
Forex Bülten 19 Haziran 2020

Piyasa Gündemi

Hafta başında ekonomiyi desteklemeye yönelik Fed ve Trump’tan
gelen açıklamalar küresel risk iştahını desteklerken, Asya’da tekrar
artış kaydeden vaka sayıları önemli bir risk unsuru olarak
gündemdeki yerini ve önemini koruyor. Son açıklanan verilerde
yaşanan toparlanma ile iyimser beklentiler ön plana çıkarken, diğer
yandan salgına yönelik haber akışları fiyatlamalar üzerinde
belirleyici olacaktır. 

Açıklanacak Önemli Ekonomik Veriler  
     
•    14:30 Türkiye – TCMB Beklenti Anketi Önem: Orta
•    20:00 Fed Başkanı Powell’ın Konuşması Önem: Yüksek

Türkiye

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası tarafından Nisan 2020
dönemine ilişkin kısa vadeli dış borç istatistikleri açıklandı. Buna
göre, kısa vadeli dış borç stoku Nisan'da 2019 sonuna kıyasla
yüzde 6,8 azalarak 115,2 milyar dolar düzeyinde gerçekleşti. Bu
dönemde, bankalar kaynaklı kısa vadeli dış borç stoku %4,9
azalarak 53,5 milyar dolara, diğer sektörlerin kısa vadeli dış borç
stoku yüzde 11,2 gerileyerek 52,4 milyar dolara indi. TCMB
tarafından haftalık para, banka ve menkul kıymet istatistikleri
yayımlandı. Merkez Bankası'nın brüt döviz rezervleri geçen hafta
127 milyon dolar azalarak 55,5 milyar dolara indi. Brüt döviz
rezervleri, 5 Haziran'da 55 milyar 610 milyon dolar seviyesindeydi.
 Yabancı yatırımcılar ise geçen hafta net 670 milyon dolarlık
menkul kıymet sattı.

Euro Bölgesi

ECB'nin dün yayımlanan aylık Ekonomi Bülteni'nde, Euro Bölgesi
gayrisafi yurtiçi hasılasının (GSYH) ikinci çeyrekte belirgin bir
şekilde daralacağı uyarısı yapıldı. Avrupa Merkez Bankası (ECB)
Başkanı Yardımcısı Luis De Guindos, İspanya, İtalya ve
Yunanistan gibi mali olarak zayıf Avrupa Birliği (AB) ülkelerinin, AB
yardımlarının dağıtımında uygulanması durumunda destekleri,
kredi olarak değil, 'hibe' olarak alacaklarını söyledi. Guindos geçen
hafta yaptığı bir açıklamada. Euro Bölgesi ekonomisinin, Covid-19
krizinden yılın ikinci yarısında toparlanmaya başlayacağını söyledi.

ABD

ABD'de işsizlik maaşına başvuranların sayısı 13 Haziran'da sona
eren haftada 1,5 milyon oldu, koronavirüs pandemisi nedeniyle
başvurular böylece 13. haftada da 1 milyonun üzerinde gerçekleşti.

İngiltere

İngiltere Merkez Bankası Haziran ayı toplantısında politika faizini
değiştirmeyerek %0,10'da tuttu, koronavirüsle mücadele
kapsamında varlık alım hedefini 745 milyar sterline yükseltti. Para
politikası metninde riskli varlık fiyatlamalarının Mart'taki dip
seviyelerden toparlandığı, yine de pandemi konusundaki haber
akışına duyarlı kalmaya devam ettiği belirtildi. Son gelen verilerin,
yılın ikinci çeyreğinde küresel ekonomideki daralmanın beklentiden
daha az keskin olacağına işaret ettiği vurgulandı. Banka
koronavirüs pandemisinin ortaya çıkmasından beri %0,75 olan
politika faizinde 2 kez indirime gitmişti. Ülke ekonomisi pandemi
nedeniyle Nisan ayında %20'lik rekor daralma kaydetmişti.

