
Forex Bülten 11 Haziran 2020

Piyasa Gündemi

Fed dünkü toplantısında piyasadaki genel beklentilerle uyumlu
olarak faiz oranlarında değişikliğe gitmezken, piyasalar açısından
önem taşıyan ileriye yönelik ekonomik projeksiyonlarını da aralık
ayından bu yana ilk kez paylaştı. Fed Başkanı Powell yaptığı
konuşmada Fed'in gerektiği sürece tüm araçlarını kullanmaya hazır
olduğunu ifade etti.  Salgın kaynaklı gelişmeler ve haber akışları
risk iştahı üzerinde etkisini sürdürmeye devam edecektir. 

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

Türkiye

Türkiye'de işsizlik oranı, martta geçen yılın aynı ayına göre 0,9
puan azalarak %13,2'ye geriledi. Söz konusu dönemde işsiz sayısı
573 bin kişi azalarak 3 milyon 971 bin kişi olarak kayıtlara geçti.
Ekonomik İşbirliği ve Kalkınma Örgütü (OECD) bu yıl koronavirüs
nedeniyle Türkiye ekonomisinin %4,8 daralmasını bekliyor. Virüs
pandemisinde ikinci dalga yaşanması durumunda ise bu
daralmanın daha sert olacağını öngörüyor. Cumhurbaşkanı
Erdoğan, Rusya Devlet Başkanı Putin ile görüştü. Görüşmede,
Libya ve İdlib'deki gelişmeler başta olmak üzere bölgesel konular
ele alındı. 

Euro Bölgesi

İngiltere ve Avrupa Birliği arasındaki, ticaret görüşmelerinin şu
aralar yolunda gitmemesi, İngiltere’nin bloktan anlaşmasız bir
şekilde çıkması ve işletmelerin bundan ağır hasar görmesi riskini
artırıyor. Bu belirsizlik, halihazırda koronavirüs pandemisinden
zarar gören ekonominin sorunlarını daha da derinleştirebilecek ve
ekonominin yüz yıllar sonra ilk kez resesyona yönelmesine neden
olabilecek bir senaryo olarak öne çıkıyor.

ABD

ABD'de tüketici fiyat endeksi mayıs aylık %0,1 düştü, yıllık bazda
da %0,1 ile tahminlerin altında arttı. Çekirdek enflasyon da aylık
bazda %0,1 düştü, yıllık %1,2 arttı. Yıllık artış 2011'den beri en
düşük artış olarak kayda geçti. Fiyatların 3. ayda da düşmesi
ekonominin virüs pandemisi sonrası yeniden toparlanmaya
başladığı bu dönemde deflasyon endişelerini de tetikleyebilir.

Fed, haziran toplantısında politika faizinde değişikliğe gitmeyerek
sıfıra yakın seviyede tuttu. Fed yetkilileri üretimde bu yıl ciddi bir
düşüş yaşanacağını ve faizlerin önümüzdeki birkaç yıl boyunca
sıfıra yakın kalacağını beklediklerini belirtti. Fed, büyüme
beklentisini bu yıl için %6,5 daralma olarak revize etti. Fed Başkanı
Powell, bankanın Haziran ayı politika toplantısının ardından
açıklamalarda bulundu. Powell, Fed'in gerektiği sürece tüm
araçlarını kullanmaya hazır olduğunu söyledi ve Mayıs'ta istihdamın
toparlandığının görüldüğünü belirtti. Ancak verilerde Mayıs'ta
görülen toparlanmaya rağmen işsizlik oranının tarihi yüksek
seviyelerde olduğunun altını çizdi.

