
Forex Bülten 12 Haziran 2020

Piyasa Gündemi

Fed toplantısı ve Powell’ın söylemleri sonrasında risk iştahı bir
miktar baskı altında kalırken, ABD’deki bazı eyaletlerde salgının
yayılma hızında görülen artış ikinci dalga endişelerini tekrar
gündeme taşıdı. Gündeme gelen ikinci dalga endişeleri nedeniyle
riskli varlıklarda sert satışlar yaşandı. Salgın kaynaklı gelişmeler ve
ikinci dalga konusundaki endişeler risk iştahının seyri ve
fiyatlamalar üzerinde belirleyici olacaktır. 

Açıklanacak Önemli Ekonomik Veriler  
     
•    10:00 Türkiye – Sanayi Üretimi Önem: Yüksek
•    10:00 Türkiye – Cari İşlemler Dengesi Önem: Yüksek

Türkiye

TCMB tarafından haftalık menkul kıymet ve para istatistikleri
yayımlandı. Merkez Bankası'nın verilerine göre, yabancı
yatırımcılar geçen hafta net 103 milyon dolarlık menkul kıymet aldı.
Brüt döviz rezervleri ise geçen hafta 1,25 milyar dolar artarak 55,6
milyar dolara çıktı.

Euro Bölgesi

Avrupa Birliği Komisyonun İçişlerinden Sorumlu Üyesi Ylva
Johansson, üye ülkeler ve Schengen bölgesindeki ülkelerin
koronavirüs salgını sonrasında uygulamaya başladığı kısıtlamaların
15 Haziran'da kaldırmasını önerdi. Sanal ortamda basın toplantısı
düzenleyen Johansson, üye ülkelerde Kovid-19'a ilişkin durumda
düzelme olduğuna işaret ederek, Avrupa Hastalıkların Önlenmesi
ve Kontrol Merkezinin (ECDC) iç sınır kısıtlamalarının virüsle
mücadeleye katkı sağlamadığını açıkladığını anımsattı.
 Johansson, bazı üye ülkelerin halihazırda iç sınırlarını açmaya
başladığına dikkati çekerek, "Tüm üye ve Schengen bölgesindeki
ülkelerin mümkünse 15 Haziran'da iç sınır kısıtlamalarını
kaldırmalarını tavsiye ediyoruz. Bu tarihte mümkün olmazsa,
kısıtlamaların en kısa zamanda kaldırılmasını öneriyoruz." dedi.

ABD

İşsizlik maaşı başvuruları geçen hafta önceki haftaki seviyesi olan
1,9 milyondan 1,54 milyona indi.  İşletmelerin yeniden açılmaları ile
birlikte kademeli düşüş sürdü. İşsizlik maaşı başvurularından
yararlananların toplam sayısını gösteren süregelen başvurular,
beklenenden daha az düşerek, 30 Mayıs haftası 20,9 milyona
geriledi. 

ABD Hazine Bakanı seyahat, perakende ve eğlence sektörlerini
merkez alan ek teşvik paketi gerektiğini bildirdi. Ekonomide
toparlanma sinyalleri görülse de özellikle koronavirüs
pandemisinden kaynaklanan kapatmalardan zarar gören
işletmelere yönelik ABD'nin ek mali teşviğe ihtiyacı olduğunu
söyledi. Mnuchin, yeni tip koronavirüs salgınında ikinci dalga
endişeleriyle ilgili olarak "Ekonomiyi yeniden durduramayız"
yorumunu yaptı.

Piyasa Verileri

Pariteler Son Günlük Değ.
(%)

Haftalık Değ.
(%)

Yılbaşı Değ.
(%)

USDTRY 6.8367 -0.07 0.99 14.92
EURTRY 7.7330 -0.03 1.13 15.87
EURUSD 1.1311 0.11 0.17 0.83
GBPUSD 1.2589 -0.11 -0.75 -4.96
USDJPY 107.17 0.29 -2.20 -1.37

Sepetler Son Günlük Değ.
bp

Haftalık Değ.
bp

Yılbaşı Değ.
bp

½ $ + ½ € 7.2943 2.80 9.42 98.22
Dolar Endeksi 96.7240 -15.90 -21.30 33.50
REK 68.6000 - - -762.00

Endeks Vadeliler Son Günlük Değ.
(%)

Haftalık Değ.
(%)

Yılbaşı Değ.
(%)

S&P 500 Yakın Vade 3,053.00 1.42 -4.20 -5.51
DAX Yakın Vade 11,968.50 -0.50 -6.91 -9.65
Dow Jones Yakın
Vade 25,575.00 1.63 -5.53 -10.29

Emtialar Son Günlük Değ.
(%)

