
Forex Bülten 18 Haziran 2020

Piyasa Gündemi

Hafta başında Fed ve Trump’dan gelen destek mesajları salgında
ikinci dalga endişelerini hafifletse de özellikle Çin’den gelen yeni
vaka haberleri tedirginlik oluşturmaya devam ediyor. Veri trafiğinin
de sakin olması salgınla ilgili ortaya çıkan her yeni veri ve haberin
daha yakından takip edilmesini sağlıyor.
 
Açıklanacak Önemli Ekonomik Veriler  

•    14:00 İngiltere – Faiz Kararı Önem: Orta 
•    15:30 ABD – Haftalık İşsizlik Maaşı Baş. Önem: Orta 
 

Türkiye

Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu, Hazine ve Maliye Bakanı Albayrak,
Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü Kalın, MİT Başkanı Fidan,
beraberlerindeki heyetle temaslarda bulunmak üzere Trablus'a gitti.
Heyetler arasında yapılan görüşmeyle ilgili Libya hükümetinden
yapılan açıklamada, Türk heyeti ile ikili ilişkileri geliştirme yollarının
ele alındığı kaydedildi.

Euro Bölgesi

Euro Bölgesi'nde yıllık enflasyon, nisanda %0,3 seviyesinde
bulunurken, mayıs ayında yeni tip koronavirüs tedbirlerinin
gevşemeye başlamasıyla %0,1'e geriledi. Euro Bölgesi'nde para
politikasını yürütmekten sorumlu olan Avrupa Merkez Bankası
bölgede fiyat istikrarını sağlamak için yüzde 2'nin hemen altında
ancak %2'ye yakın seviyede enflasyon hedefliyor. Avrupa Birliği,
kendi sanayi sektörünü Çin ve diğer büyük güçlerce desteklenen
şirketler tarafından artan satın alma tehditlerinden korumak için bir
dizi önlem hazırladığını bildirdi. Gelecek yıl yasa taslağı şeklinde
düzenlenebilecek bu tedbirler teklifi, bazı şirketler için satın alınma
yasağı getirilmesine veya onları varlıklarını elden çıkarmaya
zorlamaya ve Avrupa Komisyonu'nun ceza kesmesine olanak
sağlamaya yol açabilir. Bu tedbirler, Avrupa'nın devlet yardımları
limitleri konusundaki katı sistemini etkin bir şekilde Avrupa dışı
şirketlere genişletecek. Başbakan Angela Merkel hükümeti, ülkenin
yakın tarihinde görülen en büyük teşvik programını finanse etmek
için dün 62,5 milyar euroluk (70 milyar dolar) ek borçlanma
planlarını tamamladı.

ABD

ABD Ticaret Bakanlığı'nın verilerine göre Mart ve Nisan aylarında
virüs pandemisi nedeniyle sert düşen konut başlangıçları Mayıs
ayında %4,3 artışla 974 bine yükseldi. İnşaat izinleri de önceki ay
%21,4'lük düşüşün ardından Mayıs'ta %14,4 artışla 1,22 milyona
çıktı. Ekonominin yeniden açılmaya başlamasıyla düşük faizlerin de
desteğiyle konut sektöründe güçlü toparlanma bekleniyor.

Dallas Fed Başkanı Robert Kaplan, ABD'nin ekonomik
toparlanmasının beklenenden daha hızlı gerçekleşmesinin
mümkün olduğunu, ancak performansın halk sağlığına bağlı
olduğunu söyledi. Fed Başkan Yardımcısı Clarida, koronavirüs
pandemisinden kaynaklı ekonomik hasarın uzun vadeli enflasyon
beklentilerini düşürerek Fed'in %2'lik hedefinden
uzaklaştırabileceğini söyledi. ABD Başkanı Trump, Uygur
Türklerine yönelik baskı politikalarından dolayı Çinli yetkililere
yaptırım uygulanmasını öngören yasa tasarısını onayladı. Tasarı,
Senato'da 15 Mayıs'ta, Temsilciler Meclisi'nde de 27 Mayıs'ta
onaylanarak Trump'ın imzasına sunulmuştu.

