
Forex Bülten 17 Temmuz 2019

Piyasa Gündemi

Açıklanan ekonomik veriler ve Fed’e dair faiz indirim beklentileri
fiyatlamalar üzerinde etkili olurken küresel risk iştahı genel olarak
gücünü koruyor. ABD – Çin arasındaki görüşmeler ve ticaret
savaşlarının seyri de takip edilen bir diğer konu başlığı. TL
varlıklarda ise içsel risklerdeki gelişmeler fiyatlamalar üzerinde etkili
olurken S-400 konusu ile ABD – Türkiye ilişkilerinin seyri ve AB ile
ilişkiler piyasaların gündemindeki yerini koruyor. 

Açıklanacak Önemli Ekonomik Veriler         

•    12:00 Euro Bölgesi – TÜFE Önem: Yüksek
•    15:30 ABD – Konut Başlangıçları Önem: Yüksek

Türkiye

Yurtiçinde işsizlik oranı, nisanda geçen yılın aynı ayına göre 3,4
puan artışla %13 oldu. Söz konusu dönemde işsiz sayısı 1 milyon
116 bin kişi artarak 4 milyon 202 bin kişi olarak kaydedildi. Bütçe,
haziran ayında 12,1 milyar lira, ocak-haziran döneminde 78,6 milyar
lira açık verdi. ABD Savunma Bakan adayı Esper, "Türkiye, uzun
zamana dayanan önemli bir NATO müttefiki ama S-400 almaları
yanlış bir karardı, hayal kırıklığına uğrattı” dedi. ABD Başkanı
Trump, "ABD, Rusya'dan füze sistemi satın aldığı için NATO
müttefiki Türkiye'ye F-35 savaş uçaklarını satmayacak. Çok zor bir
durum fakat üzerinde çalışıyoruz. Neler olacağını göreceğiz fakat bu
gerçekten adil değil" dedi. Konuya ilişkin haber akışı önemini
koruyor.

Euro Bölgesi

Almanya'nın ekonomik görünümüne yönelik yatırımcı güveni art
arda üçüncü ayda da geriledi. Süregelen küresel ticaret
gerginliği büyüme ivmesi üzerindeki baskısını sürdürüyor. ZEW
ekonomik güven endeksi temmuz ayında beklentilerin altında 24,5
azalış kaydetti. Euro Bölgesi göstergesi ise 2014'ten beri en düşük
seviyesinde 20,3 azalış yönünde açıklandı. Euro Bölgesi’nde TÜFE
rakamları açıklanacak.

ABD

Ticaret Bakanlığı'nın verilerine göre perakende satışlar haziran
ayında %0,4 arttı. Satışlardaki güçlenme, Fed'den faiz indirimi
beklenen bir ortamda tüketimin sağlıklı görünümünü koruduğunu
gösterdi. ABD'de sanayi üretimi değişim göstermezken, kapasite
kullanım oranı ise %78,1'den %77,9'a geriledi. Mayısta % 0,2 artan
imalat sanayi üretimi ise haziran da %0,4 arttı. Çin Dışişleri
Bakanlığı, ABD Başkanı Trump’ın Çin ekonomisinin bu yılın ikinci
çeyreğinde kaydettiği %6,2’lik büyümeyi ticaret savaşının
sonucunda yavaşlama olarak tanımlamasını yanlış
yönlendirme”olarak nitelendirdi. Bakanlık Sözcüsü Gıng Şuang,
küresel ekonomik büyümedeki belirsizlik ve istikrarsızlıklara
bakıldığında Çin’in gayri safi milli hasıla puanının iyi olduğunu ifade
ederek, Çin'in tek taraflı olarak anlaşmaya ulaşma arayışının
olmadığını dile getirdi. ABD Başkanı Donald Trump, ABD'nin Çin'le
ticaret anlaşması yapmak için uzun bir yolunun olduğunu, ancak
gerekiyorsa ilave 325 milyar dolarlık Çin malına tarifeler
getirebileceğini bildirdi. Müzakerelerin seyri açısından konuya ilişkin
haber akışı yakından takip ediliyor.

Piyasa Verileri
Pariteler Son Günlük Değ.

(%)
Haftalık Değ.

(%)
Yılbaşı Değ.

