
Forex Bülten 17 Haziran 2020

Piyasa Gündemi

Fed ve Trump hükümetinden gelen açıklamalar ile salgına yönelik
ilaç/aşı beklentilesi  ile dün sert yükselişler yaşanan hisse senetleri
piyasalarında yükseliş bu sabaha taşınamadı. Asya’da artan vaka
sayıları piyasalar üzerinde baskı oluşturuyor. Pekin’de aratan vaka
sayıları nedeniyle tüm okulların kapatılacağı ve şehri terk etmek
isteyenlerin teste tabi tutulması gerektiği açıklandı.
  
Açıklanacak Önemli Ekonomik Veriler  

•    12:00 Euro Bölgesi – TÜFE Önem: Orta 
•    15:30 ABD – Konut Başlangıçları Önem: Orta 
 

Türkiye

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Almanya Başbakanı Merkel ile görüştü.
Görüşmede Libya'daki gelişmelerin ele alındığı bildirildi.

Euro Bölgesi

AB Konseyi Başkanı Charles Michel, AB Komisyonu Başkanı
Ursula von der Leyen, Avrupa Parlamentosu Başkanı David Sassoli
ve İngiltere Başbakanı Boris Johnson'ın video konferans yönetimi
ile gerçekleştirdiği toplantı bitiminde ortak açıklama yayımlandı.
Açıklamada, AB'den 31 Ocak'ta ayrılan İngiltere ile gelecekteki
ilişkileri belirleyecek anlaşma müzakerelerinde son durumun
değerlendirildiği kaydedildi. İngiltere'nin Birliğin tüm kurallarına tabi
olmayı sürdürdüğü geçiş sürecini uzatmama kararının dikkate
alındığı belirtilen açıklamada, geçiş sürecinin ayrılık anlaşmasında
belirlenen 31 Aralık'ta sona ereceği ifade edildi.

Almanya'da yıllık tüketici fiyat endeksi ucuz enerjinin etkisiyle
geçen ay %0,6'ya inerek Eylül 2016'dan bu yana en düşük
seviyesine gerilemiş oldu. Ülkede aylık bazda ise TÜFE %0,1
düşüş gösterdi. Böylece enflasyon, Eylül 2016'dan beri en düşük
seviyesine inmiş oldu. Ülkede yıllık enflasyonun, Avrupa Merkez
Bankası'nın tüm Euro Bölgesi için hedeflediği %2'nin çok altında
kalması da dikkati çekti. 

ABD

ABD Ticaret Bakanlığı'nın verilerine göre perakende satışlar mayıs
ayında ekonomilerin yeniden açılmasıyla aylık %17,7 ile rekor artış
kaydetti. Bu verinin açıklanmaya başladığı 1992'den beri en büyük
artış oldu. Satışlar Mart ve Nisan aylarında koronavirüs nedeniyle
ekonominin durmasıyla sert düşüş kaydetmişti. Sanayi üretimi
mayısta aylık %1,4 ile tahminlerin altında artış kaydetti. Kapasite
kullanım oranı %64'ten %64,8'e yükselirken, imalat sanayi üretimi
ise %3,8 arttı.

ABD Merkez Bankası Başkanı Jerome Powell Senato Bankacılık
Komitesi'nde konuştu. Fed Başkanı Powell, ekonomik
toparlanmanın zamanlamasına ve gücüne ilişkin ciddi belirsizlikler
olduğunu söyledi. Powell, faizlerin ekonomi düzelene dek sıfır
seviyesi yakınında tutulacağını tekrarladı. Ekonomik aktivitenin
hala pandemi seviyesinin altında olduğunu belirten Powell, Fed'in
toparlanma için tüm araçları kullanmaya bağlı olduğunu söyledi.

Piyasa Verileri

Pariteler Son Günlük Değ.
(%)

Haftalık Değ.
(%)

Yılbaşı Değ.
(%)

USDTRY 6.8377 -0.07 0.90 14.94
EURTRY 7.7114 -0.06 0.02 15.55
EURUSD 1.1278 0.12 -0.85 0.53
GBPUSD 1.2574 0.01 -1.37 -5.08
USDJPY 107.29 -0.02 0.14 -1.27

Sepetler Son Günlük Değ.
bp

Haftalık Değ.
bp

Yılbaşı Değ.
bp

½ $ + ½ € 7.2920 0.77 2.72 98.00
Dolar Endeksi 96.9320 -4.30 83.70 54.30
REK 68.6000 - - -762.00

Endeks Vadeliler Son Günlük Değ.
(%)

Haftalık Değ.
(%)

Yılbaşı Değ.
(%)

