
Forex Bülten 15 Haziran 2020

Piyasa Gündemi

Geçtiğimiz hafta ABD’de görülen vaka sayılarındaki artışla
başlayan salgında ikinci dalga endişesi, bu hafta başında Asya’ya
sıçramış durumda. Japonya ve Çin’de vakalarda görülen artış
geçtiğimiz hafta başlayan riskli varlıklardan kaçışı destekliyor. Veri
trafiğinin sakin olduğu günde salgına ilişkin veriler ön planda
olmaya devam edecektir.  

Açıklanacak Önemli Ekonomik Veriler  

•    11:00 Türkiye – Bütçe Dengesi Önem: Orta 
•    12:00 Euro Bölgesi – Ticaret Dengesi Önem: Düşük 
 

Türkiye

TÜIK, Nisan ayına ilişkin sanayi üretim endeksi sonuçlarını
açıkladı. Sanayi üretimi Nisan ayında aylık %30,4 ve yıllık %31,4
düştü. Sanayinin alt sektörleri incelendiğinde, Nisan'da madencilik
ve taş ocakçılığı sektörü endeksi 2019'un aynı ayına göre %14,5,
imalat sanayi sektörü endeksi %33,3 ve elektrik, gaz, buhar ve
iklimlendirme üretimi ve dağıtımı sektörü endeksi %14,9 düştü.
TCMB tarafından Nisan 2020 dönemine ilişkin ödemeler dengesi
verileri açıklandı. Cari işlemler dengesi Nisan'da 5.06 milyar dolar
açık verdi, 12 aylık cari denge de Nisan'da bir yıl aradan sonra açık
verdi. Bu gelişmede, ödemeler dengesi tablosundaki dış ticaret
açığının nisanda geçen yılın aynı ayına göre 2 milyar 279 milyon
dolar artarak 3 milyar 810 milyon dolara ulaşması ve geçen yılın
nisan ayında 2 milyar 333 milyon dolar net fazla veren hizmetler
dengesinde bu ay 240 milyon dolar net açık gerçekleşmesi etkili
oldu.

TCMB tarafından, reeskont ve avans işlemlerinde uygulanacak faiz
oranı tespitine ilişkin tebliğ Resmi Gazete'de yayımlandı. Buna
göre, Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankasınca, vadesine en çok 3
ay kalan senetler karşılığında yapılacak reeskont işlemlerinde
uygulanacak iskonto faiz oranı yıllık yüzde 9, avans işlemlerinde
uygulanacak faiz oranı ise yıllık %10 olarak tespit edilerek
yürürlüğe girdi. TCMB Başkanı Murat Uysal, 12. Uluslararası İslam
Ekonomisi ve Finansı Konferansı'nda yaptığı konuşmada,
"Aldığımız parasal tedbirler, üretim ve finansal istikrarı
destekleyerek bu dönemin en az hasarla atlatılmasını amaçlıyor."
ifadelerini kullandı.

Euro Bölgesi

Avrupa İstatistik Ofisi, AB ve Euro Bölgesi'nde nisan ayı
mevsimsellikten arındırılmış sanayi üretim verilerini yayımladı.
Buna göre, 19 üyeli Euro Bölgesi'nde sanayi üretimi, nisan ayında
önceki aya kıyasla %17,1, 2019'un nisan ayı ile kıyaslandığında ise
%28 geriledi. Bu rakamlar 1991'den beri görülen en sert
düşüş olarak kayda geçti.

ABD

ABD'de Michigan Üniversitesince ölçülen tüketici güven endeksi,
haziranda geçen aya göre %9,1 artarak 78,9 seviyesine yükseldi ve
piyasa beklentilerinin üzerinde gerçekleşti. Tüketicilerin uzun vadeli
öngörülerini yansıtan tüketici beklentileri endeksi ise aynı dönemde
aylık %10,9 artarak 73,1'e yükseldi. Çalışma Bakanlığı, mayıs
ayına ilişkin ithalat ve ihracat fiyat endekslerini açıkladı. Buna göre
ithalat fiyat endeksi mayısta aylık %1 yükselirken, ihracat fiyat
endeksi %0,5 arttı.