Piyasa Verileri

Pariteler Son Günlük Değ.
(%)

Haftalık Değ.
(%)

Yılbaşı Değ.
(%)

USDTRY 6.8523 0.11 0.16 15.18
EURTRY 7.7097 0.16 -0.33 15.52
EURUSD 1.1252 0.07 -0.42 0.30
GBPUSD 1.2546 -0.07 -0.45 -5.28
USDJPY 106.88 -0.12 0.02 -1.64

Sepetler Son Günlük Değ.
bp

Haftalık Değ.
bp

Yılbaşı Değ.
bp

½ $ + ½ € 7.2953 0.33 2.90 98.32
Dolar Endeksi 97.0410 1.00 15.80 65.20
REK 68.6000 - - -762.00

Endeks Vadeliler Son Günlük Değ.
(%)

Haftalık Değ.
(%)

Yılbaşı Değ.
(%)

S&P 500 Yakın Vade 3,081.50 -0.82 2.37 -4.63
DAX Yakın Vade 12,287.00 -0.74 2.15 -7.24
Dow Jones Yakın
Vade 25,786.00 -0.92 2.47 -9.55

Emtialar Son Günlük Değ.
(%)

Haftalık Değ.
(%)

Yılbaşı Değ.
(%)

Ons Altın 1,726.96 0.04 -0.01 13.78
Gram Altın 380.40 0.10 0.11 31.04
WTI 38.00 -0.54 4.11 -37.88
BRENT 40.52 -0.08 6.08 -39.34
Bakır 2.60 0.50 0.60 -6.84

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 12.0200 -12.00 -8.00 -19.00
ABD 10 Yıllık 0.7070 -2.80 3.80 -121.20
ABD 2 Yıllık 0.1930 -0.40 -1.00 -137.80
Almanya 10 Yıllık -0.4320 -1.00 -0.70 -24.40
Almanya 2 Yıllık -0.6600 -0.10 -0.30 -4.30

Gelişmekte Olan
Ülke Kurları Son Günlük Değ.

(%)
Haftalık Değ.

(%)
Yılbaşı Değ.

(%)
USDZAR 17.2294 0.18 0.34 23.01
USDIDR 14,205.05 -0.19 -0.42 2.30
USDTRY 6.8514 0.09 0.14 15.17
USDRUB 69.7335 -0.04 -0.61 12.33
USDBRL 5.2291 -0.03 5.08 30.09
USDCNY 7.0783 -0.10 0.19 1.65
USDMXN 22.3247 -0.10 -1.92 18.06
USDCZK 23.6400 -0.07 -0.09 4.28
USDHUF 306.4560 -0.11 0.13 3.90
USDPLN 3.9673 -0.07 0.22 4.58
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Euro/Dolar

Euro Bölgesi'nde yıllık enflasyon, nisanda %0,3 seviyesinde
bulunurken, mayıs ayında yeni tip koronavirüs tedbirlerinin
gevşemeye başlamasıyla birlikte %0,1'e geriledi. ABD Ticaret
Bakanlığı'nın verilerine göre mart ve nisan aylarında virüs
nedeniyle sert düşen konut başlangıçları mayıs ayında %4,3 artışla
974 bine yükseldi. İnşaat izinleri de önceki ay %21,4'lük düşüşün
ardından Mayıs'ta %14,4 artışla 1,22 milyona çıktı. Salgının
yayılma hızındaki artış ikinci dalgaya ilişkin endişeleri artırırken,
küresel risk iştahı üzerinde baskı yaratmaktadır. Bugün ABD’de
haftalık işsizlik maaşı başvurularının açıklanması beklenirken, Euro
Bölgesi’nde önemli veri akışı bulunmuyor. Geri çekilmelerde
1,1220$ - 1,1200$ ve 1,118$ seviyeleri destek, 1,1285$ – 1,1300$
ve 1,1328 seviyeleri dirençlerdir.

Günlük Pivot Seviyeleri
   1.1304

  1.1283  

 1.1267   

1.1252    

 1.1231   

  1.1210  

   1.1194

GBP/USD

Dün piyasalarda haber akışının zayıf kaldığı günde yön bulmakta
zorlanan GBPUSD paritesi gün içinde 1,2510-1,2590 bölgesinde
dalgalanırken günü sınırlı geri çekilerek 1,2550 seviyelerinden
tamamladı. Dün İngiltere’de açıklanan mayıs ayı enflasyon verisi
yıllık bazda %0,5 artışla son 4 yılın en düşüğünde kaldı. ABD’de
açıklanan mayıs ayı konut başlangıçları verisi 974k ile beklentilerin
bir miktar altında gerçekleşti. Bugün İngiltere’de TSİ 14:00’de
gerçekleşecek BoE faiz kararı ve devamında yapılacak açıklamalar
izlenecek. ABD’de ise haftalık işsizlik başvuruları verisi takip
edilecek. Paritede bugün 1,2535 seviyesinin altında 1,2510 ve
1,2460 seviyeleri destek noktaları olarak takip edilebilir.
Yükselişlerde ise 1,2585 seviyesinin üzerinde 1,2615 ve 1,2680
seviyeleri önem kazanacaktır.

