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Piyasa Gündemi

Trump’ın dün akşam saatlerinde Türkiye'ye S-400 alımıyla ilgili şu
an için yaptırım uygulamayı düşünmediğini ifade etmesi ABD –
Türkiye ilişkilerine dair endişeleri yatıştırırken Türk Lirası’nda değer
kazanımları hız kazandı. Küresel piyasalarda ise yavaş seyreden
ABD – Çin görüşmeleri ve ticaret savaşlarına dair endişeler
gündemde kalmaya devam ediyor. Aynı zamanda ABD – İran
arasındaki gerilim de izlenen bir diğer önemli konu başlığı. 

Açıklanacak Önemli Ekonomik Veriler
         
•    14:30 Türkiye – TCMB Beklenti Anketi Önem: Orta
•    17:00 ABD – Michigan Tüketici Güveni Önem: Yüksek

Türkiye

Türkiye'nin S-400'leri almasına ilişkin Beyaz Saraydan dün yapılan
açıklamada, S-400'lerden dolayı Türkiye'nin artık F-35 projesinin
parçası olamayacağı belirtilerek, "ABD, Türkiye ile stratejik ilişkisine
halen çok değer vermektedir. NATO müttefikleri olarak ilişkilerimiz
çok katmanlıdır ve sadece F-35'lere bağlı değildir." değerlendirmesi
yapılmıştı.ABD Başkanı Donald Trump,S-400'ler bağlamında 
Türkiye'ye şu anda yaptırım arayışında olunmadığını söyledi.
Yurtiçinde TCMB beklenti anketinin açıklanması bekleniyor.

Euro Bölgesi

Konuya yakın kaynaklara göre Avrupa Merkez Bankası enflasyon
hedefini revize etmeyi değerlendiriyor. Enflasyon hedefinde
değişikliğe gidilmesi, politika yapıcıları parasal teşviğe daha uzun
süre devam etmeleri konusunda cesaretlendirebilir. Euro
Bölgesi’nde cari denge ve Almanya ÜFE rakamları takip edilecek.

ABD

ABD Çalışma Bakanlığı'nın verilerine göre haftalık işsizlik maaşı
başvuruları geçen hafta 8 bin artışla 216 bin oldu. Başvurular
yükselse de istihdam piyasası kademeli iyileşmeyi sürdürdü. Fed
politika yapıcıları Haziran ayı toplantısında istihdam piyasasının
güçlü kalmaya devam ettiğini belirtmişti. Açıklanan diğer bir veri
olan Philadelphia Fed imalat endeksi temmuz ayında 0,3'ten 21,8'e
yükseldi.

James Bullard, para politikasını hafifletmenin ABD ekonomisindeki
yavaşlamaya karşı sigorta olabileceğini ancak durgunluk riskinin
gerçekten yüksek olduğuna inanmanın zor olduğunu ifade etti.  Fed
üyesi Williams, New York'taki akademik bir konferansta yaptığı
sunumda politika yapıcıların, tarihi düşük seviyedeki faizin yakın
zamanda sıfıra inerek büyümeyi teşvik etmek için daha az alan
bırakabileceği yönündeki beklentileri dikkate alarak, olası
zayıflıklarla daha çabuk yüzleşmesi gerektiği söyledi. Fed üyesi
Williams'ın açıklamaları 25 baz puan yerine 50 baz puan faiz
indirimine gidileceği  yönünde beklentilerin oluşmasında
etkili oldu. New York Fed sözcüsü, Başkan Williams'ın dün
gerçekleştirdiği konuşmasında büyük bir faiz indirimine
gidilebileceğini kastetmediğini yanlış anlaşıldığını belirtti. ABD
Başkanı Donald Trump, Hürmüz Boğazı'nda birkaç kez
uyarılmasına rağmen USS Boxer amfibik saldırı gemisine 900 metre
kadar yaklaşan İran'a ait insansız hava aracını savunma amaçlı
düşürdüklerini açıkladı.

Piyasa Verileri
Pariteler Son Günlük Değ.