Piyasa Verileri

Pariteler Son Günlük Değ.
(%)

Haftalık Değ.
(%)

Yılbaşı Değ.
(%)

USDTRY 6.8585 0.03 0.68 15.29
EURTRY 7.6883 -0.02 0.22 15.20
EURUSD 1.1207 0.01 -0.43 -0.09
GBPUSD 1.2436 0.10 -0.82 -6.12
USDJPY 106.94 -0.03 -0.41 -1.58

Sepetler Son Günlük Değ.
bp

Haftalık Değ.
bp

Yılbaşı Değ.
bp

½ $ + ½ € 7.2913 -0.40 -0.30 97.92
Dolar Endeksi 97.4100 -5.40 32.20 102.10
REK 68.6000 - - -762.00

Endeks Vadeliler Son Günlük Değ.
(%)

Haftalık Değ.
(%)

Yılbaşı Değ.
(%)

S&P 500 Yakın Vade 3,110.75 0.41 2.50 -3.72
DAX Yakın Vade 12,294.00 0.17 2.97 -7.19
Dow Jones Yakın
Vade 25,997.00 0.38 1.81 -8.81

Emtialar Son Günlük Değ.
(%)

Haftalık Değ.
(%)

Yılbaşı Değ.
(%)

Ons Altın 1,728.87 0.36 -0.10 13.90
Gram Altın 381.22 0.35 0.55 31.32
WTI 39.62 1.02 7.05 -35.23
BRENT 42.01 1.14 7.94 -37.11
Bakır 2.64 0.69 1.08 -5.41

Tahviller Son Günlük Değ.
bp

Haftalık Değ.
bp

Yılbaşı Değ.
bp

Türkiye 2 Yıllık 8.9400 -22.00 -25.00 -284.00
Türkiye 10 Yıllık 12.1000 8.00 -14.00 -11.00
ABD 10 Yıllık 0.7040 -0.80 -0.40 -121.50
ABD 2 Yıllık 0.1920 -0.30 -0.30 -137.90
Almanya 10 Yıllık -0.4460 0.30 -0.70 -25.80
Almanya 2 Yıllık -0.6610 -0.30 0.90 -4.40

Gelişmekte Olan
Ülke Kurları Son Günlük Değ.

(%)
Haftalık Değ.

(%)
Yılbaşı Değ.

(%)
USDZAR 17.4448 -0.18 2.22 24.55
USDIDR 14,233.05 -0.16 0.11 2.51
USDTRY 6.8585 0.03 0.68 15.29
USDRUB 69.7218 -0.23 -0.03 12.31
USDBRL 5.3780 0.00 6.48 33.79
USDCNY 7.0844 -0.07 0.01 1.74
USDMXN 22.7004 -0.22 2.00 20.05
USDCZK 23.8101 -0.02 0.24 5.03
USDHUF 308.9800 0.06 0.31 4.75
USDPLN 3.9722 0.01 0.60 4.71

444 0 435 www.gedikyatirim.com.tr

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


Gedik Forex Bülten 19 Haziran 2020

Euro/Dolar

Euro Bölgesi’nde dün ECB'nin aylık ekonomi bülteni yayımlandı.
Bültende gayrisafi yurtiçi hasılasının ikinci çeyrekte belirgin bir
şekilde daralacağı uyarısı yapılırken, ECB Başkan Yardımcısı
Guindos, ekonominin yılın ikinci yarısında toparlanmaya
başlayacağını söyledi. ABD'de işsizlik maaşına başvuranların
sayısı geçen haftada 1,5 milyon oldu, koronavirüs nedeniyle
başvurular böylece 13. haftada da 1 milyonun üzerinde gerçekleşti.
Virüs salgını ile rekor yükseliş kaydeden başvurular gerilemesini
sürdürdü. Hafta boyunca geri çekilmenin kaydedildiği paritede
satıcılı seyrin devam etmesi durumunda 1,1220’nin altında 1,1200 -
1,1185 ve 1,1162 seviyeleri desteklerdir. Tepki alımlarının
yaşanması durumunda 1,1220’nin üzerinde 1,1262 ve 1,1285
seviyeleri dirençlerdir.