Haftalık Değ.
(%)

Yılbaşı Değ.
(%)

Ons Altın 1,731.28 0.24 2.69 14.06
Gram Altın 380.52 0.15 3.69 31.08
WTI 36.12 -1.04 -8.50 -40.95
BRENT 37.74 -1.20 -9.84 -43.51
Bakır 2.60 0.61 1.96 -6.83

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 12.2400 14.00 41.00 3.00
ABD 10 Yıllık 0.6950 2.60 -19.90 -122.40
ABD 2 Yıllık 0.2070 0.40 -0.30 -136.40
Almanya 10 Yıllık -0.4180 0.70 -13.50 -23.00
Almanya 2 Yıllık -0.6550 0.20 -5.30 -3.80

Gelişmekte Olan
Ülke Kurları Son Günlük Değ.

(%)
Haftalık Değ.

(%)
Yılbaşı Değ.

(%)
USDZAR 17.0964 -0.44 1.60 22.06
USDIDR 14,195.00 -0.49 1.31 2.23
USDTRY 6.8363 -0.08 0.98 14.91
USDRUB 69.9189 -0.35 1.78 12.63
USDBRL 4.9768 0.01 0.35 23.81
USDCNY 7.0832 0.26 0.02 1.72
USDMXN 22.6412 -0.53 4.86 19.74
USDCZK 23.6010 -0.25 0.15 4.11
USDHUF 305.3900 -0.22 0.27 3.54
USDPLN 3.9455 -0.33 0.43 4.01
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Euro/Dolar

Euro Bölgesi’nde dün önemli veri akışı bulunmazken, ABD’de
üretici fiyat endeksi ve haftalık işsizlik maaşı başvuruları takip
edildi. Üretici fiyat endeksi mayıs ayında aylık bazda %0,4 artışla
beklentiyi aştı. İşsizlik maaşı başvuruları geçen hafta önceki haftaki
seviyesi olan 1,9 milyondan 1,54 milyona inerek, işletmelerin
yeniden açılmaları ile birlikte kademeli düşüşünü sürdürdü. ABD
Hazine Bakanı Mnuchin, koronavirüs salgınında ikinci dalga
endişelerine ilişkin ekonomiyi yeniden durdurulmayacağını belirtti.
Ayrıca seyahat, perakende ve eğlence sektörlerini merkez alan ek
teşvik paketi gerektiğini bildirdi. Dolardaki değer kazancı ile sert
geri çekilmenin kaydedildiği paritede geri çekilmelerde 1,1300
seviyesinin altında 1,1285 – 1,1258 ve 1,1220 seviyeleri destek,
1,1320 – 1,1345 ve 1,1360 seviyeleri dirençlerdir.

Günlük Pivot Seviyeleri
   1.1365

  1.1341  

 1.1326   

1.1311    

 1.1286   

  1.1262  

   1.1247

GBP/USD

FED toplantısı sırasında 1,28 ile son 3 ayın zirvelerini test eden
GBPUSD paritesi dünde sert düşüşler görüldü. Fed sonrası küresel
piyasalarda azalan risk iştahı ve salgına yönelik 2.dalga korkuları
dün küresel dolar talebini artırırken 10 gündür aralıksız yükselen
GBPUSD paritesi yeniden 1,26 seviyesinin altına sarktı. Bugün
İngiltere’de sabah açıklanacak nisan ayı sanayi üretimi ve büyüme
rakamları, ABD tarafında ise Michigan tüketici güven endeksi verisi
yakından takip edilecek. Paritede bugün 1,2545 seviyesinin altında
1,2510 ve 1,2460 seviyeleri destek noktaları olarak takip edilebilir.
Yükselişlerde ise 1,2605 seviyesinin üzerinde 1,2650 ve 1,2710
seviyeleri önem kazanacaktır.

Günlük Pivot Seviyeleri
   1.2678

  1.2642  

 1.2616   

1.2589    

 1.2554   

  1.2518  

   1.2492
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USD/TRY

Dolar/TL kuru dün 6,7715 ve 6,8614 seviyeleri arasında
dalgalanarak günü 6,8415 seviyesinden tamamladı. Fed sonrası
dün güne 6,77-6,79 bölgesinde başlayan Dolar/TL kuru küresel
tarafta risk iştahının azalması ve salgına dair 2.dalga risklerinin
yeniden fiyatlanmaya başlamasıyla gün sonunda 6,85-6,86
seviyelerini test etti. Küresel dolar endeksi, Euro’daki güçlü seyir
nedeniyle gün içinde yatay bir görünüm sergilerken doların
gelişmekte olan para birimlerinin tamamına karşı değerlendiğini
izledik. Bugün yurtiçinde nisan ayı cari denge ve sanayi üretimi
rakamları takip edilecek. Yurtdışında ise ABD Michigan tüketici
güven endeksi verisi önemli olacak. Sabah 08:40 itibariyle küresel
dolar endeksi 96,8 seviyelerinden,  Dolar/TL kuru ise 6,83
seviyelerinden işlem görüyor. 