(%)
USDTRY 5.7112 -0.01 0.62 7.89
EURTRY 6.4050 -0.04 0.19 5.61
EURUSD 1.1209 -0.01 -0.37 -2.17
GBPUSD 1.2409 0.02 -0.72 -2.67
USDJPY 108.18 -0.06 -0.27 -1.31

Sepetler Son Günlük Değ.
bp

Haftalık Değ.
bp

Yılbaşı Değ.
bp

½ $ + ½ € 6.0450 1.33 0.00 38.30
Dolar Endeksi 97.3480 -4.20 31.90 124.70
REK 69.7900 - - -521.00

Endeks Vadeliler Son Günlük Değ.
(%)

Haftalık Değ.
(%)

Yılbaşı Değ.
(%)

S&P 500 Yakın Vade 3,009.00 0.07 0.38 20.11
DAX Yakın Vade 12,400.50 -0.11 0.33 17.41
Dow Jones Yakın
Vade 27,342.00 0.05 1.79 17.51

Emtialar Son Günlük Değ.
(%)

Haftalık Değ.
(%)

Yılbaşı Değ.
(%)

Ons Altın 1,404.83 -0.07 -0.97 9.55
Gram Altın 257.95 -0.09 -0.39 18.25
WTI 57.80 0.29 -4.19 25.98
BRENT 64.80 0.43 -3.17 19.63
Bakır 2.71 -0.51 1.28 -0.41

Tahviller Son Günlük Değ.
bp

Haftalık Değ.
bp

Yılbaşı Değ.
bp

Türkiye 2 Yıllık 18.8300 -14.00 -32.00 -90.00
Türkiye 10 Yıllık 17.3200 10.00 31.00 84.00
ABD 10 Yıllık 2.0940 -1.40 2.90 -59.20
ABD 2 Yıllık 1.8460 -1.00 1.40 -65.00
Almanya 10 Yıllık -0.2740 2.50 3.30 -52.00
Almanya 2 Yıllık -0.7440 -0.50 -1.80 -13.40

Gelişmekte Olan
Ülke Kurları Son Günlük Değ.

(%)
Haftalık Değ.

(%)
Yılbaşı Değ.

(%)
USDZAR 13.9791 0.24 -0.02 -2.83
USDIDR 13,980.00 0.20 -0.82 -3.03
USDTRY 5.7105 -0.02 0.61 7.88
USDRUB 62.9490 -0.10 -0.29 -9.60
USDBRL 3.7688 -0.01 0.37 -2.90
USDCNY 6.8825 0.09 0.14 0.06
USDMXN 19.1051 0.04 -0.16 -2.75
USDCZK 22.8321 0.05 0.42 1.65
USDHUF 290.9440 0.05 0.53 3.82
USDPLN 3.8004 0.10 0.21 1.55
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EURO/DOLAR

Euro Bölgesi ve Almanya’da dün ZEW ekonomik güven endeksi
sırasıyla 20,13 – 24,5 azalış kaydederek zayıf seyrini sürdürdü.
ABD’de dün perakende satışlar haziran ayında % 0,4 arttı. Sanayi
üretimi değişim göstermezken, kapasite kullanım oranı % 77,9'a
geriledi. Satışlardaki güçlenme, Fed'den faiz indirimi beklenen bir
ortamda tüketimin sağlıklı görünümünü koruduğunu gösterdi. Ayrıca
ticaret müzakerelerine ilişkin ABD ve Çin’den gelen söylemler
küresel risk iştahı üzerinde baskı yaratmaya devam ederken,
konuya ilişkin haber akışı takip edilecek. Paritede 1,1208 seviyenin
üzerinde 1,1238 – 1,1250 ve 1,1270 direnç seviyeleri olarak
izlenebilir. Aşağıda ise 1,1200 – 1,1192 ve 1,1172 destek seviyeleri
konumundadır.

Günlük Pivot Seviyeleri

   1.1228

  1.1223  

 1.1216   

1.1209    

 1.1204   

  1.1199  

   1.1192

GBP/USD

Geçen hafta Powell sonrası küresel dolar endeksindeki gerilemeye
paralel tepki hareketleri gördüğümüz GBPUSD paritesinde yeni
haftada aşağı yönlü sert fiyatlamalar dikkat çekiyor. Dün ABD
tarafında açıklanan perakende satışlar verisinin beklentileri aşması
ile dolar endeksinin yaklaşık son bir haftanın zirvesine çıkarken
parite 1,2396 ile son 27 ayın dip seviyelerini test etti. Bugün İngiltere
tarafında enflasyon verisi ABD tarafında ise konut verileri takip
edilecek. Sabah itibariyle yatay bir seyirle 1,2410 seviyesinden
işlem gören paritede yukarıda 1,2445’in üzerinde 9 ve 22 günlük
üssel ortalamalarının bulunduğu sırasıyla 1,2495 ve 1,2565 direnç
bölgeleri olarak izlenebilir. Aşağıda ise 1,2391’in altında sırasıyla
1,2360 ve 1,2311 destek seviyeleri olarak takip edilebilir.