Günlük Pivot Seviyeleri
   1.1237

  1.1228  

 1.1217   

1.1207    

 1.1198   

  1.1189  

   1.1178

GBP/USD

GBPUSD paritesinde dün kritik BoE faiz toplantısı takip edildi. BoE
beklentilere paralel şekilde politika faizini %0,10’da bırakırken 645
milyar sterlin olan varlık alım programını 100 milyar artırarak 745
milyar sterline çıkardı. Başkan Bailey karar sonrasında negatif faiz
ve getiri eğrisi kontrolünün görüşülmediğini belirtirken toplantı
sonrası 1 Haziran’dan bu yana en düşük seviyelerini test etti. Dün
ABD’de ise beklentilerin üzerinde gerçekleşen haftalık işsizlik
başvuruları verisi izlendi. Bugün İngiltere’de perakende satışlar
verisi ve akşam Powell’ın konuşması takip edilecek.  Paritede
bugün 1,2430 seviyesinin altında 1,2402 ve 1,2355 seviyeleri
destek noktaları olarak takip edilebilir. Yükselişlerde ise 1,2460
seviyesinin üzerinde 1,2515 ve 1,2570 seviyeleri önem
kazanacaktır.

Günlük Pivot Seviyeleri
   1.2504

  1.2478  

 1.2457   

1.2436    

 1.2410   

  1.2384  

   1.2363
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USD/TRY

Dolar/TL kuru dün 6,8361 ve 6,8605 seviyeleri arasında
dalgalanarak günü 6,8562 seviyesinden tamamladı. Yurtiçinde
haber ve veri akışının zayıf kaldığı günde Dolar/TL kuru oldukça
sıkışık bir seyir izledi ve günün tamamını 6,85-6,86 bandında
geçirdi. Gün içinde ABD’de açıklanan 1,5 milyon ile beklentilerin
üzerinde gerçekleşen haftalık işsizlik başvuruları verisi takip edildi.
Küresel dolar endeksi ise öğleden sonra BoE toplantısı sonrası
sterlindeki zayıf seyirle 97,5 ile son iki haftanın zirvelerini test etti.
Bugün yurtiçinde TCMB beklenti anketi yurtdışında ise akşam TSİ
20:00’de konuşma yapacak Powell’ın açıklamaları takip edilecek.
Sabah 08:40 itibariyle küresel dolar endeksi 97,3 seviyelerinden, 
Dolar/TL kuru ise 6,85 seviyelerinden işlem görüyor. 

Günlük Pivot Seviyeleri
   6.8650

  6.8626  

 6.8606   

6.8585    

 6.8562   

  6.8539  

   6.8518

EUR/TRY

Euro/TL kuru dün 7,6555 ve 7,7272 seviyeleri arasında
dalgalanarak günü 7,6865 seviyesinden tamamladı. Euro
Bölgesi’nde dün ECB'nin aylık ekonomi bülteni yayımlandı.
Bültende gayrisafi yurtiçi hasılasının ikinci çeyrekte belirgin bir
şekilde daralacağı uyarısı yapılırken, ECB Başkan Yardımcısı
Guindos, ekonominin yılın ikinci yarısında toparlanmaya
başlayacağını söyledi. Yurtiçinde dün TCMB’nin yayınladığı haftalık
para, banka ve menkul kıymet istatistikleri takip edildi. Brüt döviz
rezervleri geçen hafta 127 milyon dolar azalarak 55,5 milyar dolara
inerken, yabancı yatırımcılar geçen hafta net 670 milyon dolarlık
menkul kıymet sattı. Yurtiçinde bugün TCMB’nin beklenti anketi,
Euro Bölgesi’nde ise cari denge rakamları takip edilecek.