Günlük Pivot Seviyeleri
   6.8713

  6.8581  

 6.8474   

6.8367    

 6.8236   

  6.8104  

   6.7997

EUR/TRY

Euro/TL kuru dün 7,6666 ve 7,7965 seviyeleri arasında
dalgalanarak günü 7,7266 seviyesinden tamamladı. Euro
Bölgesi’nde dün açıklanan önemli veri akışı bulunmazken, ikinci
dalgaya yönelik endişeler gündemde yerini koruyor. Yurtiçinde ise
TCMB tarafından haftalık menkul kıymet ve para istatistikleri
yayımlandı. Merkez Bankası'nın verilerine göre, yabancı
yatırımcılar geçen hafta net 103 milyon dolarlık menkul kıymet aldı.
Brüt döviz rezervleri ise geçen hafta 1,25 milyar dolar artarak 55,6
milyar dolara çıktı. Euro Bölgesi’nde ve yurtiçinde nisan ayına
ilişkin sanayi üretiminin açıklanması bekleniyor.

Günlük Pivot Seviyeleri
   7.7767

  7.7576  

 7.7453   

7.7330    

 7.7138   

  7.6947  

   7.6824
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XAU/USD

Ons altın dün 1721$ ve 1744$ seviyeleri arasında dalgalanarak
günü 1726$ seviyesinden kapattı. ABD Hazine Bakanı Mnuchin,
koronavirüs salgınında ikinci dalga endişelerine ilişkin ekonomiyi
yeniden durdurulmayacağını belirtirken, seyahat, perakende ve
eğlence sektörlerini merkez alan ek teşvik paketi gerektiğini bildirdi.
Haftalık işsizlik maaşı başvuruları geçen hafta önceki haftaki
seviyesi olan 1,9 milyondan 1,54 milyona inerek, işletmelerin
yeniden açılmaları ile birlikte kademeli düşüşünü sürdürürken,
İkinci dalga endişeleri güvenli limanlara olan talebi tekrar
canlanmasında etkili olmaktadır. 1728$ seviyesinin üzerinde 1738$
- 1745$ ve 1754$ seviyeleri direnç, 1720$ - 1709$ ve 1700$
seviyeleri desteklerdir.

Günlük Pivot Seviyeleri
   1,745.03

  1,738.74  

 1,735.00   

1,731.27    

 1,724.98   

  1,718.69  

   1,714.95

DAX Yakın Vade

ABD’deki bazı eyaletlerde vaka sayılarında görülen artış salgın
konusunda ikinci dalga yaşanabileceğine ilişkin korkuları gündeme
taşırken, dün akşam saatlerine doğru küresel çapta satış baskısı
artış kaydetti. Avrupa borsaları günü %4’leri bulan düşüşlerle
tamamlarken, DAX vadeli kontratı günü 4,28’lik düşüşle 12.029
puandan tamamladı. Salgın kaynaklı gelişmeler ve ikinci dalga
korkuları fiyatlamalar üzerinde belirleyici olacaktır. Bu sabah da
zayıf seyrin devam ettiği DAX vadelisinde, aşağı yönlü hareketlerin
devamında dünkü düşüşlerde destek olarak çalışan 200 günlük
üssel ortalama (11.779) ilk önemli destek noktasıdır. 200 günlük
ortalama altında ise 11.624 ve 11.500 seviyeleri destek olarak
izlenebilir. Tepki alımlarında ise 12.085 – 12.260 ve 12.325
seviyeleri direnç konumundadır. 

Günlük Pivot Seviyeleri
   12,205.00

  12,088.00  

 12,028.50   

11,969.00    

 11,852.00   

  11,735.00  

   11,675.50
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Dow Jones Yakın Vade

Fed sonrası DJ endeksi %6,9 gerileyerek yaklaşık 1800 puan
kayıpla son 3 ayın en kötü gününü yaşadı. Ekonomilerin yeniden
açılmasının ardından bazı eyaletlerde salgın vakalarının yükseliş
kaydetmesi salgına yönelik 2.dalga endişelerini artırırken düşüşte
başta havayolu ve deniz ulaşım şirketlerinin %10 üzerinde kayıpları
etkili oldu. Endişe ve oynaklık endeksi VIX ise dün 40 seviyeleri
aşarak 24 Nisan’dan bu yana en yüksek seviyelerini test etti.
Sabah itibariyle DJ vadelilerinde %1,5’in üzerinde tepki alımları
izlenirken bugün ülkede Michigan tüketici güveni verisi izlenecek.
DJ vadelilerinde bugün 25,400 seviyesinin altında 25,215 ve
25,050 seviyeleri destek noktaları olarak izlenebilir. Yükselişlerde
ise 25,675 seviyesinin üzerinde 25,860 ve 26,060 seviyeleri önem
kazanacaktır.