(%)
Haftalık Değ.

(%)
Yılbaşı Değ.

(%)
USDTRY 5.6466 -0.01 -1.28 6.67
EURTRY 6.3619 0.14 -1.31 4.90
EURUSD 1.1260 0.23 -0.09 -1.72
GBPUSD 1.2516 0.22 -0.45 -1.84
USDJPY 107.70 -0.01 -0.20 -1.75

Sepetler Son Günlük Değ.
bp

Haftalık Değ.
bp

Yılbaşı Değ.
bp

½ $ + ½ € 6.0328 -0.15 0.95 37.08
Dolar Endeksi 96.8660 -21.10 5.60 76.50
REK 69.7900 - - -521.00

Endeks Vadeliler Son Günlük Değ.
(%)

Haftalık Değ.
(%)

Yılbaşı Değ.
(%)

S&P 500 Yakın Vade 3,005.75 0.73 -0.32 19.98
DAX Yakın Vade 12,303.50 0.72 -0.02 16.49
Dow Jones Yakın
Vade 27,309.00 0.74 0.01 17.37

Emtialar Son Günlük Değ.
(%)

Haftalık Değ.
(%)

Yılbaşı Değ.
(%)

Ons Altın 1,437.70 -0.65 1.57 12.12
Gram Altın 261.00 0.57 0.31 19.65
WTI 55.95 1.48 -7.26 21.95
BRENT 63.01 1.02 -6.17 16.31
Bakır 2.76 2.22 2.70 1.15

Tahviller Son Günlük Değ.
bp

Haftalık Değ.
bp

Yılbaşı Değ.
bp

Türkiye 2 Yıllık 17.7600 -100.00 -124.00 -197.00
Türkiye 10 Yıllık 16.5000 -24.00 -72.00 2.00
ABD 10 Yıllık 2.0500 -0.70 -7.20 -63.60
ABD 2 Yıllık 1.7940 -1.70 -5.10 -70.20
Almanya 10 Yıllık -0.3190 -0.90 -6.60 -56.50
Almanya 2 Yıllık -0.7560 -0.80 -3.10 -14.60

Gelişmekte Olan
Ülke Kurları Son Günlük Değ.

(%)
Haftalık Değ.

(%)
Yılbaşı Değ.

(%)
USDZAR 13.8616 -0.09 -0.70 -3.64
USDIDR 13,923.50 -0.25 -0.41 -3.42
USDTRY 5.6473 -0.01 -1.27 6.69
USDRUB 62.8331 -0.22 -0.35 -9.77
USDBRL 3.7188 -0.69 -0.52 -4.19
USDCNY 6.8764 -0.05 -0.06 -0.03
USDMXN 18.9795 -0.20 -0.05 -3.39
USDCZK 22.6883 -0.30 -0.07 1.01
USDHUF 289.3650 -0.25 0.06 3.26
USDPLN 3.7801 -0.28 -0.22 1.00
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EURO/DOLAR

Euro Bölgesi'nde açıklanan önemli bir veri akışı bulunmazken, dün
ABD verileri ve Fed üyelerinin açıklamaları takip edildi. Haftalık
işsizlik maaşı başvuruları 8 bin artışla 216 bin oldu. Başvurular
yükselse de istihdam piyasası kademeli iyileşmeyi sürdürdü.
Philadelphia Fed imalat endeksi temmuz ayında 0,3'ten 21,8'e
yükseldi. Fed üyesi Williams'ın konuşmasında 25 baz puan yerine
50 baz puan faiz indirimine gidileceği yönünde yanlış anlaşılması
paritede volatilitenin yaşanmasında etkili oldu. Ardından New York
Fed sözcüsü yanlış anlaşılmaya ilişkin konuya açıklık getirmesi geri
çekilmenin kaydedilmesinde etkili oldu. Geri çekilmelerde 1,1235 –
1,1220 ve 1,1208 seviyeleri destek, toparlanmalarda ise 1,1285 –
1,1303 ve 1,1320 direnç seviyeleri olarak izlenebilir. 