Piyasa Verileri

Pariteler Son Günlük Değ.
(%)

Haftalık Değ.
(%)

Yılbaşı Değ.
(%)

USDTRY 6.8198 0.11 0.46 14.64
EURTRY 7.6642 -0.10 -0.03 14.84
EURUSD 1.1234 -0.19 -0.54 0.15
GBPUSD 1.2467 -0.57 -2.02 -5.88
USDJPY 107.18 -0.19 -1.15 -1.37

Sepetler Son Günlük Değ.
bp

Haftalık Değ.
bp

Yılbaşı Değ.
bp

½ $ + ½ € 7.2808 -1.35 4.90 96.88
Dolar Endeksi 97.2710 18.30 73.50 88.20
REK 68.6000 - - -762.00

Endeks Vadeliler Son Günlük Değ.
(%)

Haftalık Değ.
(%)

Yılbaşı Değ.
(%)

S&P 500 Yakın Vade 2,946.00 -2.92 -8.72 -8.82
DAX Yakın Vade 11,659.50 -2.34 -9.22 -11.98
Dow Jones Yakın
Vade 24,654.00 -3.45 -10.44 -13.52

Emtialar Son Günlük Değ.
(%)

Haftalık Değ.
(%)

Yılbaşı Değ.
(%)

Ons Altın 1,721.65 -0.52 1.35 13.43
Gram Altın 377.48 -0.40 1.87 30.01
WTI 35.02 -5.36 -9.35 -42.74
BRENT 37.38 -3.97 -8.39 -44.05
Bakır 2.59 -0.62 1.59 -7.00

Tahviller Son Günlük Değ.
bp

Haftalık Değ.
bp

Yılbaşı Değ.
bp

Türkiye 2 Yıllık 9.2900 10.00 40.00 -249.00
Türkiye 10 Yıllık 12.3100 7.00 38.00 10.00
ABD 10 Yıllık 0.6560 -5.20 -22.40 -126.30
ABD 2 Yıllık 0.1810 -1.40 -4.90 -139.00
Almanya 10 Yıllık -0.4610 -2.20 -14.50 -27.30
Almanya 2 Yıllık -0.6820 -1.20 -5.40 -6.50

Gelişmekte Olan
Ülke Kurları Son Günlük Değ.

(%)
Haftalık Değ.

(%)
Yılbaşı Değ.

(%)
USDZAR 17.3094 1.42 3.75 23.58
USDIDR 14,317.05 0.70 2.24 3.11
USDTRY 6.8198 0.11 0.46 14.64
USDRUB 70.3475 0.87 3.09 13.32
USDBRL 5.0513 0.01 4.82 25.66
USDCNY 7.0977 0.20 0.37 1.93
USDMXN 22.7227 2.10 5.68 20.17
USDCZK 23.9274 0.73 1.67 5.55
USDHUF 309.8460 0.59 1.88 5.05
USDPLN 3.9687 0.51 1.36 4.62
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Euro/Dolar

Euro Bölgesi'nde cuma günü nisan ayı mevsimsellikten arındırılmış
sanayi üretim verilerini takip edildi. Euro Bölgesi'nde sanayi üretimi,
nisan ayında önceki aya kıyasla %17,1, 2019'un nisan ayı ile
kıyaslandığında ise %28 geriledi. Bu rakamlar 1991'den beri
görülen en sert düşüşler olarak kayda geçti. ABD'de tüketici güven
endeksi, haziranda geçen aya göre %9,1 artarak 78,9 seviyesine
yükseldi ve piyasa beklentilerinin üzerinde gerçekleşti. İthalat fiyat
endeksi mayısta aylık %1 yükselirken, ihracat fiyat endeksi %0,5
arttı. Haftanın son işlem günü sert geri çekilmenin yaşandığı
paritede bu sabah tepki alımları yaşanmaktadır. Alıcılı seyrin
devamında 1,1270 ve 1,1285 ve 1,1300 seviyeleri direnç, 1,1220 –
1,1200 ve 1,1185 seviyeleri desteklerdir.

Günlük Pivot Seviyeleri
   1.1303

  1.1286  

 1.1260   

1.1234    

 1.1217   

  1.1200  

   1.1174

GBP/USD

FED sonrası perşembe günü sert geri çekilen GBPUSD paritesi
cuma gününe zayıf veri akışını karşın tepki alımlarıyla başlasa da
öğleden sonra dolar endeksinde tepki alımlarının hız kazanması
paritenin akşam saatlerinde 1,25 seviyesinin altına sarkmasını
sağladı. İngiltere’de açıklanan nisan ayı geçici büyüme ve sanayi
üretimi %20’nin üzerinde rekor daralmaya işaret ederken küresel
tarafta artan vaka sayısına yönelik endişeler fiyatlamalarda etkili
oldu. Bugün hem İngiltere’de hem de ABD tarafında önemli bir veri
akışı bulunmuyor. Sabah itibariyle 1,25 seviyesinin altında işlem
gören paritede bugün 1,2470 seviyesinin altında 1,2425 ve 1,2380
seviyeleri destek noktaları olarak takip edilebilir. Yükselişlerde ise
1,2525 seviyesinin üzerinde 1,2570 ve 1,2620 seviyeleri önem
kazanacaktır.

