
 
 

 
  Gedik Private Strateji  / 15 Haziran 2017 Perşembe                                                                                                                                   GPS   1 

Gedik Private Strateji  (GPS) 

 15 Haziran 2017 Perşembe Tailor-made  trading 

 

 

  

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Yurtiçinde TCMB faiz kararı; ABD tarafında İthalat – İhracat Fiyatları 

ve Sanayi Üretimi verileri; Avrupa tarafında ise İngiltere Merkez 

Bankası kararı ön planda olacak. Fed dün akşam sona eren Haziran 

toplantısının ardından beklenildiği gibi 0.25 puan faiz artırımına 

giderek politika faizini % 1.00 – 1.25 aralığına yükseltti. Faiz 

artırımının beklentilerle uyumlu olması nedeniyle bilanço küçültme 

konusunda verilen detaylar ile Fed üyelerinin ekonomiye dair 

beklentilerinde yaptıkları güncellemelerin öne çıktığı söylenebilir.  

Güne yataya yakın bir açılış yapmasın beklediğimiz endekste; TCMB 

kararının bekleneceği günde, düne benzer bir şekilde, açılışın 

ardından karar görülene kadar yatay-kararsız bir seyir izlenmesi 

ve/veya bir miktar kâr satışı görülmesi ihtimali yüksek. TCMB kararı 

sonrasında kur tarafında gözlenecek seyir endeksin yönü açısından 

da belirleyici olacaktır. 99.300 desteği üzerinde kalındıkça 101.700 

teknik hedef konumunda kalmaya devam edecek. Olası düzeltme 

hareketlerinde en kritik destek 98.150 civarında.   

 

Tahvil ve Bono Piyasası’nda dün gösterge tahvil faizinde düşüş, 10 

yıllık tahvil faizinde ise yükseliş görüldü. Bir önceki günü %11,14 

seviyesinden tamamlayan gösterge faiz günü %11,04 

seviyesinden tamamlarken, 10 yıllık tahvil faizi güne %10,48 

seviyesinden başlayarak gün içinde en yüksek %10,54; en düşük 

%10,47 seviyelerini görerek günü %10,48 seviyesinden kapattı. 

TCMB tarafından dün 1 hafta vadeli repo ihalesi açılmadı. Ağırlıklı 

ortalama fonlama maliyeti %11,96 olarak gerçekleşti.  

 

Piyasa Gündemi 

 

Piyasamız dün de kapanış rekoru kırdı ve bizim gibi yükselişi 
destekleyenleri hiç ama hiç şaşırtmadı. 100.000 sınırından bir 
kez daha döndük ve 99.600 seviyelerinden günü kapattık. 
Hacim 5.19 Milyar TL. Fed beklentileri karşıladı ve faizi arttırdı 
ama bilançoyu küçültme adına, fazla beklemeden harekete 
geçilebileceğine dair kuvvetli bir sinyal verdi, bu da piyasaların 
pek hoşuna gitmedi. 
 
Trading Idea:  

Dolar/TL’nin önce 3.47 seviyeleri, daha sonra da 3.50’leri 
görmesi ve şuan tekrar 3.48 ‘lerden geçmesi, baş döndürücü 
bir hareketti açıkçası ama son tahlilde şuan Dolar almaya değil 
satmaya meraklı yatırımcıların sayısı bariz daha fazla ve bu 
süreç devam edeceğe benziyor. Siyasi gündem bugün ısınmaya 
başlayabilir. 99.000 den geçtiğini düşündüğüm destek günlük 

olarak kırılmadığı müddetçe, bizce momentum korunacaktır.  
 

 

 

 

Tahvil ve Bono Piyasası 

Günlük Verier 

Veriler 

 

Kapanış
Günlük Değ. 

%

Yılbaşı Değ. 