Günlük Pivot Seviyeleri

   1.1325

  1.1304  

 1.1282   

1.1260    

 1.1240   

  1.1219  

   1.1197

GBP/USD

Dün İngiltere ve ABD tarafındaki haber akışlarının pariteyi
desteklediğini izledik. İngiltere’de açıklanan perakende satışlar
verisi beklentilerden oldukça üzerinde gerçekleşmesi ve
parlamentonun anlaşmasız Brexit’i zorlaştıracak bir değişikliği kabul
etmesinin yanı sıra FED yetkililerinin 50 baz puanlık indirim
beklentilerini kuvvetlendirdiklerine yönelik haberler dün pariteyi
olumlu etkileyen faktörlerdi. Bugün ABD tarafında Michigan tüketici
güven endeksi verisi takip edilecek. Paritede bugün yukarıda 22
günlük üssel ortalamalarının bulunduğu 1,2560 seviyesinin üzerinde
sırasıyla 1,2580 ve 1,2608 seviyeleri direnç bölgeleri olarak
izlenebilir. Aşağıda ise 9 günlük üssel ortalamalarının bulunduğu
1,2511’in altında sırasıyla 1,2480 ve 1,2440 destek seviyeleri olarak
takip edilebilir.

Günlük Pivot Seviyeleri

   1.2584

  1.2570  

 1.2543   

1.2516    

 1.2502   

  1.2489  

   1.2462
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USDTRY

Dolar/TL kuru dün 5,6120 ve 5,7095 seviyeleri arasında
dalgalanarak günü 5,6300 seviyesinden tamamladı. S400 ve F35
gelişmelerine yönelik açıklamaların Türkiye-ABD ilişkilerinde
gerginliği azaltması dün kurda gün içinde yatay bir seyir izlemesine
neden oldu. Akşam saatlerinde ABD başkanı Trump’ın S400
konusunda yaptırım arayışında olmadığını belirtmesi ve FED
yetkililerinin 31 Temmuz’da gerçekleşecek toplantıda 50 baz puanlık
indirim beklentilerini kuvvetlendirmesi kurun 5,61 seviyini test
etmesini sağladı. Sabah 08:45 itibariyle 5,64 seviyelerinden işlem
görüyor. Kurda bugün aşağıda 5,61 seviyesi ilk destek seviyesi
olarak izlenecek olup altında 5,58 ve 5,55 seviyeleri, yukarıda ise
5,65’in üzerinde 5,68 ve 5,72 seviyeleri takip edilecektir.  

Günlük Pivot Seviyeleri

   5.6980

  5.6759  

 5.6613   

5.6466    

 5.6245   

  5.6023  

   5.5877

EUR/TRY

Euro Bölgesi'nde açıklanan önemli veri akışı bulunmazken,
yurtiçinde ABD ‘den gelen açıklamalar takip edildi. Türkiye'nin
Rusya'dan S-400 hava savunma sistemi alma kararı ile F-35
programından çıkarılması için sürenin başlatıldığı belirtilirken, dün
akşam saatlerinde ABD Başkanı Donald Trump, Türkiye'ye şu anda
yaptırım arayışında olunmadığını ifade etti. Trump’ın açıklamaları
ABD –Türkiye ilişkilerine dair endişeleri hafifletirken TL varlıklarda
değer kazanımları hız kazandı. 14 günlük üssel ortalamanın altında
fiyatlamanın sürdüğü EURTRY’de dün yaşanan gelişmelerle 6,3071
seviyesi test edildi. Kurda 6,3525 seviyesinin üzerinde 6,4260 -
6,5050 ve 6,5650 seviyeleri direnç olarak izlenebilir. Geri
çekilmelerde 6,3070 - 6,2606 ve 6,2040 seviyeleri destek olarak
takip edilebilir. 