Günlük Pivot Seviyeleri
   1.2611

  1.2589  

 1.2568   

1.2546    

 1.2525   

  1.2503  

   1.2482
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USD/TRY

Dolar/TL kuru dün 6,8325 ve 6,8597 seviyeleri arasında
dalgalanarak günü 6,8450 seviyesinden tamamladı. Yurtiçi ve
yurtdışında haber akışının zayıf kaldığı günde dar bir bantta
dalgalanan Dolar/TL kuru gün sonunda 6,85 seviyelerinden işlem
gördü. Gün içinde ABD’de açıklanan konut verileri ve
Koronavirüs’ün potansiyel tedavisine yönelik haber akışı takip
edildi. Güne 96,8 seviyelerinden başlayan küresel dolar endeksi ise
kapanışa doğru 97,3 seviyelerine doğru hareketlendi. Bugün
yurtiçinde önemli bir veri akışı bulunmazken yurtdışında ABD’de
açıklanacak haftalık işsizlik başvuruları verisi izlenecek. Sabah
08:30 itibariyle küresel dolar endeksi 97 seviyelerinden,  Dolar/TL
kuru ise 6,85 seviyelerinden işlem görüyor. 

Günlük Pivot Seviyeleri
   6.8809

  6.8687  

 6.8605   

6.8523    

 6.8401   

  6.8279  

   6.8197

EUR/TRY

Euro/TL kuru dün 7,6781 ve 7,7253 seviyeleri arasında
dalgalanarak günü 7,6866 seviyesinden tamamladı. Euro
Bölgesi’nde dün mayıs ayına ait enflasyon rakamları takip edildi.
Euro Bölgesi'nde yıllık enflasyon, nisanda %0,3 seviyesinde
bulunurken, mayıs ayında yeni tip koronavirüs tedbirlerinin
gevşemeye başlamasıyla birlikte %0,1'e geriledi. Diğer yandan dün
Başbakan Angela Merkel hükümeti, ülkenin yakın tarihinde görülen
en büyük teşvik programını finanse etmek için 62,5 milyar euroluk
(70 milyar dolar) ek borçlanma planlarını tamamladı. Yurtiçinde dün
açıklanan önemli veri akışı bulunmazken, vaka yayılma hızındaki
yükseliş ön plana çıkmaktadır.

Günlük Pivot Seviyeleri
   7.7639

  7.7429  

 7.7263   

7.7097    

 7.6887   

  7.6678  

   7.6512
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XAU/USD

Ons altın dün 1712$ ve 1730$ seviyeleri arasında dalgalanarak
günü 1726$ seviyesinden kapattı. İkinci dalgaya yönelik endişeler
yerini korurken, açıklanan verilerle ekonomilerin toparlanmasına
yönelik iyimserlik öne çıkmaktadır. Küresel risk iştahının bu
gelişmelerle dalgalı bir görünüm sergilerken, ons altının
fiyatlamasına baktığımızda sakin seyrin korunduğu görülmektedir.
ABD’de dün mart ve nisan aylarında virüs nedeniyle sert düşen
konut başlangıçları mayıs ayında %4,3 artışla 974 bine yükseldi.
İnşaat izinleri de %14,4 artışla 1,22 milyona çıktı. Veriler ve salgına
yönelik gelişmeler izlenmeye devam ederken, ons altında 1720$
seviyesinin üzerinde 1738$ - 1745$ ve 1754$ seviyeleri
dirençlerdir. Geri çekilmelerde ise 1720$ - 1709$ ve 1700$
seviyeleri desteklerdir.