%

BIST-100 99,636 0.34% 27.51%

BIST-30 122,310 0.28% 28.08%

BIST Banka 169,310 0.71% 30.69%

BIST Sanayi 106,346 0.40% 27.23%

BIST-100 İşlem Hacmi (Mln TL) 4,873

BIST-30 Yakın Vade 122.675 0.16% 28.52%

Gösterge Faiz (2 Yıllık) 11.14% -10 bp +51 bp

Bono Faizi (10 Yıllık) 10.59% -11 bp -78 bp

Gecelik Faiz 11.80% -1 bp +348 bp

CDS TR (5 Yıllık) 182.61 -5 bp -90 bp

Altın (Ons/$) 1,261 0.17% 9.71%

Brent Petrol 46.89 0.30% -17.10%

USD/TRY 3.4875 0.14% -0.97%

EUR/TRY 3.9131 0.21% 5.61%

Döviz Sepeti 3.7355 -0.56% 2.65%

Dow Jones 21,375 0.22% 8.19%

S&P 500 2,438 0.00% 9.03%

Nasdaq 6,195 -0.41% 15.14%

Çin 3,135 0.14% 1.02%

Japonya 19,831 -0.27% 3.75%

Hindistan 31,145 -0.04% 16.97%

Hong Kong 25,637 -0.92% 16.53%

Almanya 12,806 0.32% 11.54%

Fransa 5,243 -0.35% 7.84%

İngiltere 7,474 -0.35% 4.64%

Makroekonomik Veriler Cari 2016 2017 (T)

Büyüme (%) 5.00% 2.90% 3.30%

Enflasyon (%) 11.72% 8.53% 9.63%

İşsizlik Oranı (%) 12.60% 12.70% 12.80%

Cari Denge/GSYH (%) -3.82% -3.97% -4.38%

* Tahminler Gedik Yatırım Danışmanlığı ve Araştırma Birimine aittir.

Günlük Veriler

Hisse Senedi Piyasaları

Sabit Getirili Menkul Kıymet

Emtia ve Pariteler

Yurtdışı Piyasalar

www.gedikprivate.com 

VIOP 

Haziran vadeli endeks kontratı gün içinde 122.125 ve 123.150 

arasında dalgalanarak günü 122.675 seviyesinden kapattı. Yukarı 

yönlü hareketlerin görüldüğü endeks kontratında 112.611 adet 

işlem oldu. Açık pozisyon sayısı 3 artarak 387.019 olarak gerçekleşti. 

Teknik olarak kısa vadede ilk kuvvetli destek 121.350 ilk kuvvetli 

direnç 123.350 seviyesinde bulunmaktadır. Günlük grafikte 5 

periyotluk üssel hareketli ortalaması üzerinde hareket eden 

kontratta, aşağı yönlü hareketlerde 121.350 ve 120.675 seviyeleri 

destek olarak önem arz etmektedir. Yukarı yönlü hareketlerde ise 

direnç olarak 123.350 ve 124.000 seviyeleri izlenebilir. Saatlik 

grafikte RSI kendi ortalaması etrafında dalgalanarak yatay 

hareketine devam etmektedir. 

 

Borsa ve Vadeli İşlemler

  

 

 

 

 

http://gedikprivate.com/
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Gedik Yatırım Menkul Değerler A.Ş. 

 

Gözde ÖZARSLAN                                                                           Üzeyir Doğan 

Gedik Private  Gn. Müd. Yard.                                                          Araştırma Müdürü 

 

Gedik Private Strateji Ekibi/ Araştırma 

 
gedikprivate@gedik.com                                                    0216 – 560 3400 

 

Gedik Private Türev Ürünler ve Opsiyon Birimi 

 

Ünvan  :   Gedik Yatırım Menkul Değerler A.Ş. 
Adres :   Gedik Private Bağdat Caddesi 

Bağdat Cad. Esen Apt. N.351/5 Şaşkınbakkal – İSTANBUL 

Tel :   +90 (216) 560 3400 

 

FİNANSAL KİŞİLİK TESTİ 

 

Gedik Private ekibinin uzman kadrosunun sizin için hazırladığı Finansal Kişilik Testi’ne buradan ulaşabilirsiniz. 

 

YASAL UYARI 

 

Burada yer alan bilgiler Gedik Yatırım Menkul Değerler A.Ş. Gedik Private Strateji ekibi tarafından genel bilgilendirme amacı ile hazırlanmıştır. 

Yatırım Danışmanlığı hizmeti; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak 

Yatırım Danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır.  Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel 

görüşlerine dayanmaktadır.  Herhangi bir yatırım aracının alım-satım önerisi ya da getiri vaadi olarak yorumlanmamalıdır.  Bu görüşler mali 

durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir.  Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanarak yatırım kararı verilmesi 

beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir. 

Burada yer alan fiyatlar, veriler ve bilgilerin tam ve doğru olduğu garanti edilemez; içerik, haber verilmeksizin değiştirilebilir. Tüm veriler, 

Gedik Yatırım Menkul Değerler A.Ş. tarafından güvenilir olduğuna inanılan kaynaklardan alınmıştır. Bu kaynakların kullanılması nedeni ile 

ortaya çıkabilecek hatalardan Gedik Yatırım Menkul Değerler A.Ş. sorumlu değildir.  

