67  

 12,449.83   

12,419.00    

 12,402.33   

  12,385.67  

   12,354.83
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Dow Jones Yakın Vade

Jerome Powell’ın Kongre sunumu öncesinde ABD endeksleri dünkü
seansı hafifte olsa artıda kapatsa da bu sabah vadeliler eksi seyir
izliyor. Dow Jones vadelisi %0,2 düşüş gösterirken, piyasalar Fed’in
temmuz ayı toplantısında faiz indirimini fiyatlıyor. Fed Başkanı
Powell sunum öncesinde parti temsilcileri ile bir araya geldi ve
görüşmelerde Powell’ın yaptığı iş övülürken, Trump’ın Fed’in faiz
oranlarını düşürme çağrısını onaylamayı reddettiler. Fed’in faiz
indirmeme riski devam ediyor ki dün de Harker faiz indirimi için
neden göremiyorum demişti. Teknik olarak 26,650-26,700 bölgesi
oldukça önemli bir destek. Zira aşağı yöne kırılırsa hızlı bir şekilde
26,200 bölgesine çekilme söz konusu olabilir. 26,700/ 26,500/
26,250 destekler, 26,750/ 26,960/ 27,000 ise direnç.

Günlük Pivot Seviyeleri

   26,885.00

  26,852.00  

 26,787.00   

26,722.00    

 26,689.00   

  26,656.00  

   26,591.00

S&P 500 Yakın Vade

ABD Endeksleri dün ABD yetkililerin 2 ay sonra tekrar Çinli
yetkililerle görüşmesi nedeniyle yataya yakın hafif artıda kapattılar.
Fakat bu sabah Powell’ın Kongre sunumu öncesi bir miktar satıcılı
seyrediyorlar. Bu sabah baktığımızda; S&P 500 Endeksi %0,2
oranında değer kaybediyor. Powell’ın bugün Kongre sunumu
piyasalar açısından oyun değiştirici olabilir. Zira ABD ekonomisinde
resesyon riski görmüyorum derse bu faiz indirimine gerek olmadığı
anlamına gelebilir. Piyasa fiyatlamalarında ciddi oranda faiz indirimi
sindirildi. Şayet Fed faiz indirimine gitmezse bu durum varlıklarda
satış anlamına gelebilir. Teknik olarak OBO formasyonu oluştu.
2964 puan seviyesi kırılırsa da formasyon fiyatlanmaya başlayabilir.
2970/ 2985/ 2995 dirençler, 2960-2955/ 2945/ 2935 ise desteklerdir.

Günlük Pivot Seviyeleri

   2,995.33

  2,991.42  

 2,983.58   

2,975.75    

 2,971.83   

  2,967.92  

   2,960.08

(0216) 453 0120 www.gedik.com

https://www.gedik.com/


Gedik Forex Bülten 10 Temmuz 2019

Brent Petrol

Brent petrol dün akşam kapanışı öncesinde yaptığı yukarı atakla
65,00 $ seviyelerine kadar yaklaştı. ABD ve Çinli yetkililer iki ay
sonra yeniden görüşmeye başladılar. Ticaret görüşmelerine yönelik
iyimser havaya karşılık piyasa bu sefer temkinli fiyatlasa da yine de
OPEC’in arz kısıntısı, ticaret müzakereler haberi ve dünkü API
stoklarında 8,1 milyon varillik azalış petrol fiyatlarına destek oluyor.
Teknik olarak;  64,00$ üzerinde kaldığımız sürece bir dibi 62,05$,
diğer dibi de 62,85$ olmak üzere çift dip formasyonunun oluştuğunu
görmekteyiz. Formasyon ise 66,10 seviyelerine kadar uzanıyor. Bu
nedenle 64,60-64,65$ boyun çizgisinin kalıcı halde kırılması halinde
yükselişler ivme kazanabilir.64,60/ 65,60/ 66,90 dirençler olurken,
64,00/ 62,85/ 62,42 ise desteklerdir.

Günlük Pivot Seviyeleri

   65.52

  65.35  

 65.22   

65.09    

 64.92   

  64.74  

   64.61

USD/JPY

ABD’de Fed üyelerinin konuşmaları ve ticaret müzakerelerine ilişkin
gelişmeler takip edildi. Çin Başkanı Yardımcısı ile ABD Hazine
Bakanı gerçekleştirdiği telefon görüşmesinde, Xi Jinping ve Donald
Trump’ın Japonya’da düzenlenen G-20 Zirvesi’nde mutabık
kaldıkları konuların uygulanması konusunda fikir alışverişinde
bulundu. 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 seviyeleri destek olarak izlenebilir. ABD’de Fed
Başkanı Powell’ın kongrede yapacağı sunum ve Fed’in
yayınlanacak toplantı tutanakları takip edilecek.

Günlük Pivot Seviyeleri

   109.17

  109.08  

 109.00   

108.92    

 108.83   

  108.74  

   108.66
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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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