Günlük Pivot Seviyeleri
   7.7094

  7.7015  

 7.6949   

7.6883    

 7.6804   

  7.6725  

   7.6660
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XAU/USD

Ons altın dün 1717$ ve 1737$ seviyeleri arasında dalgalanarak
günü 1722$ seviyesinden kapattı. Fiyatlamadaki seyirde ikinci
dalgaya yönelik endişeler önemini korurken, açıklanan verilerle
ekonomilerin toparlanmasına yönelik iyimserlik öne çıkmaktadır.
Küresel risk iştahın bu gelişmelerle dalgalı bir görünüm sergilerken,
ABD'de dün işsizlik maaşına başvuranların sayısı geçen haftada
1,5 milyon oldu. Virüs salgını ile rekor yükseliş kaydeden
başvurular gerilemesini sürdürdü. Güvenli liman talebinin canlı
kaldığı ortamda ons altında dün yaşanan yükselişte 1738$
seviyesini aşamadığı görülmektedir. Yükselişlerin devamı
açısından bu seviyenin üzerinde kapanışlar gerekmektedir. 1738$ -
1745$ ve 1754$ seviyeleri direnç olarak izlenirken, geri
çekilmelerde 1720$ - 1709$ ve 1700$ desteklerdir.

Günlük Pivot Seviyeleri
   1,738.92

  1,733.99  

 1,731.45   

1,728.91    

 1,723.98   

  1,719.05  

   1,716.51

DAX Yakın Vade

Fed ve Trump’ın açıklamalarının etkisiyle güç kazanan risk iştahına
bağlı olarak hisse piyasalarında hafta içerisinde pozitif bir seyir
izlense da vaka sayılarındaki artış aşağı yönlü risk oluşturuyor.
Salgın kaynaklı haber akışlarının etkisiyle dalgalı bir seyrin izlendiği
hisse piyasalarında haber akışları ve ekonomik veriler önemini
koruyor. Avrupa borsaları dün günü %1’e yaklaşan düşüşlerle
tamamlarken, DAX vadeli kontratı günü %0,85’lik düşüşle 12.273
puandan kapattı. Bu sabah yataya yakın sakin bir seyrin izlendiği
DAX vadelisinde, aşağı yönlü hareketlerin devamında 12.137 ile
500 ve 200 günlük üssel ortalamaların bulunduğu 11.954 ve 11.801
seviyeleri önemli destek noktalarıdır. Yukarı yönlü hareketlerde ise
12.325 – 12.420 ve 12.495 direnç seviyeleri olarak izlenebilir.

Günlük Pivot Seviyeleri
   12,418.83

  12,359.67  

 12,326.83   

12,294.00    

 12,234.83   

  12,175.67  

   12,142.83
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Dow Jones Yakın Vade

DJ endeksi gün içinde dalgalanmaların yüksek olduğu günü hafif
kayıpla tamamladı. Spot piyasalar öncesi karışık bir seyir izleyen
DJ vadelileri haftalık işsizlik başvurularının 1,5 milyon seviyelerinde
kalmasıyla güne eksilerini artırarak başlasa da gün içinde
kayıplarının çoğunu sildi. Teknoloji hisseleri günü pozitif tarafta
tamamlarken ekonomilerin yeniden açılmasından yararlanan
şirketler günü değer kayıplarıyla tamamladı. Ülkede bugün
saatlerinde açıklamalarda bulunacak Powell’ın söylemleri takip
edilecek. DJ vadelileri sabah itibariyle hafif primle işlem görürken
endekste bugün 26,080 seviyesinin üzerinde 26,240 ve 26,420
seviyeleri önem kazanacaktır. Olası düşüşlerde ise 25,860
seviyesinin altında 25,710 ve 25,615 seviyeleri destek noktaları
olarak izlenebilir.