Kaldıraçlı alım satım işlemleri sonucunda kar elde edebileceğiniz gibi zarar riskiniz de bulunmaktadır. Bu nedenle işlem yapmaya karar 

vermeden önce, karşılaşabileceğiniz riskleri anlamanız ve kısıtlarınızı dikkate alarak karar vermeniz gerekmektedir. Bu amaçla, Sermaye 

Piyasası Kurulu’nun III-39.1 Sayılı “Yatırım Kuruluşlarının Kuruluş ve Faaliyet Esasları Hakkında Tebliğ”inin 25 inci maddesinde öngörüldüğü 

üzere “Kaldıraçlı Alım Satım İşlemlerine İlişkin Risk Bildirim Formu”nda yer alan aşağıdaki hususları anlamanız gerekmektedir.  

Risk Bildirim Formu’na buradan ulaşabilirsiniz 

 

 

 

 

FX ve Türev Piyasalar 

  

 

 

 

 

USDTRY: Dolar/TL gün içinde 3.4751 ve 3.5220 arasında dalgalanarak günü 3.4482 seviyesinden kapattı.  Dün kurda özellikle FOMC 

açıklamaları sonrasında aşağı yönlü hareketler görüldü. Bu sabah günlük grafikte 5 periyotluk üssel hareketli ortalaması altında hareket 

eden kur 3.4950 seviyelerinden işlem görüyor.  Teknik olarak kısa vadede en kuvvetli destek 3.4750 ve en kuvvetli direnç 3.4990 

seviyelerinde bulunmaktadır. Gün içinde aşağı yönlü hareketlerde destek olarak 3.4750 - 3.4650 - 3.4530 seviyeleri takip edilebilir. Yukarı 

yönlü hareketlerde ise 3.4990 - 3.5095 - 3.5230 seviyeleri direnç olarak izlenebilir. Aşağı yönlü eğilime sahip olan kısa vadeli hareketli 

ortalamaların düşüş ivmelerinde bir miktar azalma olduğu görülmekte. Bugün yurt içinde PPK toplantısı ve ABD tarafında işsizlik sigortası 

başvuruları, işsizlik haklarından yararlanma başvuruları, Philadephia Fed İmalat endeksi,  sanayi üretimi, izlenecek.     

EURUSD: Günü 1.1218 seviyesinden kapatan parite gün içinde en düşük 1.1193 seviyesini görürken, en yüksek 1.1296 seviyesini test etti. 

Dün volatil  yukarı yönlü hareketlerin görüldüğü parite bu sabah günlük grafikte 5 periyotluk üssel hareketli ortalaması üzer inde 1.1218 

seviyelerinden işlem görüyor. Teknik olarak kısa vadede destek 1.1205 direnç 1.1285 seviyelerinde bulunmaktadır. Gün içinde aşağı yönlü 

hareketlerde 1.1205 ve 1.1125 seviyeleri destek olarak önemini korurken yukarı yönlü hareketlerde 1.1230 ve devamında  1.1285 

seviyeleri direnç olarak takip edilebilecek seviyeler olarak görünmektedir. Saatlik grafikte RSI kendi ortalaması altında dalgalanarak aşağı 

yönlü hareket etmektedir. Kısa vadeli hareketli ortalamaların aşağı yönlü hareket ettikleri görülüyor. Bugün Euro bölgesinde ticaret 

dengesi, Eurogroup toplantısı takip edilecek.     

XAUUSD:  Günü 1261 seviyesinden kapatan Ons Altın gün içinde 1257 ve 1280 seviyeleri arasında dalgalandı. Teknik olarak kısa vadede 

en kuvvetli destek 1255 ve en kuvvetli direnç 1272 seviyelerinde bulunmaktadır. Dün aşağı yönlü hareketlerin görüldüğü altın bu sabah 

1262 seviyelerinden işlem görüyor. Günlük grafikte 5 periyotluk üssel hareketli ortalaması altında hareket eden sarı metalde gün içinde 

kuvvetli destek olarak 1255-1252 aralığı önemini korumaktadır. Yukarı yönlü hareketlerde direnç olarak 1272-1276 aralığı izlenebilir. 

Saatlik grafikte MACD negatif bölgede triggeri altında aşağı yönlü hareket etmektedir. RSI kendi ortalaması altında ve yukarı yönlü 

hareket etmektedir. Bugün ABD’de New York Empire State İmalat ve Philadelphia FED İmalat Endeks verileri izlenecek.     
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