S&P 500 Yakın Vade 3,126.75 -0.06 -1.86 -3.23
DAX Yakın Vade 12,300.00 -0.18 -2.12 -7.15
Dow Jones Yakın
Vade 26,257.00 -0.24 -2.61 -7.90

Emtialar Son Günlük Değ.
(%)

Haftalık Değ.
(%)

Yılbaşı Değ.
(%)

Ons Altın 1,727.82 0.06 -0.64 13.83
Gram Altın 379.84 -0.12 0.30 30.85
WTI 38.29 -0.41 -3.20 -37.40
BRENT 40.56 -0.41 -1.55 -39.28
Bakır 2.60 0.77 -0.58 -6.78

Tahviller Son Günlük Değ.
bp

Haftalık Değ.
bp

Yılbaşı Değ.
bp

Türkiye 2 Yıllık 9.1600 -13.00 -3.00 -262.00
Türkiye 10 Yıllık 12.1400 -14.00 0.00 -7.00
ABD 10 Yıllık 0.7400 -0.30 1.00 -117.90
ABD 2 Yıllık 0.1990 0.20 2.60 -137.20
Almanya 10 Yıllık -0.4210 0.90 -8.20 -23.30
Almanya 2 Yıllık -0.6570 0.30 -2.90 -4.00

Gelişmekte Olan
Ülke Kurları Son Günlük Değ.

(%)
Haftalık Değ.

(%)
Yılbaşı Değ.

(%)
USDZAR 17.1697 -0.42 3.92 22.58
USDIDR 14,175.05 0.06 0.45 2.09
USDTRY 6.8373 -0.07 0.89 14.93
USDRUB 69.4450 -0.30 1.42 11.87
USDBRL 5.2444 0.04 5.45 30.47
USDCNY 7.0875 0.01 0.38 1.79
USDMXN 22.3145 -0.06 2.14 18.01
USDCZK 23.5615 -0.26 0.89 3.94
USDHUF 306.1060 -0.12 1.38 3.78
USDPLN 3.9552 0.18 1.09 4.26
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Euro/Dolar

Almanya'da aylık bazda tüketici fiyat endeksi %0,1 düşerken, yıllık
bazda ucuz enerjinin etkisiyle %0,6’ya geriledi ve Eylül 2016'dan bu
yana en düşük seviyesine gerilemiş oldu. Euro Bölgesi ve
Almanya’da Zew güven endeksleri ekonomik iyimserlik beklentileri
ile yükseldi. ABD’de perakende satışlar mayıs ayında ekonomilerin
yeniden açılmasıyla aylık %17,7 ile rekor artış kaydetti. Sanayi
üretimi ise mayıs ayında aylık %1,4 ile tahminlerin altında artış
kaydetti. Fed Başkanı Powell, ekonomik toparlanmanın
zamanlamasına ve gücüne ilişkin ciddi belirsizlik olduğunu belirtti.
Yaşanan sert yükseliş sonrası geri çekilmenin yaşandığı paritede
1,1252 - 1,1220$ ve 1,1200$ seviyeleri destek, 1,1285– 1,1300 ve
1,1328 seviyeleri dirençlerdir.

Günlük Pivot Seviyeleri
   1.1319

  1.1301  

 1.1289   

1.1278    

 1.1260   

  1.1242  

   1.1230

GBP/USD

Fed ve BoJ hamlelerinin ardından yükselişe geçen GBPUSD
paritesi bir günlük aranın ardından yeniden geri çekilerek günü 1,26
seviyelerinin altında tamamladı. Gün içinde İngiltere’de işsizlik
verisi ABD tarafında sanayi üretimi ve perakende satışlar verisinin
yanı sıra Powell’ın sunumu takip edildi. Perakende satışlar verisinin
mayıs ayında ABD’de rekor yükselişe işaret etmesi ve Powell’ın
sunumu sonrasında küresel dolar endeksinin 97 seviyesinin
üzerine çıkması paritedeki düşüşte etkiliydi. Bugün sabah
İngiltere’de enflasyon verisi ABD’de ise konut başlangıçları verisi
takip edilecek. Paritede bugün 1,2538 seviyesinin altında 1,2505 ve
1,2460 seviyeleri destek noktaları olarak takip edilebilir.
Yükselişlerde ise 1,2595 seviyesinin üzerinde 1,2630 ve 1,2690
seviyeleri önem kazanacaktır.