Piyasa Verileri

Pariteler Son Günlük Değ.
(%)

Haftalık Değ.
(%)

Yılbaşı Değ.
(%)

USDTRY 6.7854 0.13 0.43 14.06
EURTRY 7.7025 -0.10 0.56 15.41
EURUSD 1.1352 -0.19 0.12 1.20
GBPUSD 1.2680 -0.53 0.68 -4.27
USDJPY 107.06 -0.07 -1.91 -1.48

Sepetler Son Günlük Değ.
bp

Haftalık Değ.
bp

Yılbaşı Değ.
bp

½ $ + ½ € 7.2663 0.15 7.40 95.43
Dolar Endeksi 96.3940 29.90 -34.50 0.50
REK 68.6000 - - -762.00

Endeks Vadeliler Son Günlük Değ.
(%)

Haftalık Değ.
(%)

Yılbaşı Değ.
(%)

S&P 500 Yakın Vade 3,141.25 -1.40 0.99 -2.78
DAX Yakın Vade 12,298.00 -2.13 -1.04 -7.16
Dow Jones Yakın
Vade 26,491.00 -1.74 0.91 -7.08

Emtialar Son Günlük Değ.
(%)

Haftalık Değ.
(%)

Yılbaşı Değ.
(%)

Ons Altın 1,728.53 -0.59 0.82 13.88
Gram Altın 377.09 -0.42 1.24 29.90
WTI 38.46 -2.77 1.16 -37.12
BRENT 40.33 -2.11 1.08 -39.63
Bakır 2.59 -0.96 4.33 -7.14

Tahviller Son Günlük Değ.
bp

Haftalık Değ.
bp

Yılbaşı Değ.
bp

Türkiye 2 Yıllık 9.1900 30.00 30.00 -259.00
Türkiye 10 Yıllık 12.1000 -4.00 35.00 -11.00
ABD 10 Yıllık 0.7170 -5.10 -11.00 -120.20
ABD 2 Yıllık 0.1770 -0.60 -2.10 -139.40
Almanya 10 Yıllık -0.3690 -3.00 -5.00 -18.10
Almanya 2 Yıllık -0.6380 -1.00 -1.50 -2.10

Gelişmekte Olan
Ülke Kurları Son Günlük Değ.

(%)
Haftalık Değ.

(%)
Yılbaşı Değ.

(%)
USDZAR 16.6854 0.99 -1.32 19.13
USDIDR 14,170.00 0.41 0.29 2.05
USDTRY 6.7854 0.13 0.43 14.06
USDRUB 69.0360 0.82 -0.17 11.21
USDBRL 4.9743 0.02 -2.84 23.75
USDCNY 7.0726 0.16 -0.53 1.57
USDMXN 22.1883 1.57 1.24 17.34
USDCZK 23.4646 0.47 -0.26 3.51
USDHUF 303.5910 0.55 -0.17 2.93
USDPLN 3.9363 0.61 0.57 3.76
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Euro/Dolar

Euro Bölgesi’nde dün önemli veri akışı bulunmazken, ABD’de
tüketici fiyat endeksi ve Fed’in faiz kararı takip edildi. Tüketici fiyat
endeksi mayıs aylık %0,1 düştü, yıllık bazda da %0,1 ile
tahminlerin altında arttı. Fed toplantısında politika faizinde
değişikliğe gitmezken, Fed yetkilileri üretimde bu yıl ciddi bir düşüş
yaşanacağını ve faizlerin önümüzdeki birkaç yıl boyunca sıfıra
yakın kalacağını beklediklerini belirtti. Fed Başkanı Powell, Fed'in
gerektiği sürece tüm araçlarını kullanmaya hazır olduğunu söyledi.
Sert volatilitenin yaşandığı paritede bu sabah geri çekilme
kaydedilmektedir. Geri çekilmenin devamında 1,1320 – 1,1300 ve
1,1275 seviyeleri destek, 1,1360 – 1,1384 ve 1,1400 seviyeleri
dirençlerdir.

