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Piyasa Gündemi

Fed Başkanı Powell’ın mesajları sonrasında Fed’in faiz indirimine
gideceğine dair beklentiler yeniden güç kazanırken küresel
piyasalarda risk iştahı artış kaydetti. FOMC tutanakları da faiz
indirimine işaret ederken Powell bugün Senato’da dünkü sunumu
tekrarlayacak. Bugün ABD’de açıklanacak TÜFE rakamları da
önemli olacak.  Bununla birlikte S-400 konusu ile ABD – Türkiye
ilişkileri ve AB ile son günlerde artan gerginlik piyasaların
gündemdeki yerini koruyor. 

Açıklanacak Önemli Ekonomik Veriler
         
•    10:00 Türkiye – Cari Denge Önem: Yüksek
•    15:30 ABD – TÜFE Önem: Yüksek

Türkiye

Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Hami Aksoy, ABD Dışişleri Bakanlığı
Sözcüsü Morgan Ortagus'un Türkiye'nin S-400 tedariki hakkındaki
açıklamasına ilişkin, "ABD tarafını diplomasi ve diyaloğu dışlayarak
ilişkilere zarar verecek yanlış adımlar atmaktan kaçınmaya davet
ediyoruz." ifadesini kullandı. Cumhurbaşkanı Erdoğan Hak-İş 14.
Olağan Genel Kurul'unda Merkez Bankası'ndaki görev değişimine
değinen Erdoğan, "Orada tıkanıklık vardı, bedelini tüm ülke birlikte
ödüyorduk. Bundan sonraki süreçte faiz politikamızın hangi türde
şekillendiğini de en kısa zamanda göreceksiniz" dedi.  Ayrıca
Erdoğan, Merkez Bankasının bundan sonra ekonomi programlarına
çok daha güçlü destek vereceğini söyledi. Yurtiçinde bugün cari
işlemler dengesi takip edilecek.

Euro Bölgesi

Avrupa Komisyonu, ticaret gerginlikleri ve politika belirsizliğinin
bölge üzerinde baskı oluşturduğunu işaret ederek Euro Bölgesi'nde
2020 yılına ilişkin büyüme ve enflasyon tahminini düşürdü. Avrupa
Birliği'nin Euro Bölgesi için ekonomik görünümünü düşürmesi
Avrupa Merkez Bankası Başkanı Mario Draghi'nin "ek teşvik"
söylemini güçlendirebilir. ECB yetkilileri para politika toplantısı için
25 Temmuz'da bir araya gelecek. Bölge ekonomisine yönelik
beklentilerin azalması bankanın faiz indirmesi ya da olası bir teşvik
sinyali vermesi ihtimalini artırıyor. Bugün ECB toplantı tutanaklarının
yayınlanması bekleniyor.

ABD

Fed Başkanı Powell, ABD ekonomisine yönelik aşağı yönlü risklerin,
ticaret savaşının işletme yatırımlarını zayıflatması ve enflasyonun
zayıf kalması ile birlikte sürdüğünü kaydederek, politika yapıcıların
bu ay faiz indirimine gitmeye hazırlandığını işaret etti. Fed
Başkanı'nın yarı yıl konuşması, ABD merkez bankasının, güçlü
çıkan istihdam verilerine karşın, 30-31 Temmuz'daki politika
toplantısında borçlanma maliyetlerini düşürmeye hazırlandığı
yolundaki piyasa görüşünü destekledi. Fed'in 18-19 Haziran tarihli
toplantı tutanakları yayımlandı. Tutanaklarda, "Çoğu Fed üyesi artan
riskler karşısında güçlü faiz indirimi bekliyor, yakın zamanlı faiz
indirimi şokları yumuşatabilir. Bazı üyeler henüz güçlü faiz indirimi
için bir neden görmüyor yorumu yapılırken birkaç üye faiz indiriminin
finansal dengesizlikler yaratabileceğini belirttiği, birkaç üyenin ise
faiz indiriminin ekonomide aşırı ısınmaya yol açabileceğinden
endişeli olduğu" ifadeleri yer aldı. ABD de bugün TÜFE rakamları ve
Fed Başkanı Powell’ın konuşması takip edilecek.

Piyasa Verileri
Pariteler Son Günlük Değ.

(%)
Haftalık Değ.

(%)
Yılbaşı Değ.

