
Forex Bülten 16 Haziran 2020

Piyasa Gündemi

Salgında ikinci dalga görülebileceğine yönelik endişelerle sert
düzeltmeler yapan hisse senedi piyasalarında, Fed’in şirket tahvili
almaya başlayacağını açıklaması ile birlikte yön tekrar yukarıya
döndü. Fed Başkanı Powell bugün TSİ 17:00’da Senato Bankacılık
Komitesi’nde Para Politikası Raporu’nu sunacak.  Powell’ın
vereceği mesajlar önemli olacaktır.
  
Açıklanacak Önemli Ekonomik Veriler  

•    12:00 Euro Böl. – Zew Eko. Güv. Endeksi Önem: Orta 
•    16:15 ABD – Sanayi Üretimi Önem: Yüksek 

Türkiye

Hazine ve Maliye Bakanlığı, mayıs ayına ilişkin bütçe uygulama
sonuçlarını açıkladı. Buna göre, mayısta bütçe gelirleri, geçen yılın
aynı ayına göre %4,8 azalarak 68 milyar 145 milyon lira, bütçe
giderleri ise %2,2 artarak 85 milyar 446 milyon lira oldu. Ocak-
mayıs döneminde ise bütçe gelirleri, geçen yılın aynı dönemine
göre %12 yükselerek 389 milyar 139 milyon lirayı, bütçe giderleri
%15,7 artarak 479 milyar 219 milyon lirayı buldu. Böylece merkezi
yönetim bütçesi mayısta 17 milyar 301 milyon lira ve ocak-mayıs
döneminde 90 milyar 80 milyon lira açık verdi. Dışişleri Bakanı
Mevlüt Çavuşoğlu, İranlı mevkidaşı Cevad Zarif ile görüştü.
Görüşmenin ardından iki bakan açıklamalarda bulundu. Bakan
Çavuşoğlu, Rus bakanlar Lavrov ve Şoygu'nun İstanbul'a
yapacakları ziyaretin Libya'daki ateşkesin kalıcı olması için
yapılacak teknik görüşmelerin devam ettirilmesi amacıyla
ertelendiğini söyledi.

Euro Bölgesi

Avrupa Birliği'nin dış ticareti, yeni tip koronavirüs tedbirlerinin geniş
ölçüde uygulandığı nisan ayında geriledi. AB'nin ihracatı, nisan
ayında geçen yılın aynı dönemine göre %28,2 azalarak 125,3
milyar euroya, ithalatı da %22,7 gerileyerek 125,1 milyar euroya
düştü. Böylece AB, nisan ayında yaklaşık 200 milyon euroluk
ticaret fazlası gerçekleştirdi. Euro Bölgesi'nde de ihracat, nisanda
geçen yılın aynı ayına kıyasla %29,3 daralarak 136,6 milyar euro,
ithalat %24,8 gerileyerek 133,7 milyar euro oldu. Euro Bölgesi'nin
ticaret fazlası, nisan ayında yaklaşık 2,9 milyar euroyu buldu.

ABD

Dallas Fed Başkanı Robert Kaplan, ABD'de istihdamın önümüzdeki
aylarda artacak olmasına karşın, işsizlik oranının bu yılın sonuna
kadar yüksek kalacağını söyledi. Kaplan, işsizlik oranının yılı %8
veya daha üstünde kapatacağını söyledi. Bu oran Mayıs ayında
%13,3'e düştü ve koronavirüsten dolayı kapanan işletmelerin
işgücü piyasasında etkisini sürdürmesini ve bu nedenle de oranın
artmasını bekleyenleri şaşırttı. Fed, şirket tahvili almaya
başlayacağını bildirdi. Fed'den yapılan açıklamada, bankanın İkincil
Piyasa Kurumsal Kredi Tesisi (SMCCF) kapsamında, piyasa
likiditesi ve büyük işverenler için kredi mevcudiyetini desteklemek
amacıyla şirket tahvili alacağı kaydedildi. Söz konusu alımla şirket
tahvil portföyü oluşturulacağı belirtilen açıklamada, şirket tahvili
alımlarında minimum derecelendirme ve maksimum vade gibi
kriterlere bakılacağı ifade edildi.

