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Piyasa Gündemi

Trump’ın Çin’e yönelik yeni gümrük vergileri getirilebileceğine ilişkin
tehditkâr söylemleri ticaret savaşlarına ilişkin endişeleri gündeme
taşırken küresel risk iştahı baskı altında kaldı. S-400 sevkiyatının
başlamasının ardından ABD – Türkiye ilişkilerine dair gelişmeler
önem kazanırken Trump’ın görece ılımlı söylemleri TL varlıklarda
değer kazanımlarını beraberinde getirdi. Bununla birlikte Türkiye’nin
F-35 projesinden çıkarılması ve bu kapsamdaki gelişmeler yakından
izlenecek.

Açıklanacak Önemli Ekonomik Veriler     
    
•    15:30 ABD – Haftalık İşsizlik Başvuruları Önem: Orta

Türkiye

TÜİK mayıs ayına ilişkin perakende satış hacmi endekslerini
açıkladı. Buna göre, mevsim ve takvim etkilerinden arındırılmış sabit
fiyatlarla perakende satış hacmi, mayısta bir önceki aya göre %0,3
yükseldi. Konut satışlarında ise haziran ayında bir önceki yılın aynı
ayına göre %48,6 oranında azaldı, konut satışları böylece veri
tarihinin başlangıcı olan 2013'ten beri en düşük seviyeye indi.
İpotekli konut satışları yıllık % 84,6 düşerken yabancılara
konut satışları %30 arttı.Fitch Ratings, Türk bankalarıyla ilgili
değerlendirme raporu yayınladı. Raporda, sektörün döviz likiditesi
zorluğunu aştığını ancak refinansman risklerinin hala yüksek olduğu
belirtildi. Beyaz Saray'dan yapılan açıklamada, Türkiye'nin
Rusya'dan S-400 hava savunma sistemi alma kararı ile F-35
programından çıkarılması için sürenin başlatıldığı belirtildi. ABD
Savunma Bakanlığı ise "Türkiye, S-400 alarak F-35 projesini riske
attı, Türkiye, F-35 programında askıya alındı ancak bu karar geri
alınabilir" açıklamasını yaptı.

Euro Bölgesi

Euro Bölgesi'nde tüketici fiyatları hafif yukarı yönü revize edilerek
%1,2'den %1,3'e çıktı. Enflasyon mayıs ayında da %1,2 olarak
Nisan 2018'den beri en düşük seviyeye inmişti. Aylık bazda fiyatlar
%0,2 ile piyasanın %0,1 beklentisinin hafif üzerinde gerçekleşti.
Gelecek hafta faiz kararı için toplanacak olan ECB enflasyonda
%2'ye yakın ve hafif altında seviyeleri hedefliyor. ECB üyelerinden
Coure dün yaptığı açıklamada bankanın enflasyonu hedefe
ulaştırmak için gerekeni yapmaya hazır olduğunu bildirdi.

ABD

ABD'de konut başlangıçları 2. ayda da düşerken inşaat izinleri 2
yılın en düşük seviyesine indi. Bu durum düşük faiz oranlarına
rağmen sektörde sıkıntılar olduğuna işaret etti. Ticaret Bakanlığı'nın
verilerine göre konut başlangıçları Haziran'da % 0,9 düşüşle 1,25
milyon oldu. İnşaat izinleri ise % 0,1 artış beklentisine karşılık %6,1
düşerek 1,22 milyon oldu. Bu, Mayıs 2017'den beri en düşük rakam
olarak kayda geçti. Fed, Amerikan iş dünyasının nabzını tutan "Bej
Kitap" raporunun Haziran 2019 sayısını yayımladı. Ekonomik
faaliyetlerin, daha önceki raporlama dönemlerine göre küçük
değişikliklerle Mayıs ayının ortasından Temmuz ayının başlarına
kadar ılımlı hızda artmaya devam ettiği, ekonomideki genel
görünümün beklenen ılımlı büyümeyle birlikte olumlu olduğu
belirtildi.

Piyasa Verileri
Pariteler Son Günlük Değ.

(%)
Haftalık Değ.

(%)
Yılbaşı Değ.