Günlük Pivot Seviyeleri
   1.1461

  1.1428  

 1.1390   

1.1352    

 1.1320   

  1.1287  

   1.1249

GBP/USD

GBPUSD paritesi dün akşam Fed toplantısı sırasında 1,28
seviyelerinin üzerine çıkarak son 3 ayın zirvelerinden işlem gördü.
Fed’in beklenildiği gibi faiz oranlarını sabit bırakması ve Powell’ın
açıklamalarında 2022 yılına kadar faizlerin sıfıra yakın
seyredeceğine yönelik söylemleri akşam dolar endeksinin 95,7
seviyelerine kadar gerilemesine neden oldu. ABD’de bu gelişmeler
yaşanırken dün İngiltere’ye kredi derecelendirme kuruluşu
Moodys’den anlaşmasız Brexit uyarısı geldi. Sabah itibariyle dolar
endeksindeki tepki hareketlerine bağlı olarak parite 1,27 seviyesin
altında işlem görüyor. Paritede bugün 1,2655 seviyesinin altında
1,2615 ve 1,2580 seviyeleri destek noktaları olarak takip edilebilir.
Yükselişlerde ise 1,2710 seviyesinin üzerinde 1,2760 ve 1,2815
seviyeleri önem kazanacaktır.

Günlük Pivot Seviyeleri
   1.2837

  1.2796  

 1.2738   

1.2680    

 1.2639   

  1.2598  

   1.2540
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USD/TRY

Dolar/TL kuru dün 6,7632 ve 6,8010 seviyeleri arasında
dalgalanarak günü 6,7767 seviyesinden tamamladı. Dolar/TL kuru
kritik Fed toplantısı öncesi sıkışık bir seyir izledi. Gün içinde
yurtiçinde mart ayı işsizlik verisi, yurtdışında ise ABD mayıs ayı
enflasyon rakamı takip edildi. Küresel dolar endeksi ise gün içinde
11 Mart’tan bu yana ilk defa 96 seviyelerinin altına sarktı. Bugün
yurtiçinde önemli bir veri akışı bulunmuyor. Yurtdışında ise ABD
ÜFE ve haftalık işsizlik başvuruları takip edilecek. Akşam Fed
sonrası 2022 yılı sonuna kadar faizlerin sıfıra yakın kalacağının
açıklanması küresel dolar endeksinin 95,7 seviyelerine kadar
gerilemesine neden oldu. Sabah 08:40 itibariyle küresel dolar
endeksi 96,4 seviyelerinden,  Dolar/TL kuru ise 6,78 seviyelerinden
işlem görüyor. 

Günlük Pivot Seviyeleri
   6.8059

  6.7963  

 6.7908   

6.7854    

 6.7757   

  6.7660  

   6.7606

EUR/TRY

Euro/TL kuru dün 7,6623 ve 7,7452 seviyeleri arasında
dalgalanarak günü 7,7021 seviyesinden tamamladı. Avrupa Merkez
Bankası koronavirüs krizi sonrası ödenmeyecek kredileri
yönetebilmek için bir proje üzerine çalıştığına ilişkin haber akışı ön
plana çıktı. Yurtiçinde işsizlik rakamları ve OECD’nin
değerlendirmesi takip edildi. İşsizlik oranı, martta geçen yılın aynı
ayına göre 0,9 puan azalarak %13,2'ye geriledi. Söz konusu
dönemde işsiz sayısı 573 bin kişi azalarak 3 milyon 971 bin kişi
olarak kayıtlara geçti. OECD bu yıl koronavirüs nedeniyle Türkiye
ekonomisinin %4,8 daralmasını beklediğini, ikinci dalga yaşanması
durumunda ise bu daralmanın daha sert olacağını belirtti. Euro
Bölgesi ve yurtiçinde açıklanacak önemli veri akışı bulunmazken,
gündeme dair gelişmeler takip edilecek.