Günlük Pivot Seviyeleri
   1,736.38

  1,733.24  

 1,730.10   

1,726.96    

 1,723.82   

  1,720.68  

   1,717.54

DAX Yakın Vade

Avrupa’da veri ve haber trafiğinin sakin olması ABD ve Asya’dan
gelen haberlerle dalgalı bir görünüm yaşanmasına neden oluyor.
DAX dün %0,54 yükselişle 12.382 seviyesinden günü tamamladı.
Bugün Asya’da salgına yönelik endişelerin tekrar gündeme gelmesi
ile birlikte yukarı yönlü hareketleri sınırlamış durumda. Asya
piyasaları ve ABD vadelileri ile paralel bir görünüm sergileyen DAX
bu sabah vadeli piyasalarda satıcılı bir görünümle 12.280 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
   12,521.50

  12,425.00  

 12,356.00   

12,287.00    

 12,190.50   

  12,094.00  

   12,025.00
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Dow Jones Yakın Vade

Dün karışık bir seyir izleyen DJ endeksi gün sonunda %0,65 değer
kaybederek 3 günlük yükseliş serisini sonlandırdı. Ekonomilerin
yeniden açılmasıyla son dönemde oynaklığın arttığı havayolları,
cruise operatörleri ve perakende grubunun hepsi dün dünya
çapında artan vaka sayılarına bağlı olarak değer kayıpları
yaşarlarken teknoloji hisseleri ve endeksi Nasdaq sınırlı da olsa
yükseliş kaydetti. Bugün ülkede açıklanacak haftalık işsizlik
başvuruları ve Philadelphia Fed imalat endeksi rakamları takip
edilecek. Sabah itibariyle zayıf seyrini devam ettirerek %0,8
oranında gerileyen DJ vadelilerinde bugün 25,800 seviyesinin
altında 25,610 ve 25,450 seviyeleri destek noktaları olarak
izlenebilir. Olası yükselişlerde ise 25,890 seviyesinin üzerinde
26,060 ve 26,240 seviyeleri önem kazanacaktır.

Günlük Pivot Seviyeleri
   26,462.67

  26,258.33  

 26,025.67   

25,793.00    

 25,588.67   

  25,384.33  

   25,151.67

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
   3,151.50

  3,130.50  

 3,106.50   

3,082.50    

 3,061.50   

  3,040.50  

   3,016.50
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Brent Petrol

İkinci dalgaya yönelik endişelerin artış kaydetmesi ön plana
çıkarken, son dönemde açıklanan teşvikler ve veriler ekonomide
toparlanmanın kaydedildiğine yönelik beklentileri güçlendiriyor.
Küresel risk iştahı bu gelişmelerle dalgalı seyrederken brent 40,05$
seviyesinden destek almaya devam ediyor. Salgın konusundaki
gelişmeler küresel risk iştahı ve petrol fiyatları üzerinde belirleyici
olacağından yakından izlenirken, 40,05$ desteğinin üzerinde
40,90$ - 41,36$ ve 42$ seviyeleri ilk direnç seviyeleri konumunda
bulunmaktadır. Piyasa gelişmelerine bağlı olarak satışın yaşanması
durumunda kısa vadede 40,05$ ilk destek seviyesi olarak öne
çıkarken, devamında 39,49$ - 39,09$ ve 38,00$ takip edilen diğer
destek seviyeleridir. 

Günlük Pivot Seviyeleri
   41.23

  40.90  

 40.71   

40.52    

 40.20   

  39.87  

   39.68

USD/JPY

ABD Ticaret Bakanlığı'nın verilerine göre mart ve nisan aylarında
virüs nedeniyle sert düşen konut başlangıçları mayıs ayında %4,3
artışla 974 bine yükseldi. İnşaat izinleri de önceki ay %21,4'lük
düşüşün ardından Mayıs'ta %14,4 artışla 1,22 milyona çıktı. Yerel
Fed başkanları dün gerçekleştirdikleri konferanslarda ABD'nin
ekonomik toparlanmasının beklenenden daha hızlı
gerçekleşmesinin mümkün olduğunu, ancak performansın halk
sağlığına bağlı olduğunu belirtirken, Pandemi kaynaklı ekonomik
hasarın uzun vadeli enflasyon beklentilerini bozabileceğini
vurguladılar. Küresel piyasalarda ikinci dalgaya yönelik endişeler
risk iştahı üzerinde baskı yaratmaktadır. Geri çekilmenin yaşandığı
paritede 106,70 – 106,58– 106,32 seviyeleri destek, 106,90 –
107,08 – 107,30 seviyeleri dirençlerdir.

Günlük Pivot Seviyeleri
   107.41

  107.23  

 107.06   

106.88    

 106.71   

  106.53  

   106.35
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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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