(%)
USDTRY 5.6838 -0.02 0.18 7.38
EURTRY 6.3988 0.26 0.00 5.51
EURUSD 1.1240 0.11 -0.13 -1.89
GBPUSD 1.2440 0.05 -0.65 -2.43
USDJPY 107.67 -0.39 -0.75 -1.77

Sepetler Son Günlük Değ.
bp

Haftalık Değ.
bp

Yılbaşı Değ.
bp

½ $ + ½ € 6.0343 -1.07 -2.50 37.23
Dolar Endeksi 97.0640 -12.00 -2.70 96.30
REK 69.7900 - - -521.00

Endeks Vadeliler Son Günlük Değ.
(%)

Haftalık Değ.
(%)

Yılbaşı Değ.
(%)

S&P 500 Yakın Vade 2,979.75 -0.18 -0.81 18.94
DAX Yakın Vade 12,213.00 -0.94 -0.89 15.64
Dow Jones Yakın
Vade 27,156.00 -0.28 0.29 16.71

Emtialar Son Günlük Değ.
(%)

Haftalık Değ.
(%)

Yılbaşı Değ.
(%)

Ons Altın 1,421.83 -0.05 1.19 10.88
Gram Altın 259.81 -0.14 1.47 19.10
WTI 56.71 -0.14 -6.11 23.59
BRENT 63.87 0.08 -4.61 17.90
Bakır 2.71 0.01 0.95 -0.68

Tahviller Son Günlük Değ.
bp

Haftalık Değ.
bp

Yılbaşı Değ.
bp

Türkiye 2 Yıllık 18.7600 -7.00 -53.00 -97.00
Türkiye 10 Yıllık 16.8000 -52.00 -37.00 32.00
ABD 10 Yıllık 2.0490 -1.40 -9.10 -63.70
ABD 2 Yıllık 1.8240 -1.20 -4.50 -67.20
Almanya 10 Yıllık -0.3000 -0.60 -4.10 -54.60
Almanya 2 Yıllık -0.7500 -0.10 -3.30 -14.00

Gelişmekte Olan
Ülke Kurları Son Günlük Değ.

(%)
Haftalık Değ.

(%)
Yılbaşı Değ.

(%)
USDZAR 13.9852 -0.07 0.15 -2.79
USDIDR 13,950.50 -0.07 -0.89 -3.24
USDTRY 5.6837 -0.02 0.18 7.37
USDRUB 62.8749 -0.03 0.09 -9.71
USDBRL 3.7631 0.06 0.23 -3.05
USDCNY 6.8779 0.06 0.11 -0.01
USDMXN 19.0653 0.00 -0.04 -2.96
USDCZK 22.7870 -0.15 0.17 1.45
USDHUF 290.4550 -0.17 0.30 3.65
USDPLN 3.7941 -0.09 0.05 1.38
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EURO/DOLAR

Euro Bölgesi'nde tüketici fiyatları hafif yukarı yönü revize edilerek %
1,2'den % 1,3'e çıktı. ECB üyelerinden Benoit Coure dün yaptığı
açıklamada bankanın enflasyonu hedefe ulaştırmak için gerekeni
yapmaya hazır olduğunu bildirdi. ABD'de konut başlangıçları 2.ayda
da düşerken inşaat izinleri 2 yılın en düşük seviyesine indi. Bu
durum düşük faiz oranlarına rağmen sektörde sıkıntılar olduğuna
işaret etti.  Ayrıca ticaret müzakerelerine ilişkin endişelerin tekrar
gündeme gelmesi ve ABD’de zayıf açıklanan veriler paritede
toparlanmanın kaydedilmesinde etkili oldu. EURUSD'de
yükselişlerin devamında 1,1250 - 1,1270 ve 1,1285 direnç seviyeleri
olarak izlenebilir. Geri çekilmelerde 1,1222 – 1,1208 ve 1,1200
destek seviyeleri konumundadır.

Günlük Pivot Seviyeleri

   1.1270

  1.1258  

 1.1249   

1.1240    

 1.1227   

  1.1215  

   1.1206

GBP/USD

Haftanın ilk iki günü geri çekilen GBPUSD paritesi dün güne yatay
bir başlangıç yaptı. İngiltere’de açıklanan enflasyon rakamlarının
beklentilere paralel gerçekleşmesi paritede önemli bir hareket
yaratmazken ABD tarafında açıklanan konut verilerinin beklentilerin
oldukça altında kalması küresel dolar endeksinde kayıplara paritede
ise yükselişe neden oldu. Sabah itibariyle olumlu görünümünü
koruyan paritede bugün İngiltere tarafında perakende satışlar verisi
ABD tarafında ise imalat endeksi ve haftalık istihdam verileri takip
edilecek.  Bugün paritede yukarıda 1,2456’nın üzerinde 9 ve 22
günlük üssel ortalamalarının bulunduğu sırasıyla 1,2488 ve 1,2555
direnç bölgeleri olarak izlenebilir. Aşağıda ise 1,2426’nın altında
sırasıyla 1,2382 ve 1,2311 destek seviyeleri olarak takip edilebilir.