(%)
USDTRY 5.6730 -0.05 1.39 7.17
EURTRY 6.4078 0.24 1.36 5.65
EURUSD 1.1271 0.18 -0.11 -1.63
GBPUSD 1.2524 0.20 -0.43 -1.77
USDJPY 107.99 -0.44 0.16 -1.48

Sepetler Son Günlük Değ.
bp

Haftalık Değ.
bp

Yılbaşı Değ.
bp

½ $ + ½ € 6.0593 1.42 6.90 39.72
Dolar Endeksi 96.9300 -9.90 18.90 82.90
REK 69.7900 - - -521.00

Endeks Vadeliler Son Günlük Değ.
(%)

Haftalık Değ.
(%)

Yılbaşı Değ.
(%)

S&P 500 Yakın Vade 3,003.00 0.18 0.42 19.87
DAX Yakın Vade 12,402.00 0.34 -1.71 17.43
Dow Jones Yakın
Vade 26,900.00 0.15 0.06 15.61

Emtialar Son Günlük Değ.
(%)

Haftalık Değ.
(%)

Yılbaşı Değ.
(%)

Ons Altın 1,420.56 0.14 0.36 10.78
Gram Altın 259.10 0.05 1.78 18.78
WTI 60.68 0.58 6.67 32.25
BRENT 67.52 0.88 5.71 24.64
Bakır 2.69 0.26 0.30 -1.42

Tahviller Son Günlük Değ.
bp

Haftalık Değ.
bp

Yılbaşı Değ.
bp

Türkiye 2 Yıllık 19.2900 14.00 12.00 -44.00
Türkiye 10 Yıllık 17.1700 16.00 102.00 69.00
ABD 10 Yıllık 2.0440 -2.10 9.10 -64.20
ABD 2 Yıllık 1.8160 -1.60 5.20 -68.00
Almanya 10 Yıllık -0.3100 -0.30 9.10 -55.60
Almanya 2 Yıllık -0.7320 -0.60 1.30 -12.20

Gelişmekte Olan
Ülke Kurları Son Günlük Değ.

(%)
Haftalık Değ.

(%)
Yılbaşı Değ.

(%)
USDZAR 13.9444 -0.27 -0.53 -3.07
USDIDR 14,062.10 -0.24 -0.76 -2.46
USDTRY 5.6730 -0.05 1.39 7.17
USDRUB 63.1169 -0.02 -0.56 -9.36
USDBRL 3.7541 -0.02 -1.22 -3.28
USDCNY 6.8654 -0.11 -0.09 -0.19
USDMXN 19.1172 -0.09 0.57 -2.69
USDCZK 22.7090 -0.12 0.62 1.10
USDHUF 289.1050 -0.11 1.03 3.17
USDPLN 3.7862 -0.16 0.70 1.17
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EURO/DOLAR

Avrupa Komisyonu, ticaret gerginlikleri ve politika belirsizliğinin
bölge üzerinde baskı oluşturduğunu işaret ederek Euro Bölgesi'nde
2020 yılına ilişkin büyüme ve enflasyon tahminini düşürdü. Bölge
ekonomisine yönelik beklentilerin azalması bankanın faiz indirmesi
ya da olası bir teşvik sinyali vermesi ihtimalini güçlendirdi. Fed
Başkanı Powell, ABD ekonomisine yönelik aşağı yönlü risklerin,
ticaret savaşının işletme yatırımlarını zayıflatması ve enflasyonun
zayıf kalması ile birlikte sürdüğünü kaydederek, politika yapıcıların
bu ay faiz indirimine gitmeye hazırlandığını işaret etti. Yükselişin
kaydedildiği paritede 1,1270 üzerindeki fiyatlamalarda 1,1303 –
1,1320 ve 1,1350 seviyeleri direnç konumundadır. Olası geri
çekilmelerde ise 1,1250 – 1,1235 ve 1,1208 seviyeleri destek olarak
izlenebilir.
 

Günlük Pivot Seviyeleri

   1.1316

  1.1299  

 1.1285   

1.1271    

 1.1254   

  1.1237  

   1.1223

GBP/USD

GBPUSD paritesinde dün Powell’ın açıklamaları takip edildi.
Powell’ın ekonomideki kırılgan görünümün devam etmesi nedeniyle
Fed’in gerekeni yapmaya hazır olduğunu belirtmesi faiz indirimine
yönelik beklentileri artırırken paritenin yükseliş gerçekleştirmesini
sağladı.  Dün İngiltere’de açıklanan sanayi üretimi rakamları takip
edilirken açıklanan veriler beklentilerin altında kaldı. Bugün ABD
tarafında enflasyon verisi,  İngiltere’de ise BoE başkanı Carney’nin
açıklamaları takip edilecek. Sabah itibariyle yukarı yönlü bir seyir
izleyen paritede bugün yukarıda 9-22 ve 50 günlük üssel
ortalamalarının bulunduğu sırasıyla 1,2548-1,2606 ve 1,2705 direnç
bölgeleri olarak izlenebilir. Aşağıda ise 1,2490’ın altında sırasıyla
1,2440 ve 1,2415 destek seviyeleri olarak takip edilebilir.