Günlük Pivot Seviyeleri

   6.4282

  6.3991  

 6.3805   

6.3619    

 6.3327   

  6.3036  

   6.2850
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Altın

Ons altın dün 6 yıllık zirvesini yenileyerek 1453$ seviyelerine
yükselirken bu sabah 1442$ seviyesinden işlem görüyor. NY Fed
Başkanı Williams, "Faiz ve enflasyon düşükken ekonomi yavaşlıyor.
Felaket başımıza gelmeden erken davranmalı, nötr faizi 50 bp
indirmeliyiz." açıklamasının ardından bankadan yapılan düzeltmede
başkanın 20 yıllık araştırmaya dayalı teorik konuşma yaptı,
toplantıya dair sinyal vermedi denildi. Tüm bu karışıklık esnasında
31 Temmuz'a yönelik olarak 50bp faiz indirim ihtimali bir ara
%66'lara kadar yükseldi. Teknik olarak 1440$ seviyesi eski direnci
yeni desteği. Şimdilik haber etkisiyle direnç kırılsa da geri
çekilmelerde 1420$ halen daha önemli bir oyuncu. 1440/ 1452/
1456 dirençler, 1440/ 1420/ 1415 ise desteklerdir.

Günlük Pivot Seviyeleri

   1,463.36

  1,458.18  

 1,448.03   

1,437.88    

 1,432.71   

  1,427.53  

   1,417.38

DAX Yakın Vade

Ticaret savaşlarına ilişkin tekrar gündeme taşınan endişeler
nedeniyle son iki günlük süreçte Avrupa borsaları baskı altında
kalmıştı. Ticaret savaşlarına dair endişeler risk iştahı üzerinde baskı
oluştururken Fed’in faiz indirimine gideceğine dair beklentiler
fiyatlamalar üzerinde etkisini sürdürüyor. DAX vadelileri dün günü
%0,57’lik bir düşüşle 12.239 seviyesinden tamamladı. Bu sabah
hafif alıcılı bir seyrin izlendiği DAX vadelisinde yukarı yönlü
hareketlerin devam etmesi durumunda 22 günlük üssel ortalamanın
geçtiği 12.337 seviyesi kısa vadeli direnç konumundadır. 12.337
üzerinde 12.355 ve 12.377 seviyeleri direnç olarak izlenebilir. Satış
baskısının tekrar artış kaydetmesi durumunda 12.250, 50 günlük
üssel ortalamaya denk gelen 12.227 ve 12.181 seviyeleri destek
olarak takip edilebilir.

Günlük Pivot Seviyeleri

   12,386.00

  12,348.00  

 12,326.00   

12,304.00    

 12,266.00   

  12,228.00  

   12,206.00
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Dow Jones Yakın Vade

Dün Dow Jones endeksi günü sınırlı kazanımlarla pozitif
tamamlarken, bu sabah Dow Jones vadelisi %0,4 oranında kazançlı
seyrediyor. Fed bölgesel başkanlarından gelen güvercin yorumların
ardından ABD 10 yıllık tahvil faizi %2,04’e kadar geriledi. NY Fed
Başkanı Williams, " nötr faizi 50 bps indirmeliyiz." açıklamasının
ardından bankadan düzeltme gelse de 1 Temmuz'a yönelik olarak
50bp faiz indirim ihtimali bir ara %66'lara kadar yükseldi. ABD
merkez bankasının bu ay sonunda faiz indirimine gideceği
umutlarını pekiştirmesiyle endeksler olumlu etkileniyor. Dow
vadelisini teknik olarak ele aldığımızda; kanal içi hareketi devam
ediyor. 27,390- 27,285 aralığında yatay aralığındayız. 27,390/
27,500 seviyeleri dirençler olurken, 27,285/ 27,000/ 26,800 ise
desteklerdir.