Günlük Pivot Seviyeleri
   1.2581

  1.2554  

 1.2510   

1.2467    

 1.2439   

  1.2412  

   1.2368
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USD/TRY

Dolar/TL kuru cuma günü 6,8041 ve 6,8450 seviyeleri arasında
dalgalanarak günü 6,8123 seviyesinden tamamladı. Haftanın son
gününe 6,84’lü seviyelerden giren Dolar/TL kurunda yurtiçinde
sabah açıklanan nisan ayı sanayi üretimi ve cari denge rakamları
takip edildi. Gün içinde 6,82-6,84 bandında yatay bir görünüm
izleyen Dolar/TL kuru akşam saatlerinde sınırlı geri çekilerek
haftayı 6,81’li seviyelerden tamamladı. Yurtdışında ise 2.dalga
endişelerine yönelik gündemin takip edildiği günde küresel dolar
endeksi Fed sonrası üst üste 2.günde değer kazanırken gün içinde
97,4 ile son bir haftanın zirvelerine tırmandı. Bugün yurtiçinde
bütçe dengesi verisi izlenecek. Sabah 08:20 itibariyle küresel dolar
endeksi 97,1 seviyelerinden,  Dolar/TL kuru ise 6,82 seviyelerine
yakın işlem görüyor. 

Günlük Pivot Seviyeleri
   6.8376

  6.8315  

 6.8257   

6.8198    

 6.8138   

  6.8077  

   6.8019

EUR/TRY

Euro/TL kuru haftanın son işlem günü 7,6555 ve 7,7857 seviyeleri
arasında dalgalanarak günü 7,6718 seviyesinden tamamladı. Euro
Bölgesi'nde sanayi üretimi, nisan ayında önceki aya kıyasla %17,1,
2019'un nisan ayı ile kıyaslandığında ise %28 gerileyerek,
1991'den beri görülen en sert düşüş olarak kayda geçti. Yurtiçinde
ise haftanın son işlem günü yoğun veri akışı vardı. Sanayi üretimi
nisan ayında aylık %30,4 ve yıllık %31,4 düştü. Cari işlemler
dengesi nisan ayında 5,06 milyar dolar açık verdi, 12 aylık cari
denge de Nisan'da bir yıl aradan sonra açık verdi. Bugün
Avrupa’da ticaret dengesi, yurtiçinde ise bütçe dengesinin
açıklanması bekleniyor.

Günlük Pivot Seviyeleri
   7.7140

  7.6999  

 7.6821   

7.6642    

 7.6502   

  7.6361  

   7.6183
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XAU/USD

Ons altın haftanın son işlem günü 1722$ ve 1743$ seviyeleri
arasında dalgalanarak günü 1730$ seviyesinden kapattı. Geçen
hafta koronavirüs salgınında ikinci dalga endişelerine ilişkin
beklentiler küresel risk iştahı üzerinde baskı yaratırken ve güvenli
limanlara olan talep artış kaydetti. Fed, cuma günü para politikası
raporunu yayımladı. Raporda ekonomik görünüme yönelik
olağanüstü bir belirsizlik bulunduğu, ekonomik durgunluğun
hasarının oldukça kalıcı olabileceği uyarısı yapıldı. ABD'de tüketici
güven endeksi, haziranda geçen aya göre %9,1 artarak 78,9
seviyesine yükseldi ve piyasa beklentilerinin üzerinde gerçekleşti.
Ons altında 1720$ seviyesinin üzerinde 1738$ - 1745$ ve 1754$
seviyeleri direnç, 1720$ - 1709$ ve 1700$ seviyeleri desteklerdir.

Günlük Pivot Seviyeleri
   1,744.04

  1,739.15  

 1,730.33   

1,721.51    

 1,716.62   

  1,711.73  

   1,702.91

DAX Yakın Vade

Geçtiğimiz hafta salgında ikinci dalga endişesi nedeniyle satış
baskısı altında kalan DAX haftanın beş gününü de düşüşle
tamamladı. Bu hafta salgında ikinci dalga endişesinin ABD’den
Asya tarafına da geçmiş olması haftaya küresel ölçüde hisse
senetlerinde satışlarla başlanmasına neden oluyor. DAX’ın
vadelilerinde de kayıplar bu sabah %2’yi aşmış durumda.
Sözleşmede mart ayında başlayan yükseliş trendin 11.460
civarında bulunuyor. Bu seviye öncesinde 11.570 ve 11.510 destek
seviyeleri olarak izlenebilir. Yukarı yönlü hareketlerde ise 11.757 ilk
dirençken, üzerinde 11.900 ve 11.950 güçlü dirençler olarak
karşımıza çıkıyor.