Günlük Pivot Seviyeleri

   1.2595

  1.2567  

 1.2545   

1.2524    

 1.2496   

  1.2468  

   1.2447
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USDTRY

Dolar/TL kuru dün 5,6697 ve 5,7557 seviyeleri arasında
dalgalanarak günü 5,6761 seviyesinden tamamladı. Güne merkez
bankası bağımsızlığına yönelik tartışmalar eşliğinde yukarı yönlü
eğilimle başlayan Dolar/TL kuru öğleden sonra Fed başkanı
Powell’dan gelen açıklamaların Fed’in faiz indirimine gideceğine
yönelik beklentileri güçlendirmesiyle geriledi. Akşam açıklanan
FOMC tutanaklarının ardından kur günü 5,67 seviyelerinden
tamamlamasını sağladı. Bugün yurtiçinde cari denge rakamları
ABD’de ise enflasyon verileri takip edilecek. Sabah 08:45 itibariyle
5,66 seviyelerinden işlem görüyor. Kurda bugün aşağıda 5,62
seviyesi ilk destek seviyesi olarak izlenecek olup altında 5,58 ve
5,55 seviyeleri, yukarıda ise 5,68’in üzerinde 5,72 ve 5,75 seviyeleri
takip edilecektir.  

Günlük Pivot Seviyeleri

   5.7207

  5.7049  

 5.6890   

5.6730    

 5.6572   

  5.6415  

   5.6255

EUR/TRY

Euro Bölgesi’nin 2020 yılına ilişkin büyüme ve enflasyon tahminini
düşüren Avrupa Komisyonu, konuya ilişkin ticaret gerginlikleri ve
politika belirsizliğinin bölge üzerinde baskı oluşturduğunu işaret etti.
Yurtiçinde S400 konusuna ilişkin haber akışı TL varlıklar üzerinde
etkili olacağından yakından takip edilmektedir. Merkez Bankası
Başkanı Murat Çetinkaya’nın görevden alınmasının ardından
haftaya sert yükselişle başlayan kurda 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.
Euro Bölgesi’nde ECB toplantı tutanakları, yurtiçinde ise cari
işlemler dengesi takip edilecek.

Günlük Pivot Seviyeleri

   6.4518

  6.4367  

 6.4223   

6.4078    

 6.3928   

  6.3777  

   6.3633
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Altın

Temsilciler Meclisi Finansal Hizmetler Komisyonu üyeleri önünde
konuşan Powell, ekonomideki son durumu değerlendirerek küresel
ekonomideki aksaklık ve belirsizliklerin yanı sıra ticari ilişkilere
dayalı gerginliklerin ve "ters akımların" da ABD ekonomisini
etkilemeye devam ettiğini belirtti. Piyasalar böylece yeni bir senaryo
fiyatlamasına girdi. Hafta başında Fed’in 25bp faiz indirim beklentisi
%97,5 oranında görülürken 50bp faiz indirimi %2,5 oranında
öngörülüyordu. Dünkü konuşmanın ardından 25bp indirim beklentisi
%75,5 seviyesine gerilese de 50bp indirim beklentisi %24,5’e çıktı.
Özetle piyasa daha fazla indirim beklentisini fiyatlıyor. Ons altın
1422$ seviyesinden işlem görürken, teknik olarak 1425$ direnci
aşılmaya çalışılıyor. 1425/ 1428/ 1438 dirençler, 1418/ 1413/ 1400
ise destekler.

Günlük Pivot Seviyeleri

   1,434.31

  1,430.77  

 1,425.67   

1,420.58    

 1,417.03   

  1,413.49  

   1,408.39

DAX Yakın Vade

Fed Başkanı Powell’ın mesajları sonrasında Fed’in temmuz ayında
faiz indirimine gideceğine dair beklentiler güç kazandı. Buna bağlı
olarak küresel hisse piyasalarında pozitif bir seyir izlenirken Avrupa
borsaları negatif ayrıştı. Avrupa Birliği’nin ekonomik görünüm
tahminini düşürmesi Avrupa borsalarını baskıladı. DAX vadelileri
dün günü %0,54’lük bir düşüşle 12.360 seviyesinden tamamladı.
Bugün hafif alıcılı seyrin izlendiği DAX vadelilerinde yükselişlerin
devamında 12.455 seviyesi kısa vadede direnç olarak izlenebilir.
12.455 üzerinde 12.508 ve 12.550 seviyeleri direnç konumundadır.
Tekrar satış baskısının etkili olması durumunda ise 12.375 ve
12.340 seviyeleri kısa vadede destek konumunda olup bu
seviyelerin altında 12.303 ve 12.225 seviyeleri destek olarak takip
edilebilir. 

