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ÖNEMLİ BAŞLIKLAR
G20 zirvesinden Türkiye-ABD ilişkilerine yönelik olumlu yönde çıkan mesajların iyimserliğe neden
olduğu piyasalar bugün enflasyon verisine odaklanırken, S-400 konusundaki gelişmeler de
yakından izleniyor.
Tüketici Fiyatları Endeksi'nin (TÜFE) Haziran'da aylık %0.05 artış göstermesi, yıllık enflasyonun ise
baz etkisiyle Mayıs'taki %18.71'den %15.74'e sert gerilemesi bekleniyor.Yıllık enflasyon son 15
yılın rekor seviyesini 2018 Ekim'de %25.24 ile görmüş, daha sonra yönünü aşağı çevirerek Ocak
ayında %20.35'e, Şubat'ta %19.67'ye geriledikten sonra Mart'ta %19.71, Nisan'da %19.5,
Mayıs'ta ise %18.71 olmuştu.
Cuma günü 5.7875 seviyesinden kapanan dolar/TL önceki gün sert düşüşle 5.6275 seviyesine
kadar geriledi. Dün saat 1649'da 5.6570/5.6600 seviyesinde olan kur, bu sabah saat 0858'de
5.6370/5.6480 seviyesinde bulunuyor.Sepet bazında TL bu sabah 5.9998/6.0091, euro/TL
6.3686/6.3709 ve gbp/TL ise 7.0800/7.0880 seviyesinde işlem gördü.
Tahvil piyasasında seçim öncesi son işlemde %19.92 olan iki yıllık gösterge tahvilin faizi Cuma
günü spot kapanışta %19.55, valörde son işlemde %19.68 seviyesindeydi. Dün ise spot kapanışta
%19.21, valörde son işlemde %19.20 seviyesindeydi.Seçim öncesi son işlemi %16.43 seviyesinde
olan 10 yıllık gösterge tahvilin bileşik faizi ise Cuma günü spot kapanışta ve valörde son işlemde
%16.73 seviyesindeydi. Dün ise spot kapanışta %16.33, valörde son işlemde %16.26
seviyesindeydi.
S-400 BELİRSİZLİĞİ DEVAM EDİYOR
Reuters'ta bugün yayınlanan bir habere göre ABD yönetimi Ankara'nın Rus yapımı S-400
füzelerini teslim alması halinde, Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan'ın aksi yönde açıklamalarına
rağmen Türkiye'ye yaptırım uygulamayı ve F-35 savaş uçağı programından çıkarmayı planlıyor.
Hafta sonunda G-20 zirvesi esnasında ABD Başkanı Donald Trump ile görüşen Erdoğan, S400'lerin Temmuz ayının ilk yarısında teslim edileceğini, ABD'nin S-400 nedeniyle Ankara'ya
yaptırımlar getirmeyi planlamadığını belirtmişti.
Erdoğan ile kişisel ilişki kuran Trump, bunlara rağmen Türkiye'ye muafiyet tanıyıp, yaptırımları
erteleme yetkisine sahip. Ancak Ankara'yı memnun edecek bu adım, Kongre'de Trump'ı
destekleyen siyasetçilerin tepkisini çekebilir.
Yurtiçi piyasalar için iki ana risk kaynağından biri olan İstanbul seçiminin geçen hafta geride
kalmasının ardından piyasaların odaklandığı G20 zirvesi kapsamındaki Erdoğan-Trump görüşmesi
de piyasaları rahatlattı.

Ancak Trump'ın tek karar verici olmadığına, ABD kongresinde hala Türkiye ile ilgili bekleyen bir
yaptırım tasarısı olduğuna dikkat çeken analistler de aslında ABD ile ilişkiler konusundaki
belirsizliğin tam olarak ortadan kalkmadığına dikkat çekiyordu.

PARİTELER
➢

USD/TRY
Geçtiğimiz hafta sonunda G20 Zirvesi’nde, ABD Başkanı Trump’ın: Türkiye’nin, Rusya’dan S400 hava
savunma sistemlerini satın almasının bir yaptırıma tabi tutulmayabileceğine yönelik yapmış olduğu
açıklamaları ile hafta başında düşüşe geçen kurda, dün sabah saatlerinde ise; uluslararası kredi
derecelendirme kuruluşu Moody’s’in; Türk bankacılık sektörüne yönelik uyarıları ile yukarı yönlü
ataklar görüldü. Ayrıca, Financial Times’ın: Trump’ın verdiği söze fazlaca güvenilmemesi gerektiği
yönündeki spekülatif haberi ve küresel tarafta ABD-Çin ticaret görüşmeleri ile ABD-İran gerilimine
dair Trump’tan gelen bazı açıklamalar da bu yöndeki fiyatlamalar üzerinde etkiliydi. Öğlene doğru
ise fiyatlama davranışları değişiklik göstermeye başladı. Ticaret Bakanlığı’nın açıkladığı; Haziran ayı
Dış Ticaret Dengesi verilerinde geçtiğimiz senenin aynı dönemine göre ortaya çıkan iyimserlik ile
Hazine ve Maliye Bakanlığı’nın; uluslararası bankaları Dolar cinsi tahvil ihracı ile yetkilendirmesiyle
kurda geri çekilmeler oluştu. Bugün yine; S400 meselesine dair gelebilecek haber akışları kritik
olmaya devam edecek. Yine, bugün Türkiye tarafında açıklanacak olan enflasyon verilerinin de
haftanın kalanı için kritik olduğunu ve kurda oynaklıklara neden olabileceğini düşünmekteyiz. Yurt
dışı tarafta da; Ticaret Savaşları, Brexit ve İran gibi kritik meselelere dair gelişmeler ve ABD’de
açıklanacak olan önemli veriler ile tahvil faizleri ve Dolar Endeksi ‘nde oluşacak fiyatlamalar da kur
fiyatlamalarında volatil hareketlere neden olabilir.
Teknik Seviyeler;
Dirençler: 5.6650, 5.6800, 5.6915, 5.7100, 5.7325
Destekler: 5.6350, 5.6115, 5.5900, 5.5775, 5.5500