Piyasa Verileri

Pariteler Son Günlük Değ.
(%)

Haftalık Değ.
(%)

Yılbaşı Değ.
(%)

USDTRY 6.8264 -0.16 0.42 14.75
EURTRY 7.7406 -0.06 0.46 15.99
EURUSD 1.1338 0.12 -0.01 1.07
GBPUSD 1.2666 0.48 -0.48 -4.38
USDJPY 107.48 0.14 -0.25 -1.09

Sepetler Son Günlük Değ.
bp

Haftalık Değ.
bp

Yılbaşı Değ.
bp

½ $ + ½ € 7.2843 0.35 4.20 97.22
Dolar Endeksi 96.5040 -5.30 7.30 11.50
REK 68.6000 - - -762.00

Endeks Vadeliler Son Günlük Değ.
(%)

Haftalık Değ.
(%)

Yılbaşı Değ.
(%)

S&P 500 Yakın Vade 3,111.75 1.26 -2.92 -3.69
DAX Yakın Vade 12,301.00 3.13 -2.73 -7.14
Dow Jones Yakın
Vade 26,249.00 1.72 -3.72 -7.92

Emtialar Son Günlük Değ.
(%)

Haftalık Değ.
(%)

Yılbaşı Değ.
(%)

Ons Altın 1,723.06 -0.11 0.51 13.52
Gram Altın 378.17 -0.28 0.93 30.27
WTI 37.69 0.06 -3.06 -38.39
BRENT 39.76 0.01 -1.97 -40.48
Bakır 2.62 1.34 1.55 -5.97

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 12.2800 -3.00 25.00 7.00
ABD 10 Yıllık 0.7450 2.50 -8.00 -117.40
ABD 2 Yıllık 0.1930 -0.20 -1.10 -137.80
Almanya 10 Yıllık -0.4210 1.80 -11.10 -23.30
Almanya 2 Yıllık -0.6530 0.20 -3.60 -3.60

Gelişmekte Olan
Ülke Kurları Son Günlük Değ.

(%)
Haftalık Değ.

(%)
Yılbaşı Değ.

(%)
USDZAR 17.0466 -0.38 2.49 21.70
USDIDR 14,156.05 -0.41 0.20 1.95
USDTRY 6.8264 -0.16 0.42 14.75
USDRUB 69.4815 -0.11 1.29 11.93
USDBRL 5.1560 0.01 5.20 28.27
USDCNY 7.0748 -0.24 -0.04 1.60
USDMXN 22.0364 -0.87 0.54 16.54
USDCZK 23.4582 -0.30 0.15 3.48
USDHUF 304.9500 -0.33 0.45 3.39
USDPLN 3.8927 -0.22 -0.66 2.61
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Euro/Dolar

Euro Bölgesi'nde dün dış ticaret rakamları takip edildi. Bölgede
ihracat, nisanda geçen yılın aynı ayına kıyasla %29,3 daralarak
136,6 milyar euro, ithalat %24,8 gerileyerek 133,7 milyar euro oldu.
Euro Bölgesi'nin ticaret fazlası, nisan ayında yaklaşık 2,9 milyar
euro olarak gerçekleşti. ABD’de dün önemli veri akışı
bulunmazken, Dallas Fed Başkanı Kaplan’ın istihdama yönelik
söylemleri takip edildi. Kaplan, işsizlik oranının bu yılın sonuna
kadar yüksek kalacağını söyledi. Küresel piyasalarda ikinci dalgaya
yönelik oluşan endişeler risk iştahını baskılamaya devam ediyor.
Dün 1,1226 seviyesinden gelen alımlarla toparlanmanın
kaydedildiği paritede 1,1350 – 1,1362 ve 1,1384 seviyeleri direnç,
1,1226 – 1,1200 ve 1,1185 seviyeleri desteklerdir.

Günlük Pivot Seviyeleri
   1.1382

  1.1366  

 1.1352   

1.1338    

 1.1322   

  1.1306  

   1.1292

GBP/USD

Yeni haftaya aşağı yönlü seyrini sürdürerek başlayan GBPUSD
paritesi gün içinde tepki alımlarıyla yeniden 1,25 seviyesinin
üzerine çıktı. Önemli bir veri akışının bulunmadığı günde ABD ve
Çin’de artan vaka sayısı piyasalarda risk iştahını baltaladı. Akşam
Fed’in şirket tahvili alımı yapacağını açıklamasının küresel dolar
endeksinde geri çekilme görülürken, parite 1,26 seviyesinin
üzerinden işlem gördü. Dün İngiltere’de ise AB ile ayrılık
müzakerelerinin Temmuz ayında hızlandırılmasına yönelik karar
izlendi. Bugün İngiltere’de işsizlik verisi, ABD’de ise perakende
satışlar ve sanayi üretimi verilerinin yanı sıra Powell’ın yapacağı
sunum takip edilecek. Paritede bugün 1,2640-1,2590 ve 1,2540
seviyeleri destek; 1,2690-1,2730 ve 1,2785 seviyeleri ise direnç
noktaları olarak takip edilebilir.