Günlük Pivot Seviyeleri
   26,198.33

  25,892.67  

 25,732.33   

25,572.00    

 25,266.33   

  24,960.67  

   24,800.33

S&P 500 Yakın Vade

Fed toplantısı ve Powell’ın söylemleri sonrasında risk iştahı bir
miktar baskı altında kalırken, ABD’deki bazı eyaletlerde salgının
yayılma hızında görülen artış ikinci dalga endişelerini tekrar
gündeme taşıdı. Gündeme gelen ikinci dalga endişeleri nedeniyle
riskli varlıklarda sert satışlar yaşandı. S&P 500 Endeksi dün %5,89
düşerken bu sabah %1’i aşan tepki hareketi ile 3050 civarında
bulunuyor. Sözleşmede dün mart ayından beri devam eden
yükseliş trendinin altındaki ilk kapanış gerçekleşti. Yeniden bu
trendin içine dönülmediği sürece yükselişlere temkinli yaklaşmak
faydalı olabilir. Bu trend bugün itibari ile 3093 seviyesinde
bulunuyor. Sözleşmede kısa vadede 3093 – 3130 ve 3180
dirençler, 3000 – 2965 ve 2935 destekler olarak izlenebilir.

Günlük Pivot Seviyeleri
   3,121.00

  3,087.50  

 3,070.25   

3,053.00    

 3,019.50   

  2,986.00  

   2,968.75
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Brent Petrol

Toparlanmaya ilişkin artan beklentiler ve üretim kısıntılarının
etkisiyle nisan ayının son bölümünden itibaren yukarı yönlü bir
seyir izleyerek kayıplarını belirli ölçüde geri alan petrol piyasasında
dün son ayların en sert düşüşü yaşandı. Salgın konusunda artan
ikinci dalga korkuları ve ekonomiye ilişkin gündeme gelen endişeler
riskli varlıklarda satış baskısını artırırken, petrol piyasasında
%10’lara yaklaşan düşüşler görüldü. Salgın konusundaki
gelişmeler petrol fiyatları üzerindeki etkisini sürdürecektir. Zayıf
seyrini sürdüren brent petrolde, aşağı yönlü hareketlerin devam
etmesi halinde 36,95$ - 35,65$ ve 34,10$ seviyeleri destek olarak
izlenebilir. Yukarı yönlü hareketlerde 38,35$, 100 günlük üssel
ortalama (39,06$) ve 40,00$ seviyeleri direnç konumunda
bulunmaktadır.

Günlük Pivot Seviyeleri
   39.66

  38.96  

 38.35   

37.74    

 37.03   

  36.33  

   35.72

USD/JPY

ABD’de üretici fiyat endeksi ve haftalık işsizlik maaşı başvuruları
takip edildi. Üretici fiyat endeksi mayıs ayında aylık bazda %0,4
artışla beklentiyi aştı. İşsizlik maaşı başvuruları geçen hafta önceki
haftaki seviyesi olan 1,9 milyondan 1,54 milyona inerek,
işletmelerin yeniden açılmaları ile birlikte kademeli düşüşünü
sürdürdü. ABD Hazine Bakanı Mnuchin, koronavirüs salgınında
ikinci dalga endişelerine ilişkin ekonomiyi yeniden
durdurulmayacağını belirtti. Ayrıca seyahat, perakende ve eğlence
sektörlerini merkez alan ek teşvik paketi gerektiğini bildirdi.
Japonya’da bu sabah açıklanan sanayi üretimi %9,8 düşüş
kaydederek sert geriledi. Dolardaki değer kazancı ile
toparlanmanın etkili olduğu paritede 107,30 – 107,56 ve 107,85
seviyeleri direnç, 107,00 – 106,85 ve 106,56 desteklerdir.

Günlük Pivot Seviyeleri
   108.22

  107.77  

 107.47   

107.17    

 106.73   

  106.29  

   105.99
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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."

444 0 435 www.gedikyatirim.com.tr

https://www.gedikyatirim.com.tr/

	Piyasa Gündemi
	Piyasa Verileri

	Euro/Dolar
	GBP/USD
	USD/TRY
	EUR/TRY
	XAU/USD
	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