Günlük Pivot Seviyeleri
   1.2641

  1.2615  

 1.2594   

1.2574    

 1.2547   

  1.2521  

   1.2500
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USD/TRY

Dolar/TL kuru dün 6,8162 ve 6,8510 seviyeleri arasında
dalgalanarak günü 6,8422 seviyesinden tamamladı. Fed’in şirket
tahvil alım kararı sonrası güne 6,82-6,83 bölgesinde başlayan
Dolar/TL kuru yurtiçinde haber akışının zayıf kaldığı günde sıkışık
seyrini devam ettirdi ve gün sonunda 6,84’lü seviyelerden işlem
gördü. Öğleden sonra ABD’de açıklanan ve tüm zamanların en sert
yükselişine işaret eden perakende satışlar verisi ve Powell’ın
açıklamaları sonrası güne küresel dolar endeksinin yeniden 97
seviyelerinin üzerine çıktığını izledik. Bugün yurtiçinde önemli bir
veri akışı bulunmazken yurtdışında ABD konut başlangıçları verisi
takip edilecek. Sabah 08:30 itibariyle küresel dolar endeksi 96,9
seviyelerinden,  Dolar/TL kuru ise 6,83 seviyelerinden işlem
görüyor. 

Günlük Pivot Seviyeleri
   6.8766

  6.8670  

 6.8524   

6.8377    

 6.8282   

  6.8186  

   6.8040

EUR/TRY

Euro/TL kuru dün 7,6892 ve 7,7573 seviyeleri arasında
dalgalanarak günü 7,7099 seviyesinden tamamladı. Euro Bölgesi
ve Almanya’da Zew güven endeksleri ekonomik iyimserlik
beklentileri ile yükseldi. Almanya'da aylık bazda tüketici fiyat
endeksi %0,1 düşerken, yıllık bazda ucuz enerjinin etkisiyle
%0,6’ya geriledi ve Eylül 2016'dan bu yana en düşük seviyesine
gerilemiş oldu. Yurtiçinde dün açıklanan önemli veri akışı
bulunmazken, vaka yayılma hızındaki yükseliş ön plana
çıkmaktadır. Euro Bölgesi’nde bugün mayıs ayına ait tüketici fiyat
endeksi, yurtiçinde ise gündeme dair gelişmeler takip edilecek.

Günlük Pivot Seviyeleri
   7.7516

  7.7370  

 7.7242   

7.7114    

 7.6968   

  7.6822  

   7.6694
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XAU/USD

Ons altın dün 1716$ ve 1732$ seviyeleri arasında dalgalanarak
günü 1727$ seviyesinden kapattı. Küresel risk iştahı ek ekonomik
teşviklere ilişkin planların piyasalarda güveni artırmasının etkisi ile
yükseliş kaydederken, ons altın fiyatlarında dolardaki düşüşle
toparlanma kaydedildi. Fed Başkanı Powell, Senato Bankacılık
Komitesi'nde ekonomik toparlanmanın zamanlamasına ve gücüne
yönelik ciddi belirsizliklerin olduğunu söyledi. Faizlerin ekonomi
düzelene dek sıfır seviyesi yakınında tutulacağını tekrarlarken,
hasarın giderilebilmesinin uzun zaman alacağını vurguladı. Diğer
yandan ABD’de dün açıklanan sanayi üretimi ve perakende
satışlarda toparlanma kaydedildi. Alıcılı seyrin devamında 1738$ -
1745$ ve 1754$ seviyeleri direnç, 1720$ - 1709$ ve 1700$
seviyeleri desteklerdir.

Günlük Pivot Seviyeleri
   1,736.60

  1,732.87  

 1,730.31   

1,727.75    

 1,724.01   

  1,720.28  

   1,717.72

DAX Yakın Vade

ABD ve Asya’dan gelen haberlerle dalgalı bir görünüm sergileyen
DAX dün %3,39’luk yükselişle 12.316 seviyesinden günü
tamamladı. Bugün Pekin’deki vaka sayılarındaki artış ile birlikte
salgına yönelik endişeler yukarı yönlü hareketleri sınırlamış
durumda. Asya piyasaları ve ABD vadelileri ile paralel bir görünüm
sergileyen DAX bu sabah vadeli piyasalarda hafif satıcılı bir
görünümle 12.300 civarında bulunuyor. Sözleşmede bugün 12.325
– 12.420 ve 12.500 direnç seviyeleri olarak izlenebilir. Aşağıda ise
12.267 ilk destek iken altında 200 günlük ortalamanın bulunduğu
12.140 ve devamında 11.950 diğer destekler olacaktır.