Günlük Pivot Seviyeleri

   1.2438

  1.2429  

 1.2419   

1.2409    

 1.2401   

  1.2392  

   1.2382
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USDTRY

Dolar/TL kuru dün 5,6945 ve 5,7241 seviyeleri arasında
dalgalanarak günü 5,7118 seviyesinden tamamladı. S400
sevkiyatlarının başlamasının ardından cuma günü 50 günlük üssel
ortalamaları olan 5,78 seviyelerine kadar tırmanan Dolar/TL kuru
konuya ilişkin ilk tepkilerin beklentilere göre daha ılıman olmasıyla
dün 5,70-5,72 bandında sakin bir seyir izledi. Konuyla ilgili haber
akışı ve jeopolitik gündem Türk varlıkları fiyatlamasında etkili
olmaya devam edecektir. Bugün yurtdışında ABD inşaat verileri
takip edilecek.  Sabah 08:47 itibariyle 5,70 seviyelerinden işlem
görüyor. Kurda bugün aşağıda 5,69 seviyesi ilk destek seviyesi
olarak izlenecek olup altında 5,65 ve 5,62 seviyeleri, yukarıda ise
5,73’ün üzerinde 5,75 ve 5,78 seviyeleri takip edilecektir.  

Günlük Pivot Seviyeleri

   5.7359

  5.7274  

 5.7193   

5.7112    

 5.7027   

  5.6942  

   5.6861

EUR/TRY

Euro Bölgesi’nde ve Almanya’da dün ZEW ekonomik güven endeksi
sırasıyla 20,13 – 24,5 azalış kaydederek zayıf seyrini korudu.
Yurtiçinde işsizlik oranı, nisanda geçen yılın aynı ayına göre 3,4
puan artışla % 13 oldu. Söz konusu dönemde işsiz sayısı 1 milyon
116 bin kişi artarak 4 milyon 202 bin kişi olarak kaydedildi. ABD
Savunma Bakanlığı ve ABD Başkanı Trump’ın F-35 satışına ilişkin
söylemleri TL varlıklar üzerinde baskı oluşturmaya devam ediyor.
Yükselişlerde 22 günlük üssel ortalamanın bulunduğu 6,4530 -
6,5050 ve 6,5650 seviyeleri direnç olarak izlenebilir. Geri
çekilmelerde 6,3525 – 6,3050 ve 6,2606 seviyeleri destek olarak
takip edilebilir. Euro Bölgesi’nde TÜFE rakamları, yurtiçinde ise
perakende satışlar açıklanacak.

Günlük Pivot Seviyeleri

   6.4303

  6.4229  

 6.4139   

6.4050    

 6.3976   

  6.3902  

   6.3812
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Altın

Ons altın bu sabah 1405$ seviyelerinden işlem görüyor. Dün
ABD'de açıklanan perakende satışlar Haziran'da %0,4 ile %0,1
beklentiden iyi gerçekleşti. Satışlardaki güçlenme tüketici
harcamalarının sağlıklı olduğu görüşünü teyit ediyor. Fed Başkanı
Powell, aşağı yönlü riskleri izlediklerini ve Fed'in büyümeyi
desteklemek için harekete geçeceğini dünkü konuşmasında
tekrarladı. Piyasalar da faiz indirimine kesin gözle baktıkları için ons
altında 1400$ üzerinde tutunma görüyoruz. Hatta beklentiler 25bp
indirimden ziyade 50bp indirime kaymış durumda. Yukarıda 1420$
ve 1425$ ara direnç olurken, aşağıda 1405/ 1400/ 1390 ise
desteklerdir. Bugün ABD konut verileri ve Bej kitap takip edilecek.

Günlük Pivot Seviyeleri

   1,410.15

  1,408.57  

 1,406.70   

1,404.83    

 1,403.25   

  1,401.67  

   1,399.80

DAX Yakın Vade

ABD’de güçlü gelen ekonomik veriler sonrasında hisse
piyasalarında kâr satışları etkili olurken Fed’e ilişkin faiz indirim
beklentileri risk iştahının gücünü korumasına katkı sağlıyor. Avrupa
borsaları ise geçen haftaki zayıf seyrin ardından dün kazançlarını
korumayı başardı. DAX vadelileri dün günü %0,23’lük bir yükselişle
12.415 seviyesinden tamamladı. Bu sabah yataya yakın hafif satıcılı
bir seyrin izlendiği DAX vadelilerinde aşağı yönlü hareketlerin
devam etmesi halinde kısa vadede 22 günlük üssel hareketli
ortalamanın geçtiği 12.358 seviyesi destek olarak izlenebilir. 12.358
desteği altında 12.303 ve 12.250 seviyeleri destek konumunda
bulunmaktadır. Yukarı yönlü hareketlerde ise sırasıyla 12.425 –
12.455 ve 12.508 seviyeleri direnç olarak takip edilebilir.