Günlük Pivot Seviyeleri

   27,467.33

  27,404.67  

 27,356.33   

27,308.00    

 27,245.33   

  27,182.67  

   27,134.33

S&P 500 Yakın Vade

S&P 500 dünkü seansı %0,36 oranında kazançla 2995 puan
seviyesinden tamamladı. Fed bölgesel başkanlarından gelen
güvercin yorumların ardından Fed'in bu ay sonundaki toplantısında
50 baz puanlık faiz indirim ihtimalinin %66'ya kadar çıkması, pozitif
görüntünün arkasındaki ana sebep. ABD on yıllık tahvil faizi de
%2,04'e kadar geriledi. Fed’in bu ay sonunda daha fazla faiz
indirimine gideceği beklentilerinin pekişmesiyle vadeliler de bu
sabah artıda. S&P500 vadelisi %0,26 oranında artış gösterirken,
teknik olarak eski yükseliş kanalına dönme çabasında. Ancak olası
bir pull back durumuna dikkat edilmeli ve dönüş riski alınıyorsa
stoplu gidilmelidir. 3004 seviyesinden destek bulan vadeli 3024-
3004 aralığında seyrediyor. 3024 seviyesi bu bağlamda direnç
olurken, 3004/ 2990/ 2980 ise desteklerdir.

Günlük Pivot Seviyeleri

   3,024.50

  3,017.00  

 3,011.25   

3,005.50    

 2,998.00   

  2,990.50  

   2,984.75
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Brent Petrol

Trump’ın söylemleri sonrasında ticaret savaşlarına dair endişelerin
artış kaydetmesiyle beraber brent petrolde alım kontratları hızla
çözüldü. 61,25$ seviyelerine kadar gerileyen brent petrol ABD’nin
Hürmüz Boğazı’nda İran’a ait insansız hava aracını vurduğu
açıklamasının ardından bir miktar tepki verse de jeopolitik riskler
kazanımları geri almasına yeterli olamadı. Hali hazırda piyasanın
müzakerelere yönelik tepkisi de aşırı fiyatlanıyor olabilir. Haftalık
stok verilerinin azalmaya başlaması 60$ üzerinde kalmasına neden
olurken, OPEC’in de üretim kısıtı piyasanın dengede kalmasını
sağlıyor. Brenti teknik olarak ele aldığımızda; yükseliş trendinin
dışına çıkarak kısa vadeli alçalan trende geçti. 63,30/ 63,90/ 64,50
dirençler, 62,90/ 62,15/ 61,40 ise desteklerdir.

Günlük Pivot Seviyeleri

   64.00

  63.71  

 63.36   

63.01    

 62.71   

  62.41  

   62.06

USD/JPY

ABD'de haftalık işsizlik maaşı başvuruları 8 bin artışla 216 bin oldu.
Başvurular yükselse de istihdam piyasası kademeli iyileşmeyi
sürdürdü. Philadelphia Fed imalat endeksi temmuz ayında 0,3'ten
21,8'e yükseldi. Fed üyesi Williams'ın konuşmasında 25 baz puan
yerine 50 baz puan faiz indirimine gidileceği yönünde yanlış
anlaşılması USDJPY’de volatilitenin yaşanmasında etkili oldu.
Japonya'da bu sabah açıklanan çekirdek TÜFE haziran ayında
%0,6 seviyesine geriledi. Japonya’da enflasyonun iki yılın en
düşüğüne gerilemesi Japonya Merkez Bankası üzerindeki baskıları
artırdı. Bugün 107,21 seviyesinden gelen alımlarla toparlanmanın
devamında 108,00 – 108,25 ve 108,50 seviyeleri direnç, 107,20 –
107,05 ve 106,78 seviyeleri destek olarak izlenebilir.

Günlük Pivot Seviyeleri

   108.35

  108.02  

 107.86   

107.70    

 107.37   

  107.05  

   106.88
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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."

(0216) 453 0120 www.gedik.com

https://www.gedik.com/

	Piyasa Verileri
	Piyasa Gündemi
	EURO/DOLAR
	GBP/USD
	USDTRY
	EUR/TRY
	Altın
	DAX Yakın Vade
	Dow Jones Yakın Vade
	S&P 500 Yakın Vade
	Brent Petrol
	USD/JPY
	Gedik Yatırım Menkul Değerler A.Ş. - Yatırım Danışmanlığı Birimi
	YASAL UYARI