➢

EUR/USD
Geçtiğimiz gün Avrupa Merkez Bankası(ECB) yetkililerinin Temmuz ayında olası bir faiz indirimi için
aceleye gerek görmediği yönündeki haber akışları ile paritede alıcılı işlemler ağırlık kazanmıştı ancak
İngiltere Merkez Bankası Başkanı Carney’in, küresel tarafta ticaret savaşlarının ve anlaşmasız Brexit
ihtimalinin artması ekonomi dinamiklerinde bölgesel boyutta büyük endişe yarattığını vurgulaması
değer kazançlarını sildi. Ayrıca Avrupa Parlamentosu seçimleri sonucunda ortaya çıkan tablonun
yönetim kadroları üzerinde anlaşmayı zorlaştırmasına yönelik kaygılardan dolayı satıcılı seyir destek
buldu. Bugün ise, Euro bölgesinde açıklanacak Hizmet Satın Alma Müdürleri Endeksi takip
edilecekken ABD tarafında açıklanacak olan ADP Tarım Dışı İstihdam verisi parite açısından kritik
olabilir. Günün devamında küresel risk unsurlarından ticaret savaşları, Brexit, Avrupa Parlamento
Seçimlerine dair gelebilecek açıklamalar parite açısından volatil hareketlere neden olabilir.
Teknik Seviyeler;
Destekler: 1.1260, 1.1240, 1.1215, 1.1190, 1.1165
Dirençler: 1.1300, 1.1330, 1.1365, 1.1390, 1.1425

➢

GBP/USD
Dün sabah saatlerinde İran Nükleer Anlaşması’na dair artan endişeler ve İngiltere Nationwide Konut
Fiyat Endeksi kaynaklı olarak satıcılı işlemler ağırlık kazanmıştı. Bununla birlikte, yine İngiltere’de
açıklanan İnşaat PMI’ının da son 10 yılın en düşük seviyelere gerilemesiyle birlikte satış hareketini
destekler nitelikteydi. Ayrıca İngiltere Merkez Bankası Başkanı Mark Carney’in, piyasanın
projeksiyonları ve para politika kurullarının öngörüleri arasında uyuşmazlık olduğunu ve küresel
ticaret savaşlarının yanı sıra artan anlaşmasız Brexit ihtimali tedirginlik yarattığını deklare etmesi
dikkatleri çekti. Diğer taraftan Cleveland FED Başkanı Loretta Mester’in, para politikasında bir
değişiklik değerlendirmesi yapmadan önce verileri dikkatle takip etmeleri gerektiğini ve bu yıl
ABD’de büyük olasılıkla iyi bir büyüme performansı olacağını vurgularken aşağı yönlü risklerin her
geçen gün bir miktar daha arttığının altını çizmesi kritikti. Günün devamında bugün İngiltere
tarafında açıklanacak Hizmet Satın Alma Müdürleri Endeksi ve Para Politikası Kurulu Üyesi
Cunliffe’in konuşması takip edilecekken, ABD tarafında ADP Tarım Dışı İstihdam datası fiyatlamalar
açısından önem arz edebilir. Diğer taraftan küresel risk unsurlarından Brexit, Ticaret Savaşları,
Avrupa Parlamento Seçimlerine yönelik gelebilecek açıklamalar parite açısından volatil
fiyatlamalara neden olabilir.
Teknik seviyeler;
Destekler: 1.2550, 1.2500, 1.2475, 1.2440, 1.2400
Dirençler: 1.1300, 1.1330, 1.1365, 1.1390, 1.1425

➢

ALTIN
Altın fiyatları ABD ile Çin'in aralarındaki ticaret anlaşmazlığına kısa sürede çözüm bulamayacağı
beklentisiyle yatırımcıların güvenli liman varlıklara yönelmesine paralel olarak yüzde 1'in üzerinde
yükseldi.Altının spot piyasadaki ons fiyatı bir haftanın zirvesi olan 1,435.99 dolara kadar çıktıktan
sonra yüzde 0.7 artıda 1,427.64 liradan işlem gördü.Gram Altın bu sabah 261-TL den işlem gördü.

➢

PETROL
Ham petrol fiyatları dünkü sert düşüşün ardından OPEC ve onunla birlikte hareket eden ülkelerin
üretim kısıntısını uzatma kararından destek bularak yükseldi.ABD ham petrol stoklarının
beklentilerden daha fazla azalması da fiyatları destekledi.Petrol fiyatları, Petrol İhraç Eden Ülkeler
Örgütü'nün (OPEC) arz kısıntısını 9 ay daha uzatma kararına rağmen yavaşlayan küresel ekonominin
talebi düşüreceği endişeleriyle yüzde 4'ten fazla düşüş kaydetti.Fiyatlar bugün ise toparlanmaya
çalışıyor. Brent ham petrolünün en yakın vadeli fiyatı yüzde 0.6 artışla 62.76 dolardan işlem gördü.
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