Günlük Pivot Seviyeleri

   12,435.67

  12,422.83  

 12,411.67   

12,400.50    

 12,387.67   

  12,374.83  

   12,363.67
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Dow Jones Yakın Vade

Dow Jones endeksi dün hafif geri çekilme ile günü neredeyse yatay
tamamladı. Piyasalarda fiyatlama konusunda belirsizlik söz konusu.
Bir yanda perakende satışlar beklentilerin üzerinde gelerek tüketici
harcamalarının sağlıklı olduğu görüşünü teyit ederken, diğer tarafta
Trump, geçtiğimiz ay vergilerin artırılmamasını taahhüt etmesine
rağmen, eğer isterse Çin’e uygulanan vergileri yükseltebileceği
tehdidini yineledi. Bu sabah Dow Jones vadelisi yatay hafif pozitif
seyrediyor. 27,390- 27,285 aralığında yatay seyri devam ediyor.
27,390/ 27,500 seviyeleri dirençler olurken, 27,285/ 27,000/ 26,800
ise desteklerdir.

Günlük Pivot Seviyeleri

   27,410.33

  27,380.67  

 27,361.33   

27,342.00    

 27,312.33   

  27,282.67  

   27,263.33

S&P 500 Yakın Vade

S&P 500 endeksi dünkü seansı %0,34 oranında düşüşle 3004 puan
seviyesinden tamamladı. Powell dünkü konuşmasında büyümeyi
desteklemek için harekete geçeceğini yineledi. Powell ‘ın geçen
hafta yaptığı konuşma sonrası piyasa fiyatlamaları 50bp indirime
doğru kaymaya başlamıştı. Bu durum risk iştahını desteklese de
Donald Trump’ın Çin’e uygulanan vergileri yükseltebileceği tehdidi
risk iştahını bir miktar kıstı. Piyasalar müzakereler devam ederken
bu konuya temkinli yaklaşmayı sürdürüyor. Dolayısıyla bu taraftan
gelebilecek haber akışına oldukça hassas diyebiliriz. Bu sabah
S&P500 vadelisi hafif pozitif ve yatay. 3004 seviyesinden destek
bulan vadeli 30243-3004 aralığında seyrediyor. 3024 seviyesi bu
bağlamda direnç olurken, 3004/ 2990/ 2980 ise desteklerdir.

Günlük Pivot Seviyeleri

   3,018.33

  3,014.17  

 3,011.58   

3,009.00    

 3,004.83   

  3,000.67  

   2,998.08
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Brent Petrol

Brent petrol dün akşam saatlerinde sert gerileyerek 66,70$
seviyesinden 63,90$ seviyesine indi. ABD Başkanı Donald Trump,
geçtiğimiz ay vergilerin artırılmamasını taahhüt etmesine rağmen,
eğer isterse Çin’e uygulanan vergileri yükseltebileceği tehdidini
yineledi. Ticaret müzakerelerine uzak bakan piyasalar petrol
fiyatlarının sürekliliği için bu anlaşmayı şart koşuyor. Dün açıklanan
API stok verilerine göre önceki hafta stoklar 1,4 milyon varil azaldı.
Stoklar bir süredir azalış seyrini sürdürüyor. Teknik olarak 67,0$
seviyesinin üzerinde kalıcı olunamaması zayıf seyri ve alımların
yetersizliğini dünkü düşüş öncesi gösterdi. Fakat yükseliş trendi
devam ediyor. 63,90 son destek aksi takdirde trend kırılır. 64,40/
63,90/ 62,95 destekler, 65,50/ 66,10/ 66,90 dirençlerdir.

Günlük Pivot Seviyeleri

   65.19

  65.03  

 64.92   

64.80    

 64.65   

  64.49  

   64.38

USD/JPY

ABD’de perakende satışlar haziran ayında % 0,4 artış kaydederken,
sanayi üretimi değişim göstermedi. Satışlardaki güçlenme tüketimin
güçlü görünümünü koruduğunu gösterdi. Ticaret müzakerelerine
ilişkin ABD ve Çin’den gelen söylemler küresel risk iştahı üzerinde
baskı yaratmaya devam ediyor. ABD ve Japonya'nın, bir araya
gelecekleri eylül ayında Başkan Trump ve Başbakan Abe tarafından
kabul edilebilecek, tarım ve otomotiv sektörünü içeren bir ticaret
anlaşması üzerinde çalıştıkları bildirildi. Güçlü gelen perakende
satışların ardından USDJPY’de sınırlı toparlanma kaydedilirken,
kısa vadede 108,50 – 108,60 ve 108,80 seviyeleri direnç,108,08 –
107,95 ve 107,85 seviyeleri destek olarak bulunmaktadır.

Günlük Pivot Seviyeleri

   108.51

  108.42  

 108.30   

108.18    

 108.08   

  107.99  

   107.87
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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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