Günlük Pivot Seviyeleri
   26,329.67

  26,208.33  

 26,103.67   

25,999.00    

 25,877.67   

  25,756.33  

   25,651.67

S&P 500 Yakın Vade

Hafta başında ekonomiyi desteklemeye yönelik Fed ve Trump’tan
gelen açıklamalar küresel risk iştahını desteklerken, Asya’da tekrar
artış kaydeden vaka sayıları önemli bir risk unsuru olarak
gündemdeki yerini ve önemini koruyor. Son açıklanan verilerde
yaşanan toparlanma ile iyimser beklentiler ön plana çıkarken, diğer
yandan salgına yönelik haber akışları fiyatlamalar üzerinde
belirleyici oluyor. Dün kararsız bir seyir izlenen ABD’de
piyasalarında S&P 500 Endeksi %0,06’lık yükselişle günü
tamamlarken, bu sabah vadeli piyasalarda hafif alıcılı bir
görünümle 3100 civarında bulunuyor. Dün de bahsettiğimiz gibi son
günlerde kararsız bir görünüm oluşan sözleşmede 3125 – 3180 ve
3230 direnç, 3080 – 3040 ve 3000 destekler olarak izlenebilir.

Günlük Pivot Seviyeleri
   3,142.50

  3,129.75  

 3,120.25   

3,110.75    

 3,098.00   

  3,085.25  

   3,075.75
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Brent Petrol

İkinci dalga endişeleri ve Asya’da artan vaka sayıları son dönemde
ön plana çıkarken, açıklanan teşvikler ve ekonomik verilerdeki
toparlanma iyimser beklentileri destekliyor. Tüm bu gelişmelerle
risk iştahı dalgalı bir seyir izlerken, petrol piyasasında da
fiyatlamalar dalgalı seyrediyor. 37$ seviyelerine kadar gerileme
kaydeden brent petrol, son günlerdeki toparlanmanın etkisiyle bu
sabah 41$’lı seviyelerden işlem görüyor. Salgın kaynaklı gelişmeler
ve risk iştahının seyri petrol piyasası üzerinde belirleyici olacaktır.
Risk iştahının korunmasına bağlı olarak yaşanacak yükselişlerde
42,00$ - 42,50$ ve 43,30$ seviyeleri direnç olarak takip edilebilir.
 Piyasa gelişmelerine bağlı olarak satışın yaşanması durumunda
40,80$ - 40,05$ ve 100 günlük üssel ortalama (39,25$) destek
konumundadır. 

Günlük Pivot Seviyeleri
   42.64

  42.33  

 42.17   

42.01    

 41.71   

  41.40  

   41.24

USD/JPY

ABD'de işsizlik maaşına başvuranların sayısı geçen haftada 1,5
milyon oldu, koronavirüs nedeniyle başvurular böylece 13. haftada
da 1 milyonun üzerinde gerçekleşti. Virüs salgını ile rekor yükseliş
kaydeden başvurular gerilemesini sürdürdü. Japonya’da bu sabah
açıklanan mayıs ayı enflasyon rakamları beklentilere paralel
gerçekleşti. Taze gıda fiyatlarından arındırılmış tüketici fiyat
endeksi, bir önceki, yılın aynı dönemine göre %0,2 azaldı.
Enflasyon, üç yıllık aranın ardından ilk kez nisan ayında da olduğu
gibi negatif bölgeye geçti. Mayıs ayı enflasyonunda en etkili faktör
azalan enerji maliyetleri oldu.  Geri çekilmenin yaşandığı paritede
106,70 – 106,58– 106,32 seviyeleri destek, 106,90 – 107,08 –
107,30 seviyeleri dirençlerdir.

Günlük Pivot Seviyeleri
   107.35

  107.20  

 107.07   

106.94    

 106.80   

  106.65  

   106.52
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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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