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Piyasa Gündemi

Powell’ın güvercin mesajları sonrasında küresel risk iştahı gücünü
koruyor. Bununla birlikte TL varlıklardaki fiyatlamalarda içsel
risklerin etkili olduğu görülüyor. Cuma günü S-400 sevkiyatının
başlamasının ardından ABD – Türkiye ilişkileri ve ABD Kongresi’nin
olası adımları yakından izlenecek. Aynı zamanda cuma günü piyasa
kapanışının ardından Fitch’in not indirimi ve hafta sonu AB’nin
yaptırım kararı da piyasaların gündeminde yer alıyor. 

Açıklanacak Önemli Ekonomik Veriler     
    
•    10:00 Türkiye – İşsizlik Oranı Önem: Orta
•    15:30 ABD – Perakende Satışlar Önem: Yüksek

Türkiye

TÜİK tarafından cuma günü açıklanan verilere göre sanayi üretimi
mayıs ayında bir önceki aya göre % 1,3 artış kaydederken yıllık
bazda %1,3 azaldı. Milli Savunma Bakanlığı, S-400 sistemi'nin
birinci grup malzemelerinin Mürted Hava Meydanı'na intikalinin
cuma gününden itibaren başladığını açıkladı. Sistem bütünüyle
hazır olduktan sonra ilgili makamların belirleyeceği şekilde
kullanımına başlanacak. NATO'dan S-400'lerin Türkiye'ye gelişiyle
ilgili yapılan açıklamada, "Türkiye'nin S-400 alımının potansiyel
sonuçlarından ötürü endişeliyiz." denildi. Uluslararası kredi
derecelendirme kuruluşu Fitch Ratings Türkiye'nin kredi notunun
"BB"den "BB-" seviyesine düşürüldüğünü, not görünümünün negatif
olduğunu bildirdi. Avrupa Birliği, Doğu Akdeniz'deki sondaj
çalışmalarıyla ilgili Türkiye'ye karşı aldığı yaptırım kararını açıkladı.
Karar kapsamında fon kesintisi, üst düzey toplantıların şimdilik
yapılmaması ve Avrupa Yatırım Bankası'nın Türkiye'ye yönelik mali
yardım şartlarını yeniden gözden geçirmeye davet edilmesi
bulunuyor. Yurtiçinde bugün işsizlik rakamlarının
açıklanması bekleniyor.

Euro Bölgesi

Euro Bölgesi'nde sanayi üretiminde görülen son dört ayın en büyük
sıçraması ile birlikte ekonomiye ilişkin iyimser beklentileri artırdı.
Üretim mayıs ayında önceki aya göre %0,9 arttı. Sermaye malları ve
tüketici malları her ikisi birden güçlü artışlar gösterdi. Bu veri,
Almanya, Fransa, İtalya ve İspanya gibi bölgenin en güçlü
ekonomilerinden gelen pozitif verilerin ardından geldi. Bu ülkelerin
tümü Mayıs ayında artış açıkladı ve böyle bir hareket geçen yılın
yaz döneminden bu yana ilk kez gerçekleşti.

ABD

ABD'de ÜFE haziranda aylık %0,1, yıllık %1,7 ile beklenenden fazla
arttı. Fed Guvernörü Lael Brainard, ABD merkez bankasının faiz
kararı alırken ABD ekonomisine yönelik aşağı yönlü riskleri dikkate
alması gerektiğini söyledi. Brainard böylece, risk yönetimini işaret
ederek faizlerin düşürülmesi yönünde zemin olduğunu işaret etti.
ABD Başkanı Trump, Çinli mevkidaşı Xi'nin Osaka'da
gerçekleştirilen G – 20 zirvesinde taahhüt etmesine karşın Çin'in
ABD tarım ürünü alımlarını artırmamasına yönelik eleştiride
bulundu. ABD’de perakende satışlar, sanayi üretimi ve Fed Başkanı
Powell’ın açıklamaları takip edilecek.

Piyasa Verileri
Pariteler Son Günlük Değ.

(%)
Haftalık Değ.

(%)
Yılbaşı Değ.