Günlük Pivot Seviyeleri
   7.7751

  7.7523  

 7.7274   

7.7025    

 7.6796   

  7.6568  

   7.6319
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XAU/USD

Ons altın dün 1708$ ve 1739$ seviyeleri arasında dalgalanarak
günü 1738$ seviyesinden kapattı. Dün gerçekleşen Fed
toplantısında faizlerde değişikliğe gidilmezken, üretimde yaşanacak
sert düşüş nedeniyle faizlerin önümüzdeki birkaç yıl boyunca sıfıra
yakın kalacağı yönündeki beklentiler öne çıktı. Toplantı sonrası Fed
Başkanı Powell’ın açıklamaları takip edildi. Powell, finansal istikrarı
korumak ve ekonomide güçlü toparlanmanın sağlanması için
yapılacak her şeyi yapmaya, tüm araçları kullanmaya kararlı
olduklarını vurguladı. Dolardaki değer kaybı ile kazançlarını
genişleten ons altında toparlanma devam ediyor. Yükselişlerde
1738$ - 1745$ ve 1754$ direnç seviyeleri olarak bulunmaktadır.
Geri çekilmelerde 1720$ - 1709$ ve 1700$ seviyeleri desteklerdir.

Günlük Pivot Seviyeleri
   1,749.86

  1,744.96  

 1,736.68   

1,728.40    

 1,723.50   

  1,718.60  

   1,710.32

DAX Yakın Vade

Küresel hisse piyasalarında son dönemde normalleşme adımları ve
toparlanmaya ilişkin güç kazanan beklentilerin katkısıyla pozitif bir
seyir izlenirken, bu hafta genelinde alım iştahının zayıflama
kaydettiği görülüyor. Fed’in faiz kararının ön plana çıktığı günde
hisse piyasaları dalgalı bir seyir izledi. Avrupa borsaları dün günü
bir miktar satıcılı bir görünümle tamamlarken, DAX vadelisi
%0,64’lük düşüşle 12.566 puandan tamamladı. Fed sonrasında
toparlanmaya ilişkin iyimser beklentiler bir miktar zayıflama
gösterirken, bu sabah hisse piyasalarında satıcılı bir seyir etkili
oluyor. DAX vadelisinde aşağı yönlü hareketlerin devamında
12.145 – 12.080 ve 500 günlük üssel ortalama (11.950) destek
olarak izlenebilir. Yükselişlerde ise 12.325 – 12.400 ve 12.563
seviyeleri direnç konumundadır. 

Günlük Pivot Seviyeleri
   12,676.33

  12,585.67  

 12,442.33   

12,299.00    

 12,208.33   

  12,117.67  

   11,974.33
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Dow Jones Yakın Vade

DJ endeksi dün bir kez daha %1’in üstünde geriledi ve çarşamba
gününü 27,000’li seviyelerin altında tamamladı. Dün akşam Fed
beklenildiği gibi faiz oranlarını sabit bırakırken, Powell’ın
açıklamalarında 2022 yılına kadar faizlerin sıfıra yakın
seyredeceğine yönelik söylemi endekslerin gün içi kayıplarını
silmesine neden olsa da yatırımcıların havacılık ve bankacılık
sektöründe kar satışlarına gitmesi ve teknoloji şirketlerine
yönelmeleri DJ endeksinin günün sonunda düşüş kaydetmesine
neden oldu. Sabah itibariyle %1,5’in üzerinde değer kayıpları
yaşayan DJ vadelilerinde bugün 26,450 seviyesinin altında 26,350
ve 26,060 seviyeleri destek noktaları olarak izlenebilir.
Yükselişlerde ise 26,650 seviyesinin üzerinde 26,870 ve 27,075
seviyeleri önem kazanacaktır.