Günlük Pivot Seviyeleri
   12,042.50

  11,962.00  

 11,812.00   

11,662.00    

 11,581.50   

  11,501.00  

   11,351.00
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Dow Jones Yakın Vade

Fed sonrası perşembe günü %7’ye yakın değer kaybıyla son 3 ayın
en sert düşüşünü yaşayan DJ endeksinde cuma günü kapanışa
doğru tepki alımları görüldü. DJ endeksi haftanın son günün %1,9
primle 25,600’lü seviyelerden noktalarken haftalık bazda %5,5
kayıpla mart ayından bu yana en kötü haftalık performansını
sergiledi. Son dönemde 2.dalga endişeleri nedeniyle piyasalarda
oynaklığın arttığını izliyoruz. Bugün ülkede önemli bir veri akışı
bulunmazken hafta sonu küresel çapta vaka sayılarının artışı
sabah itibariyle DJ vadelilerinin %3 kayıpla işlem görmesine neden
oluyor. DJ vadelilerinde bugün 24,775 seviyesinin altında 24,560 ve
24,380 seviyeleri destek noktaları olarak izlenebilir. Yükselişlerde
ise 25,060 seviyesinin üzerinde 25,290 ve 25,550 seviyeleri önem
kazanacaktır.

Günlük Pivot Seviyeleri
   25,758.00

  25,534.00  

 25,091.00   

24,648.00    

 24,424.00   

  24,200.00  

   23,757.00

S&P 500 Yakın Vade

Geçtiğimiz hafta ABD’de görülen vaka sayılarındaki artışla
başlayan salgında ikinci dalga endişesi, bu hafta başında Asya’ya
sıçramış durumda. Japonya ve Çin’de vakalarda görülen artış
geçtiğimiz hafta başlayan riskli varlıklardan kaçışı destekliyor.
Geçtiğimiz hafta ağırlıklı satışların görüldüğü S&P 500 Endeksi
cuma gününü %1,31’lik yükselişle kapatırken, bu sabah endeksin
vadelisindeki kayıplar %2’ye ulaşmış durumda. Sözleşme mart
ayından beri devam eden yükseliş trendinin altında 2 kapanış
gerçekleştirirken, bugün de bu trendin altındaki seyir devam ediyor.
Sözleşmede 2965 – 2930 ve 2895 önemli destekler iken, yukarı
yönlü hareketlerin hız kazanabilmesi için 3000 seviyesinin üzerine
atılması gerektiğini düşünüyoruz. 3000 üzerinde 3040 ve 3110
dirençler olarak izlenebilir.

Günlük Pivot Seviyeleri
   3,052.08

  3,030.42  

 2,988.08   

2,945.75    

 2,924.08   

  2,902.42  

   2,860.08
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Brent Petrol

Geçtiğimiz haftaya kadar 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 sert düşüş kaydedildi. Salgın konusunda artan
ikinci dalga endişeleri ve ekonomiye ilişkin gündeme gelen korkular
riskli varlıklarda satış baskısını artırırken, petrol piyasasında
%10’lara yaklaşan değer kaybı sürüyor. Salgın konusundaki
gelişmeler petrol fiyatları üzerindeki etkisini sürdüreceğinden
yakından izlenmektedir. Satıcılı seyrin devam etmesi halinde kısa
vadede 37,08$ - 36,20$ ve 35,50$ seviyeleri destek olarak
izlenebilir. Yukarı yönlü hareketlerde ise 38,18$ - 39,06$, ve 40,05$
seviyeleri direnç konumunda bulunmaktadır.

Günlük Pivot Seviyeleri
   38.92

  38.54  

 37.96   

37.38    

 37.00   

  36.62  

   36.04

USD/JPY

ABD'de tüketici güven endeksi, haziranda geçen aya göre %9,1
artarak 78,9 seviyesine yükseldi ve piyasa beklentilerinin üzerinde
gerçekleşti. İthalat fiyat endeksi mayısta aylık %1 yükselirken,
ihracat fiyat endeksi %0,5 arttı. Fed, cuma günü para politikası
raporunu yayımladı. Raporda ekonomik görünüme yönelik
olağanüstü bir belirsizlik bulunduğu, ekonomik durgunluğun
hasarının oldukça kalıcı olabileceği uyarısı yapıldı. Japonya’da
geçen hafta açıklanan sanayi üretimi %9,8 düşüş kaydederek sert
geriledi. İkinci dalga endişeleri ile düşen risk iştahı sonrasında
paritede geri çekilme yaşanmaktadır. Geri çekilmelerde 107,00’nin
altında 106,85 – 106,70 ve 106,58 seviyeleri destek,kısa vadede
107,10 – 107,30 ve 107,56 seviyeleri dirençlerdir.

Günlük Pivot Seviyeleri
   108.07

  107.82  

 107.50   

107.18    

 106.93   

  106.68  

   106.36
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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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