Günlük Pivot Seviyeleri

   1.2471

  1.2460  

 1.2450   

1.2440    

 1.2428   

  1.2417  

   1.2407
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USDTRY

Dolar/TL kuru dün 5,6753 ve 5,7189 seviyeleri arasında
dalgalanarak günü 5,6916 seviyesinden tamamladı. S400
sevkiyatlarının ardından ABD tarafından gelen ilk tepkilerin nispeten
ılımlı olmasıyla başlayan iyimserliğin dünde etkili olduğunu izledik.
Seansın kapanmasının ardından Pentagon’un Türkiye’yi F35
programından çıkarttığını fakat Türkiye’nin önemli bir stratejik ortak
olmaya devam edeceğini bildirmesi kur tarafında önemli bir
fiyatlamaya neden olmadı. Bugün ABD’de açıklanacak imalat
endeksi ve haftalık istihdam verileri takip edilecek. Sabah 08:50
itibariyle 5,67 seviyelerinden işlem görüyor. Kurda bugün aşağıda
5,67 seviyesi ilk destek seviyesi olarak izlenecek olup altında 5,65
ve 5,62 seviyeleri, yukarıda ise 5,70’in üzerinde 5,73 ve 5,77
seviyeleri takip edilecektir.  

Günlük Pivot Seviyeleri

   5.7198

  5.7080  

 5.6959   

5.6838    

 5.6720   

  5.6602  

   5.6481

EUR/TRY

Euro Bölgesi'nde tüketici fiyatları hafif yukarı yönü revize edilerek
%1,2'den %1,3'e çıktı. Aylık bazda fiyatlar %0,2 ile piyasanın %0,1
beklentisinin hafif üzerinde gerçekleşti. Yurtiçinde Beyaz Saray'dan
yapılan açıklama takip edildi. Açıklamada Türkiye'nin Rusya'dan S-
400 hava savunma sistemi alma kararı ile F-35 programından
çıkarılması için sürenin başlatıldığı belirtildi. ABD tarafından
yaptırıma ilişkin herhangi adımın atılmamış olması TL’de sakin
seyrin sürmesinde etkili olurken, konuya ilişkin haber akışı yakından
takip ediliyor. 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. 

Günlük Pivot Seviyeleri

   6.4219

  6.4122  

 6.4055   

6.3988    

 6.3892   

  6.3795  

   6.3728
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Altın

Ons altın bu sabah 1422$ seviyelerinden işlem görüyor. Dün
ABD'de konut başlangıçları 2. ayda da düşerken inşaat izinleri 2
yılın en düşük seviyesine indi. Bu durum düşük faiz oranlarına
rağmen sektörde sıkıntılar olduğuna işaret etti. Fed ‘in yayınladığı
Bej kitap raporunda ekonomik faaliyetlerin mayıs ayından temmuz
ayı ayının başlarına kadar ılımlı hızda artmaya devam ettiği,
ekonomideki genel görünümün beklenen ılımlı büyümeyle birlikte
olumlu olduğu belirtildi. Faiz indirimine ilişkin görüşün
belirginleşmesi, ticaret müzakerelerine ilişkin endişelerin tekrar
gündeme gelmesiyle ons altında 1400$ üzerinde tutunma
görüyoruz. Yükselişlerde 1428$ - 1438$ ve 1446 direnç olurken,
aşağıda 1415 - 1400 ve 1390 ise desteklerdir. 

Günlük Pivot Seviyeleri

   1,436.50

  1,432.53  

 1,427.23   

1,421.93    

 1,417.97   

  1,414.00  

   1,408.70

DAX Yakın Vade

ABD Başkanı Trump’ın Çin’e yönelik yeni gümrük vergileri
getirilebileceğine ilişkin tehditkâr söylemleri ticaret savaşlarına dair
endişeleri gündeme taşırken küresel hisse piyasalarında satış
baskısı ön plana çıktı. Avrupa borsalarında da zayıf bir seyir izlendi.
DAX vadelileri dün günü %0,85’lik bir düşüşle 12.309 seviyesinden
tamamladı. Bu sabah yurt dışı piyasalarla uyumlu olarak satıcılı bir
seyrin izlendiği DAX vadelisinin 50 günlük üssel ortalamasının
geçtiği 12.223 seviyesinin altına sarktığı görülmektedir. Aşağı yönlü
hareketlerin devam etmesi halinde 12.156 – 12.125 ve 11.985
seviyeleri destek konumunda bulunmaktadır. Tepki alımlarının etkili
olması durumunda ise sırasıyla 12.270 – 12.300 ve 22 günlük üssel
ortalamanın geçtiği 12.337 seviyesi direnç olarak takip edilebilir.