Günlük Pivot Seviyeleri

   12,478.17

  12,452.33  

 12,427.17   

12,402.00    

 12,376.17   

  12,350.33  

   12,325.17
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Dow Jones Yakın Vade

Tarım dışı istihdam verilerinin güçlü gelmesinden sonra faiz
indirimine yönelik beklentilerin zayıflamasına rağmen dün
Temsilciler Meclisi Finansal Hizmetler Komisyonu üyeleri önünde
konuşan Powell Fed’in borçlanma maliyetlerini düşürmeye
hazırlandığı yönündeki piyasa görüşünü destekledi. Bugün de
Senato Bankacılık Komisyonu'nda konuşmasına devam edecek.
Dün Dow Jones Endeksi %0,3 oranında değer kazancıyla seansı
tamamlarken bu sabah vadeli ise %0,2 oranında değer artışında.
Mevcut durumda 26,660-27,000 geniş bant aralığı, 26,820- 27,000
ise daha dar bir bant aralığında işlemlerini sürdürüyor. Teknik olarak
yeni bir zirve görülmedikçe işlemler bu bant aralığında yatay olarak
devam edebilir.

Günlük Pivot Seviyeleri

   27,012.00

  26,970.00  

 26,935.00   

26,900.00    

 26,858.00   

  26,816.00  

   26,781.00

S&P 500 Yakın Vade

S&P 500 endeksi kısa bir süreliğine 3000 puan barajını aşarken
kapanışını %0,45 oranında kazançla 2993 puan seviyesinden
kapattı. Bu sabah S&P500 vadelisi ise %0,25 oranında kazançla
pozitif tarafta bulunuyor. Dün Temsilciler Meclisi Finansal Hizmetler
Komisyonu üyeleri önünde konuşan Powell faiz indirimi konusunda
daha güvercin konuşurken, piyasalar ağırlığını 50bp indirime doğru
kaydırmaya başladı. Dün yayımlanan FOMC tutanaklarında Fed
yetkilileri yakında faiz oranlarını düşürmesi için durumun
güçlendiğini öngörüyor. Haber akışı risk iştahını desteklerken OBO
görüntüsü bozulmuş durumda ve 3004 puan seviyesindeki rekor
direnç kırılmaya çalışılıyor. Bu noktanın kırılması halinde yükseliş
kanalı 3019 puan seviyesinden geçiyor. 2996/ 2985/ 2970 destekler,
3004/ 3007/ 3019 ise dirençlerdir.

Günlük Pivot Seviyeleri

   3,019.42

  3,013.08  

 3,007.92   

3,002.75    

 2,996.42   

  2,990.08  

   2,984.92
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Brent Petrol

Brent petrol bu sabah 67,00$ seviyesinde işlem görüyor. ABD ve
Çinli yetkililer iki ay sonra yeniden ticaret görüşmelerine başladılar.
Piyasa bu sefer temkinli fiyatlasa da yine de OPEC’in arz kısıntısı,
ticaret müzakereler haberi, API stoklarında 8,1 milyon varillik ve dün
açıklanan resmi stok verisi de 9,5 milyon varil azalarak beklenenin
çok üzerinde gelmesi olumlu etki yarattı. Mevcut durumda hem
stoklar hem de jeopolitik riskler petrol fiyatlarını destekliyor. Teknik
olarak çift dip formasyonu 67,0$ seviyesinin test edilmesiyle
tamamlanmış oldu. Şayet 67,00$ seviyesini de kırarsa bu sefer
geçen seneden bu yana var olan alçalan trendin geçtiği 69,80-
70,00$ aralığına doğru atak yapmak isteyebilir. Bugün ABD TÜFE
verileri önemle takip edilecek.

Günlük Pivot Seviyeleri

   68.44

  68.05  

 67.78   

67.52    

 67.13   

  66.74  

   66.48

USD/JPY

Fed Başkanı Powell, ABD ekonomisine yönelik aşağı yönlü risklerin,
ticaret savaşının işletme yatırımlarını zayıflatması ve enflasyonun
zayıf kalması ile birlikte sürdüğünü kaydederek, politika yapıcıların
bu ay faiz indirimine gitmeye hazırlandığını işaret etti. Japonya’da
ise bu sabah üçüncül sanayi faaliyet endeksi beklentilerin üzerinde
%0,2 azalış kaydetti. Faiz indirim beklentisinin güçlenmesinin
ardından 108,98 seviyesinden gelen satışlarla geri çekilmenin
kaydedildiği USDJPY’de 107,50 – 107,10 ve 106,78 seviyeleri
destek konumundadır.Toparlanmalarda ise 108,42–108,80 ve
109,00 seviyeleri direnç seviyeleri olarak izlenebilir. ABD’de Fed
Başkanı Powell’ın Senatoda yapacağı sunum, TÜFE rakamları ve
federal bütçe dengesi takip edilecek.

 

Günlük Pivot Seviyeleri

   108.95

  108.71  

 108.35   

107.99    

 107.74   

  107.50  

   107.14
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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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