Günlük Pivot Seviyeleri
   12,491.00

  12,421.00  

 12,360.50   

12,300.00    

 12,230.00   

  12,160.00  

   12,099.50
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Dow Jones Yakın Vade

Fed’in şirket tahvil alımı yapacağını duyurmasının ardından
haftanın ilk gününde değerlenen DJ vadelileri dün perakende
satışlar verisinin mayıs ayında rekor yükseliş kaydetmesi ve
potansiyel tedavi yöntemlerine yönelik gelişmelerle günü %2’nin
üzerinde primle tamamladı. Gün içinde Çin’in Pekin kentinde artan
vaka sayısına bağlı olarak alınan önlemler endekslerde kısa
süreliğine satış baskısı oluşturdu. Gün içinde ayrıca yeni destek
paketlerine yönelik haberler ve Powell’ın sunumu takip edildi.
Bugün konut başlangıçları verisi izlenecek. Sabah itibariyle sınırlı
kayıplar yaşayan DJ vadelilerinde bugün 26,295 seviyesinin
üzerinde 26,430 ve 26,780 seviyeleri önem kazanacaktır. Olası geri
dönüşlerde 26,060 seviyesinin altında 25,800 ve 25,660 seviyeleri
destek noktaları olarak izlenebilir.

Günlük Pivot Seviyeleri
   26,747.33

  26,573.67  

 26,412.33   

26,251.00    

 26,077.33   

  25,903.67  

   25,742.33

S&P 500 Yakın Vade

Fed’in özel sektör tahvili alacağını açıklaması ve Trump
hükümetinin 1 trilyon doları bulacak altyapı harcamasına
hazırlandığı haberi dün risk iştahını artırırdı. Bununla birlikte dün
salgına yönelik ilca/aşı beklentileri bu pozitif atmosferi desteklerken
bugün Pekin’deki vaka sayılarındaki artış ile birlikte salgına yönelik
endişelerin yeniden ön plana çıkmaya başladığını görüyoruz. Dün
S&P 500 Endeksi günü %1,90’lık yükselişle tamamlarken, bu
sabah vadeli piyasalarda hafif satıcılı bir görünümle 3100’ün
hemen üzerindeki seyir devam ediyor. Sözleşmede 3125 – 3180 ve
3230 direnç, 3080 – 3040 ve 3000 destekler olarak izlenebilir. 

Günlük Pivot Seviyeleri
   3,170.25

  3,153.75  

 3,140.00   

3,126.25    

 3,109.75   

  3,093.25  

   3,079.50
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Brent Petrol

Hafta başı ikinci dalgaya yönelik artan endişeler brent petrolde
fiyatlamanın 38,00$ seviyesinin altına sarkmasında etkili olurken,
açıklanan teşvik haberleri ve tüketimin artmakta olduğuna ilişkin
işaretlerle tekrar 40 dolar seviyesini aştı. Salgın konusundaki
gelişmeler küresel risk iştahı ve petrol fiyatları üzerinde belirleyici
olacağından yakından izlenmektedir. 40,05$ seviyesinde oluşan
destekle alıcılı seyrin devam etmesi durumunda 40,74$ - 41,00$ ve
41,26$ seviyeleri takip edilen direnç seviyeleridir. Kar satışlarının
yaşanması durumunda ise 40,05$ ilk destek seviyesi olarak öne
çıkarken, devamında 39,49$ - 39,09$ ve 38,00$ takip edilen destek
seviyeleridir. 

Günlük Pivot Seviyeleri
   41.42

  41.03  

 40.80   

40.56    

 40.17   

  39.79  

   39.55

USD/JPY

ABD’de perakende satışlar mayıs ayında ekonomilerin yeniden
açılmasıyla aylık %17,7 ile rekor artış kaydetti. Sanayi üretimi aylık
%1,4 ile tahminlerin altında artış kaydetti. Kapasite kullanım oranı
%64'ten %64,8'e yükselirken, imalat sanayi üretimi ise %3,8 arttı.
Fed Başkanı Powell, dün ekonomik toparlanmanın zamanlamasına
ve gücüne yönelik ciddi belirsizliklerin olduğunu söyledi. Faizlerin
ekonomi düzelene dek sıfır seviyesi yakınında tutulacağını
tekrarlarken, hasarın giderilebilmesinin uzun zaman alacağını
vurguladı. Japonya’da bu sabah dış ticaret rakamları takip edildi.
Japonya’nın ihracatı mayıs ayında yıllık bazda %283 azalarak sert
daraldı. Geri çekilmenin yaşandığı paritede 107,08 – 106,86 –
106,78 seviyeleri destek, 107,35 – 107,56 – 107,85 seviyeleri
dirençlerdir.

Günlük Pivot Seviyeleri
   107.69

  107.56  

 107.43   

107.29    

 107.16   

  107.03  

   106.89
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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