Günlük Pivot Seviyeleri
   1.2798

  1.2743  

 1.2704   

1.2666    

 1.2610   

  1.2555  

   1.2516
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USD/TRY

Dolar/TL kuru dün 6,8136 ve 6,8626 seviyeleri arasında
dalgalanarak günü 6,8376 seviyesinden tamamladı. Haftaya 6,81-
6,82 bandında başlayan Dolar/TL kuru doların gelişmekte olan para
birimlerine karşı değer kazanmasıyla gün sonunda 6,85-6,86
bölgesinden işlem gördü. Küresel çapta artan vaka sayılarına
yönelik endişeler fiyatlamalara yansırken küresel dolar endeksi
cuma günü test ettiği 97,4 seviyelerini yeniden test etse de
kapanışa doğru 97 seviyelerine çekildi. Bugün ABD’de açıklanacak
perakende satışlar ve sanayi üretimi verilerinin yanı sıra Fed
başkanı Powell’ın sunumu takip edilecek. Akşam Fed’in şirket
tahvili alımı yapacağını açıklamasının ardından sabah 08:30
itibariyle küresel dolar endeksi 96,5 seviyelerinden, Dolar/TL kuru
ise 6,82 seviyelerinden işlem görüyor. 

Günlük Pivot Seviyeleri
   6.8640

  6.8524  

 6.8394   

6.8264    

 6.8148   

  6.8032  

   6.7902

EUR/TRY

Euro/TL kuru dün 7,6339 ve 7,7565 seviyeleri arasında
dalgalanarak günü 7,7285 seviyesinden tamamladı. Euro
Bölgesi'nde dün dış ticaret rakamları takip edildi. Bölgede ihracat,
nisanda geçen yılın aynı ayına kıyasla %29,3 daralarak 136,6
milyar euro, ithalat %24,8 gerileyerek 133,7 milyar euro oldu. Euro
Bölgesi'nin ticaret fazlası, nisan ayında yaklaşık 2,9 milyar euro
olarak gerçekleşti. Yurtiçinde mayısta bütçe gelirleri, geçen yılın
aynı ayına göre %4,8 azalarak 68 milyar 145 milyon lira, bütçe
giderleri ise %2,2 artarak 85 milyar 446 milyon lira oldu. Böylece
merkezi yönetim bütçesi mayısta 17 milyar 301 milyon lira ve ocak-
mayıs döneminde 90 milyar 80 milyon lira açık verdi. Euro
Bölgesi’nde bugün güven endeksleri, yurtiçinde ise gündeme dair
gelişmeler izlenecek.

Günlük Pivot Seviyeleri
   7.7742

  7.7617  

 7.7511   

7.7406    

 7.7281   

  7.7156  

   7.7051
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XAU/USD

Ons altın haftanın ilk işlem günü 1704$ ve 1735$ seviyeleri
arasında dalgalanarak günü 1724$ seviyesinden kapattı. Ons altın
fiyatları, geçen haftayı yükselişle geçtikten sonra, koronavirüsün
yeniden yayılması, ekonomiyi olumsuz etkilediğine ilişkin
endişelerin güçlendiği bir ortamda doların değer kazanmasının
etkisi ile düştü. ABD’de bugün sanayi üretimi ve perakende
satışların açıklanması beklenirken, Fed Başkanı Powell’ın
kongrede vereceği mesajlar yakından izlenecek. Dün fiyatlamanın
1709$’ın altına sarktığı ons altında bugün toparlanma
kaydedilmektedir. Toparlanmanın devamında 1738$ - 1745$ ve
1754$ seviyeleri takip edilen dirençlerdir. Geri çekilmelerde ise
1720$ ilk destek olurken, devamında 1709$ ve 1700$ seviyeleri
desteklerdir.

Günlük Pivot Seviyeleri
   1,740.92

  1,736.89  

 1,729.97   

1,723.06    

 1,719.03   

  1,715.01  

   1,708.09

DAX Yakın Vade

ABD ve Asya’da salgında ikinci dalga görülebileceği endişesi
küresel ölçüde riskten kaçış getirdi. Bu baskıdan etkilenen DAX’ta
da geçtiğimiz haftaki kayıpların ardından yeni haftaya da sert
düşüşlerle başlandı. Akşam saatlerinde gelen alımlarla kayıplarını
azaltan DAX günü %0,32’lik düşüşle tamamladı. Bu sabah ise
vadeli piyasalarda sert yükselişler söz konusu. Yeniden 12300
civarına yükselen sözleşmede bugün 12.325 – 12.420 ve 12.500
direnç seviyeleri olarak izlenebilir. Volatilitenin yüksek seyrettiği
sözleşmede aşağıda ise 200 günlük ortalamanın bulunduğu 12.140
ilk önemli destek iken altında 11950 ve 11.880 diğer destekler
olacaktır.