(%)
USDTRY 5.7128 -0.04 -0.36 7.92
EURTRY 6.4335 -0.05 0.07 6.08
EURUSD 1.1256 -0.02 0.43 -1.76
GBPUSD 1.2512 -0.04 0.35 -1.87
USDJPY 108.08 0.16 -0.71 -1.40

Sepetler Son Günlük Değ.
bp

Haftalık Değ.
bp

Yılbaşı Değ.
bp

½ $ + ½ € 6.0318 -3.33 -3.58 36.97
Dolar Endeksi 96.9560 0.70 -58.70 85.50
REK 69.7900 - - -521.00

Endeks Vadeliler Son Günlük Değ.
(%)

Haftalık Değ.
(%)

Yılbaşı Değ.
(%)

S&P 500 Yakın Vade 3,019.75 0.08 1.27 20.54
DAX Yakın Vade 12,388.50 0.02 -0.31 17.30
Dow Jones Yakın
Vade 27,352.00 0.04 2.14 17.55

Emtialar Son Günlük Değ.
(%)

Haftalık Değ.
(%)

Yılbaşı Değ.
(%)

Ons Altın 1,412.19 -0.12 1.06 10.13
Gram Altın 259.38 -0.13 0.69 18.91
WTI 59.59 0.48 2.10 29.87
BRENT 66.80 0.59 3.12 23.31
Bakır 2.72 0.11 2.49 -0.18

Tahviller Son Günlük Değ.
bp

Haftalık Değ.
bp

Yılbaşı Değ.
bp

Türkiye 2 Yıllık 18.9700 -3.00 -1.00 -76.00
Türkiye 10 Yıllık 17.2200 16.00 101.00 74.00
ABD 10 Yıllık 2.0990 0.90 2.90 -58.70
ABD 2 Yıllık 1.8460 1.10 -6.90 -65.00
Almanya 10 Yıllık -0.2880 0.50 6.40 -53.40
Almanya 2 Yıllık -0.7300 0.30 -0.20 -12.00

Gelişmekte Olan
Ülke Kurları Son Günlük Değ.

(%)
Haftalık Değ.

(%)
Yılbaşı Değ.

(%)
USDZAR 13.8818 -0.26 -2.09 -3.50
USDIDR 13,914.50 -0.15 -1.77 -3.49
USDTRY 5.7128 -0.04 -0.36 7.92
USDRUB 62.6933 0.07 -1.76 -9.97
USDBRL 3.7550 -0.06 -1.20 -3.26
USDCNY 6.8752 -0.04 -0.21 -0.05
USDMXN 18.9879 0.07 -0.87 -3.35
USDCZK 22.7444 0.09 -0.27 1.26
USDHUF 289.0780 0.08 -0.53 3.16
USDPLN 3.7857 0.02 -0.68 1.15
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EURO/DOLAR

Euro Bölgesi'nde sanayi üretimi %0,9 ile son dört ayın en büyük
artışını kaydederek ekonomiye ilişkin pozitif yönde olan beklentileri
artırdı. Sermaye malları ve tüketici malları her ikisi birden güçlü
artışlar gösterdi. Fed üyesi Brainard ABD merkez bankasının faiz
kararı alırken ABD ekonomisine yönelik aşağı yönlü riskleri dikkate
alması gerektiğini söyledi. Fed’in faiz indirimine yönelik beklentilerin
artmasıyla geçen hafta sınırlı toparlanmanın kaydedildiği paritenin
100 günlük üssel ortalama seviyesini geçemediği
gözlemlenmektedir. 1,1272 seviyesinin aşılması halinde 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

   1.1273

  1.1269  

 1.1262   

1.1256    

 1.1252   

  1.1248  

   1.1241

GBP/USD

ABD'de ÜFE haziran ayında aylık %0,1, yıllık %1,7 ile beklenenden
fazla artış kaydetti. İngiltere tarafındaki Brexit ve politik belirsizliklere
rağmen GBPUSD paritesinde Fed tarafından gelen açıklamalar ve
verilere odaklanılması toparlanmanın sağlanmasında etkili oluyor.
22 günlük üssel ortalamanın 1,2578 seviyesinde direnç oluşturduğu
gözlemlenirken, bu seviyeden gelen satışlarla geri çekilme
kaydedilmektedir. Aşağıda ise 1,2490’ın altında sırasıyla 1,2440 ve
1,2415 destek seviyeleri olarak takip edilebilir. Olası
toparlanmalarda ise 1,2535 – 1,2578 ve 1,2606 direnç seviyeleri
olarak öne çıkmaktadır. İngiltere’de BoE Başkanı Carney’in
konuşması, ABD’de perakende satışlar, sanayi üretimi ve Fed
Başkanı Powell’ın açıklamaları takip edilecek.