Günlük Pivot Seviyeleri

   12,337.67

  12,304.33  

 12,259.17   

12,214.00    

 12,180.67   

  12,147.33  

   12,102.17
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Dow Jones Yakın Vade

Trump’ın tehditkâr söylemleri ticaret savaşlarına dair endişeleri
gündeme taşırken risk iştahı baskı altında kaldı. Fed’in faiz
indirimine gideceğine dair güç kazanan beklentilerle yukarı yönlü bir
seyrin izlendiği ABD borsaları tarihi zirvelerini test etmekteydi. Son
günlerde kâr satışları izlenirken dün ticaret savaşlarına dair
endişeler satış baskısını artırdı. Dow Jones vadelileri dün günü
%0,27’lik bir düşüşle 27.254 puandan tamamladı. Bu sabah
satışların hız kananırken Dow Jones vadelilerinde satıcılı seyir
devam ediyor. Geri çekilmelerin devamında kısa vadede daha önce
de destek olarak çalışan 5 günlük üssel ortalama (27.123) destek
olarak izlenebilir. Ortalamanın kırılması durumunda ise 27.000 ve
26.925 seviyeleri destek olarak izlenebilir. Yukarı yönlü hareketlerde
ise 27.195 – 27.226 ve 27.330 seviyeleri direnç konumundadır. 

Günlük Pivot Seviyeleri

   27,273.00

  27,234.00  

 27,195.00   

27,156.00    

 27,117.00   

  27,078.00  

   27,039.00

S&P 500 Yakın Vade

ABD ile Çin arasındaki ticaret geriliminin yeniden yükselmesi tarihi
zirve seviyelerini test eden ABD endekslerinde kar satışlarını
tetiklemeye devam ediyor. S&P 500 Endeksi’ndeki son iki gündeki
kaybın ardından bu sabah vadelilerde de satıcılı seyir devam ediyor.
S&P 500 vadelilerinde izleyeceğimiz en önemli destek 2960’ta
bulunuyor. Bu seviyenin altına olacak sarkmalar başlayan
düzeltmenin daha sert bir satış sürecine dönüşmesine neden
verebilir. Bu seviye öncesinde gün içinde 2973 ve 2963 ara
destekler olarak izlenebilir. Gün içi yükselişlerin anlam
kazanabilmesi için ilk olarak 2986’nın geçilmesi gerektiğini
düşünüyoruz. Burası geçilecek olur ise devamında 2993 ve 3000
sonraki dirençler olarak izlenebilir. 

Günlük Pivot Seviyeleri

   2,993.67

  2,988.83  

 2,984.17   

2,979.50    

 2,974.67   

  2,969.83  

   2,965.17
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Brent Petrol

Trump’ın söylemleri sonrasında ticaret savaşlarına dair endişeler
artış kaydetti. Dün ABD’de açıklanan ekonomik veriler de zayıf bir
seyir izledi. Hem ticaret savaşlarına ilişkin artan endişeler hem de
büyümeye yönelik gündemdeki kaygılar petrol fiyatlarını baskılayan
bir gelişme oldu. Brent petrol dün 65,44$ ve 63,67$ seviyeleri
arasında hareket ederek günü %1,22’lik bir değer kaybıyla 63,74$
seviyesinden kapattı. Bugün ABD’deki ekonomik veriler ve ticaret
savaşlarına dair olası gelişmeler izlenecek. Bu sabah 64$
seviyesinin altında hafif toparlanma eğiliminin gözlendiği brent
petrolde toparlanmanın güç kazanmasına bağlı olarak 64,40 –
65,50 ve 66,10 seviyeleri direnç olarak izlenebilir. Geri çekilmelerde
ise 63,50 – 62,90 ve 62,40 seviyeleri de destek konumunda
bulunmaktadır. 

Günlük Pivot Seviyeleri

   64.55

  64.30  

 64.09   

63.87    

 63.62   

  63.37  

   63.15

USD/JPY

ABD'de konut başlangıçları 2. ayda da düşerken inşaat izinleri 2
yılın en düşük seviyesine indi. Bu durum düşük faiz oranlarına
rağmen sektörde sıkıntılar olduğuna işaret etti.  Ayrıca ticaret
müzakerelerine ilişkin endişelerin tekrar gündeme gelmesi ve
ABD’de zayıf açıklanan veriler paritede geri çekilmenin
kaydedilmesinde etkili oluyor. Japonya'da ihracat haziran ayında bir
önceki yılın aynı dönemine göre beklentinin üzerinde %6,7, ithalat
aynı dönemde %5,2 azalış kaydetti. Dış ticaret dengesi,
beklenenden fazla düşen ithalatın da etkisiyle 589,5 milyar yen fazla
verdi. Geri çekilmelerin devam etmesi halinde USDJPY’de
107,50’nin altında 107,15 – 107,05 ve 106,78 seviyeleri destek,
toparlanmalarda ise 107,95 – 108,25 ve 108,50  seviyeleri direnç
olarak izlenebilir.

Günlük Pivot Seviyeleri

   108.27

  108.13  

 107.90   

107.67    

 107.53   

  107.39  

   107.16
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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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