Günlük Pivot Seviyeleri
   12,521.50

  12,426.00  

 12,362.50   

12,299.00    

 12,203.50   

  12,108.00  

   12,044.50
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Dow Jones Yakın Vade

Yeni haftaya ABD ve Çin’de artan vaka sayılarına bağlı olarak
2.dalga endişeleriyle  %3’ün üzerinde kayıpla başlayan DJ
vadelileri ülkede spot piyasaların açılmasının ardından Fed’in şirket
tahvil alımını yapacağını açıklamasıyla kayıplarını sildi ve günü
%0,6 primle tamamladı. Teknoloji hisseleri Netflix, Facebook ve
Apple gibi şirketler %1’in üzerinde yükselişle tamamlarken
bankacılık hisseleri onlara eşlik etti. Sabah itibariyle DJ vadelileri
%2’lere yakın primle işlem görürken bugün ülkede perakende
satışlar ve sanayi üretimi verilerinin yanı sıra Powell’ın sunumu
takip edilecek. Endekste bugün 26,350 seviyesinin üzerinde 26,510
ve 26,630 seviyeleri önem kazanacaktır. Olası geri dönüşlerde ise
 26,240 seviyesinin altında 26,060 ve 25,800 seviyeleri destek
noktaları olarak izlenebilir.

Günlük Pivot Seviyeleri
   27,030.33

  26,696.67  

 26,473.33   

26,250.00    

 25,916.33   

  25,582.67  

   25,359.33

S&P 500 Yakın Vade

Salgında ikinci dalga görülebileceğine yönelik endişelerle sert
düzeltmeler yapan hisse senedi piyasalarında, Fed’in şirket tahvili
almaya başlayacağını açıklaması ile birlikte yön tekrar yukarıya
döndü. Fen Başkanı Powell bugün TSİ 17:00’da Senato Bankacılık
Komitesi’nde Para Politikası Raporu’nu sunacak. Desteksiz ayakta
kalmakta zorlanan piyasalar için Powell’ın vereceği mesajlar önemli
olacaktır. Bu konuşma öncesinde de 16:15’te ABD sanayi üretimi
açıklanacak. Dün sert kayıplardan dönen S&P 500 Endeksi günü
%0,83’lük yükselişle tamamladı. Bu sabah ise vadeli piyasada
%1,50’yi aşan yükselişle 3120 civarındaki seyir devam ediyor.
Sözleşmede 3125 – 3180 ve 3230 direnç, 3080 – 3040 ve 3000
destekler olarak izlenebilir.

Günlük Pivot Seviyeleri
   3,186.83

  3,155.67  

 3,133.58   

3,111.50    

 3,080.33   

  3,049.17  

   3,027.08
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Brent Petrol

İkinci dalgaya yönelik artan endişeler brent petrolde fiyatlamanın
38,00$ seviyesinin altına sarkmasında etkili olurken, Fed'den gelen
hamle sonrası risk iştahında sınırlı toparlanma kaydedilmektedir.
Suudi Arabistan, dün OPEC+'in tarihi üretim kısıntılarını Temmuz'a
kadar uzatma konusunda anlaşmaya varmasının ardından Asya'da
bulunan yedi rafineriye gelecek ay tedarik edeceği ham petrol
miktarını azalttığını bildirdi. Salgın konusundaki gelişmeler petrol
fiyatları üzerinde belirleyici olacağından yakından izlenmektedir.
Tepki alımlarının sürmesi halinde kısa vadede 40,05$ ilk direnç
seviyesi konumunda bulunurken, devamında 40,74$ ve 41,26$
diğer direnç seviyeleridir. Geri çekilmelerde ise 39,09$ - 38,62$ ve
38,00$ takip edilen destek seviyeleridir.

Günlük Pivot Seviyeleri
   41.08

  40.49  

 40.12   

39.76    

 39.17   

  38.57  

   38.21

USD/JPY

ABD’de dün önemli veri akışı bulunmazken, Dallas Fed Başkanı
Kaplan’ın istihdama yönelik söylemleri takip edildi. Kaplan işsizlik
oranının bu yılın sonuna kadar yüksek kalacağını söyledi. Küresel
piyasalarda ikinci dalgaya yönelik oluşan endişeler risk iştahını
baskılamaya devam ediyor. Salgının yeniden yayılması ile
ekonomiyi olumsuz etkilediğine ilişkin endişelerin güçlendiği
ortamda dolar ve yende değer kazancı yaşandı. ABD’de bugün
sanayi üretimi ve perakende satışların açıklanması beklenirken,
Fed Başkanı Powell’ın kongrede vereceği mesajlar yakından
izlenecek. BoJ bu sabah  faizleri değiştirmezken, teşvik tahminini 1
trilyon dolara yükseltti. Toparlanmanın kaydedildiği paritede 107,65
– 107,85 ve 108,00 seviyeleri direnç,107,30 – 107,08 ve 106,85
destek seviyeleridir.

Günlük Pivot Seviyeleri
   108.08

  107.86  

 107.67   

107.48    

 107.26   

  107.04  

   106.85
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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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