Günlük Pivot Seviyeleri
   27,389.67

  27,193.33  

 26,844.67   

26,496.00    

 26,299.67   

  26,103.33  

   25,754.67

S&P 500 Yakın Vade

Fed dünkü toplantısında piyasadaki genel beklentilerle uyumlu
olarak faiz oranlarında değişikliğe gitmezken, ileriye yönelik
ekonomik projeksiyonlarını da aralık ayından bu yana ilk kez
paylaştı. Fed Başkanı Powell yaptığı konuşmada Fed'in gerektiği
sürece tüm araçlarını kullanmaya hazır olduğunu ifade etti. Fed’in
ekonomik toparlanmanın zaman alacağını işaret eden öngörüleri
hisse senetlerinde satışa neden oldu. S&P 500 Endeksi dün %0,53
gerilerken, bu sabah vadeli piyasalarda %1,30 civarında bir kayıpla
3150’nin hemen altında bulunuyor. Sözleşmede ilk destek 3100 -
3130 aralığında iken en önemli destek seviyesi mart ayından beri
devam eden yükseliş trendinin bulunduğu 3075 civarı olacaktır.
Yukarıda ise 3180 – 3212 ve 3261 dirençler olarak izlenebilir.

Günlük Pivot Seviyeleri
   3,225.83

  3,207.17  

 3,174.33   

3,141.50    

 3,122.83   

  3,104.17  

   3,071.33
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Brent Petrol

Suudi Arabistan’ın bu ay sonunda gönüllü petrol üretim kısıntısını
durduracağına yönelik haber akışı bu hafta kâr satışlarını
beraberinde getirirken, petrol piyasasında dün yukarı yönlü bir seyir
izlendi. Toparlanmaya ilişkin güç kazanan beklentiler ve üretim
kısıntıları son haftalarda petrol fiyatlarını destekleyen temel
gelişmeler oluyor. Ancak Fed sonrasında toparlanmaya ilişkin
iyimser beklentiler bir miktar zayıflarken, bu sabah petrol piyasası
satıcılı bir seyir izliyor. 40$’lı seviyelerden işlem gören brent
petrolde, aşağı yönlü hareketlerde 100 günlük üssel ortalama
(39,13$) ilk önemli destek noktası olarak izlenebilir. Ortalama
altında 38,00$ ve 36,95$ seviyeleri destek konumundadır.
Yükselişlerde ise 41,00$ - 41,70$ ve 42,50$ seviyeleri direnç
olarak takip edilebilir. 

Günlük Pivot Seviyeleri
   41.64

  41.30  

 40.82   

40.33    

 39.99   

  39.66  

   39.17

USD/JPY

ABD’de TÜFE mayıs aylık %0,1 düşerken, yıllık bazda %0,1 ile
tahminlerin altında arttı. Fed faizlerde değişikliğe gidilmezken,
üretimde yaşanacak sert düşüş nedeniyle faizlerin önümüzdeki
birkaç yıl boyunca sıfıra yakın kalacağı yönündeki beklentiler öne
çıktı. Toplantı sonrası Fed Başkanı Powell’ın açıklamaları takip
edildi. Powell, finansal istikrarı korumak ve ekonomide güçlü
toparlanmanın sağlanması için yapılacak her şeyi yapmaya, tüm
araçları kullanmaya kararlı olduklarını vurguladı. Japonya’da dün
Temsilciler Meclisi'nin, koronavirüs tedbirlerine yönelik 31,9 trilyon
yenlik rekor ek bütçe taslağını onayladığı açıklandı. JPY’de
yaşanan değer kazancının ardından bugün toparlanma
kaydedilmektedir. 107,35 – 107,65 ve 107,65 seviyeleri direnç,
107,08 – 106,98 ve 106,85 desteklerdir.

Günlük Pivot Seviyeleri
   107.57

  107.40  

 107.23   

107.06    

 106.89   

  106.73  

   106.56
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Gedik Yatırım Menkul Değerler A.Ş. - Yatırım Danışmanlığı Birimi

Ünvan : Gedik Yatırım Menkul Değerler A.Ş. – Gedik Foreks

Adres : Altayçeşme Mah. Çamlı Sok. Ofis Park Maltepe No:21/4 Kat:10-11-12 Maltepe/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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