Günlük Pivot Seviyeleri

   1.2533

  1.2527  

 1.2519   

1.2511    

 1.2505   

  1.2499  

   1.2491
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USDTRY

Geçtiğimiz hafta haber akışlarına bağlı dalgalı bir görünüm
sergileyen Dolar/TL’de olumsuz haberlerin daha az fiyatlanma
eğiliminde olduğunu gördük. Yurtiçi piyasaların kapalı olduğu
pazartesi günü de benzer görünüm devam etti. Kurda olası geri
çekilmelerde ara yatay desteğin bulunduğu 5,71 seviyesi ilk destek
noktası olarak takip edilecek olup altında 5,65 güçlü destek olarak
izlenebilir. Kurda yukarı yönlü hareketlerde ise bu hafta 50 günlük
üssel ortalama ve 9 Mayıs’ta başlayan düşüş trendinin tepe
noktasının bulunduğu 5,78-5,81 bölgesinin üzerine çıkılması
durumunda yükseliş hareketi hız kazanabilir. Bu durumda yukarıda
5,87 ve 5,93 direnç seviyeleri önem kazanacaktır. 

Günlük Pivot Seviyeleri

   5.7420

  5.7330  

 5.7229   

5.7128    

 5.7038   

  5.6949  

   5.6848

EUR/TRY

Euro Bölgesi'nde sanayi üretimi %0,9 ile son dört ayın en büyük
artışını kaydederek birlikte ekonomiye ilişkin iyimserliği artırdı.
Sermaye malları ve tüketici malları her ikisi birden güçlü artışlar
gösterdi. Yurtiçinde sanayi üretimi mayıs ayında bir önceki aya göre
% 1,3 artış kaydederken yıllık bazda %1,3 azaldı. Haftanın son
işlem günü, S400'lerin teslimatının başlanmasının ardından piyasa
kapanışında Fitch’den gelen not indirimi, ABD Kongresi’nin olası
adımları ve AB yaptırım kararı TL varlıklar üzerinde baskı
oluşturmaya devam ediyor. Yükselişlerde 6,5050– 6,5650 ve 6,6250
seviyeleri direnç olarak izlenebilir. Geri çekilmelerde 6,4050 -
6,3525 ve 6,3050 seviyeleri destek olarak takip edilebilir.

Günlük Pivot Seviyeleri

   6.4657

  6.4577  

 6.4456   

6.4335    

 6.4254   

  6.4174  

   6.4053
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Altın

Ons altın bu sabah 1415$ seviyelerinden işlem görüyor. Fed
toplantısını bekleyen yatırımcılar 50bp faiz indirimini fiyatlamaya
geçtiğinden beri altın 1400$ üzerinde kalmayı ve destek bulmayı
sürdürüyor. Geçen hafta Powell’ın açıklamaları sonrasında piyasa
faiz indirimine neredeyse kesin gözüyle bakmaya başladı. Bu
nedenle güçlü gelen enflasyon ve istihdam dataları sonrasında bile
ons altında önemli bir satış hareketi göremedik. Buna rağmen teknik
olarak tepeler ve dipler kısalıyor ve altın sıkışma alanına doğru
ilerliyor. Yukarıda 1420$ ve 1425$ ara direnç olurken, 1440$
seviyesi ise ana direnç olarak izleniyor. Aşağıda ise 1410/ 1400 ve
1390$ seviyeleri ise destek olarak takip ediliyor. Bugün ABD’de
perakende satışlar, sanayi üretimi ve Powell konuşması takip
edilecek.

Günlük Pivot Seviyeleri

   1,423.87

  1,421.10  

 1,416.72   

1,412.34    

 1,409.57   

  1,406.80  

   1,402.42

DAX Yakın Vade

Euro Bölgesi’ndeki zayıf ekonomik görünüm ve aşağı yönlü revize
edilen beklentiler geçen hafta Avrupa borsalarının daha zayıf bir
seyir izlemesine neden olmuştu. Fed Başkanı Powell’ın güvercin
söylemleri sonrasında küresel risk iştahı yeni haftada da gücün
korumaya devam ederken dün piyasalarda olumlu bir seyir izlendi.
DAX vadelileri dün günü %0,65’lik bir yükselişle 12.386
seviyesinden tamamladı. Bugün yataya yakın bir seyrin izlendiği
DAX vadelilerinde yükselişlerin devamında 12.425 seviyesi kısa
vadede direnç olarak izlenebilir. 12.425 üzerinde 12.455 - 12.508 ve
12.550 seviyeleri direnç konumundadır. Tekrar satış baskısının etkili
olması durumunda ise 12.350 seviyesi kısa vadede destek
konumunda olup bu seviyelerin altında 12.303 ve 12.250 eviyeleri
destek olarak takip edilebilir. 

Günlük Pivot Seviyeleri

   12,442.50

  12,428.00  

 12,408.50   

12,389.00    

 12,374.50   

  12,360.00  

   12,340.50
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Dow Jones Yakın Vade

Dow Jones endeksi %0,10 artışla ile 27.359 seviyesinden dünkü
seansı tamamladı. Piyasalar Fed'den bu ay olası faiz indirimine
odaklanmaya devam ediyorlar. Hatta 25bp indirim beklentisinden
ziyade 50bp indirim senaryolarının fiyatlanmaya başladığı bir evreye
geçildi Bu nedenle güçlü gelen enflasyon ve istihdam dataları
sonrasında bile kar satışları çok fazla görülmedi. Bugün ise
perakende satışlar önemle takip edilecek. Bu sabah ise Dow Jones
vadelisi yataya yakın hafif artıda seyrediyor. Son 4 haftayı yükselişle
kapatan vadeli yükseliş kanalını devam ettiriyor. 27,390/ 27,500
seviyeleri dirençler olurken, 27,285/ 27,000/ 26,800 ise desteklerdir.

Günlük Pivot Seviyeleri

   27,420.67

  27,397.33  

 27,373.67   

27,350.00    

 27,326.67   

  27,303.33  

   27,279.67

S&P 500 Yakın Vade

S&P 500 endeksi %0,02 kazançla 3,014 puan seviyesinden dünkü
seansı sonlandırdı. Cuma günkü yeni zirvelerin ardından
endekslerdeki pozitif hava devam etti. Vadeli kontrat ise oldukça
yatay hafif artıda seyrediyor. Piyasalar güçlü gelen enflasyon ve
istihdam dataları sonrasında bugün açıklanacak perakende satışlar
verisine odaklandı. Her ne kadar Powell ‘ın geçen hafta yaptığı
konuşma sonrası piyasa fiyatlamaları 50bp indirime doğru kaymaya
başlasa da güçlü gelebilecek veri bir miktar kar satışlarına neden
olabilir. Teknik olarak yükseliş kanalında olan vadeli yeni yeri olan
3000 puan seviyesini destek haline getirip üst bandın geçtiği 3024
seviyesine yönelmek istiyor. 3024 seviyesi bu bağlamda direnç
olurken, 3006/ 2990/ 2980 ise desteklerdir.

Günlük Pivot Seviyeleri

   3,026.25

  3,023.50  

 3,021.50   

3,019.50    

 3,016.75   

  3,014.00  

   3,012.00
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Brent Petrol

Brent petrol dünkü düşüşün ardından 66,50$ seviyesinden işlem
görüyor. ABD'deki petrol sondaj kulesi sayısı 6-12 Temmuz
haftasında bir önceki haftaya göre 4 azalarak 784'e düştü. Diğer
tarafta Çin ikinci çeyrekte ABD ile süregelen ticaret savaşının
etkisiyle yaklaşık otuz yılın en yavaş büyümesini kaydetti. Ticaret
savaşlarının yarattığı küresel ekonomiye ilişkin endişeler fiyatlar
üzerinde baskı yaratıyor. Buna karşılık petrol 60$ üzerinde
tutunuyor. Bunun en önemli sebeplerinden biri İran ile olan
gerginliğin jeopolitik riskler yoluyla petrol fiyatlarına destek olması.
Teknik olarak 67,0$ seviyesinin üzerinde kalıcı olunamaması
buraya doğru iştahın azaldığını gösterdi. 67,00/ 67,75/ 68,70
dirençler, 66,50/ 66,10/ 65,45 ise desteklerdir.  

Günlük Pivot Seviyeleri

   67.40

  67.14  

 66.97   

66.80    

 66.54   

  66.29  

   66.12

USD/JPY

Geçen hafta senatoda gerçekleştirdiği sunumda Fed Başkanı
Powell’ın Fed’in faiz indirimi için yeterli alanı olduğunu belirtmesi
faiz indirimine yönelik beklentilerin artmasında etkili oldu.
Japonya’da sanayi üretimi aylık bazda beklentilerin üzerinde düşüş
yaşanarak %2,0 kapasite kullanım oranı ise artış kaydederek %1,7
seviyesinde açıklandı. ABD'de ise ÜFE haziranda aylık %0,1, yıllık
%1,7 ile beklenenden fazla arttı. USDJPY’de sınırlı toparlanma
kaydedilirken, 108,08 seviyesinin aşılması halinde 108,30 – 108,60
ve 108,80 seviyeleri direnç olarak izlenebilir. Olası geri çekilmelerde
ise 107,80 - 107,50 ve 107,30 seviyeleri destek olarak
bulunmaktadır. ABD’de perakende satışlar, sanayi üretimi ve Fed
Başkanı Powell’ın konuşması takip edilecek.

Günlük Pivot Seviyeleri

   108.45

  108.27  

 108.17   

108.08    

 107.90   

  107.73  

   107.63

(0216) 453 0120 www.gedik.com

https://www.gedik.com/


Gedik Forex Bülten 16 Temmuz 2019

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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