
Forex Bülten 22 Haziran 2020

Piyasa Gündemi

Verilerdeki toparlanma ve ekonomileri desteklemeye yönelik gelen
açıklamalar risk iştahı ve piyasaları genel olarak desteklemeye
devam ederken, vaka sayılarında son dönemde yaşanan artışlar
aşağı yönlü risk unsuru olarak izlenmeye devam ediliyor. Salgın
konusundaki gelişmeler ve haber akışları fiyatlamalar üzerinde
belirleyici olacaktır. Yeni haftada yurt dışında öncü PMI verileri ile
TCMB’nin faiz kararı öne çıkacaktır. 

Açıklanacak Önemli Ekonomik Veriler  
     
•    10:00 Türkiye – Tüketici Güven Endeksi Önem: Orta
•    17:00 ABD – Mevcut Konut Satışları Önem: Yüksek

Türkiye

TCMB ile Çin Halk Cumhuriyeti Merkez Bankası arasında 2019
yılında yenilenen swap anlaşması çerçevesinde Çin Yuanı
fonlamasının ilk kullandırımları 18 Haziran 2020 tarihinde yapıldı.
Bu sayede ilgili bankalar aracılığı ile çeşitli sektörlerdeki Türk
şirketleri, Çin’den ithalatlarını CNY cinsinden ödeme yaparak
gerçekleştirdiler. Bankanın Cuma günü açıkladığı beklenti anketine
göre, yıl sonu TÜFE beklentisi %9,54'e yükseldi. Bir önceki anket
döneminde 7,2 milyar dolar olan yılsonu cari işlemler açığı
beklentisi, bu dönemde 11,6 milyar dolara yükseldi. Gelecek yıl cari
işlemler açığı beklentisi ise 16,8 milyar dolardan 17,3 milyar dolara
çıktı. Yıl sonu dolar beklentisi ise 7,02'den 6,9922'a düştü.
TCMB'nin Zorunlu Karşılıklar Hakkında Tebliği’nde Değişiklik
Yapılmasına Dair Tebliğ Resmi Gazete'de yayımlandı. Değişiklikle,
kredi talebini karşılamada bankalara esneklik sağlamak amacıyla,
yıllık reel kredi büyüme oranı %15’in üzerinde olan bankaların
zorunlu karşılık teşviklerinden faydalanabilmeleri için sağlamaları
gereken uyarlanmış reel kredi büyüme oranının %15’ten küçük
olma koşulunun, yıl sonuna kadar geçici bir süre için
uygulanmamasına karar verildi.

Euro Bölgesi

Avrupa Merkez Bankası Başkanı Lagarde ve Almanya Başbakanı
Merkel, cuma günkü bir video konferans toplantısında, teşvik
paketinde anlaşamamaları durumunda sonuçların vahim
olabileceği konusunda Avrupa Birliği) liderlerini uyardı. Avrupalı
liderler ekonomilerinin Kovid-19 kapanmalarından çıkmalarına
yardımcı olmaya yönelik 750 milyar euroluk (840 milyar dolar) plan
üzerinde müzakerelere başladı. Almanya ve Fransa gelecek ay bir
anlaşma üzerinde uzlaşmaya varılması için çabalıyor. Anlaşmanın
önündeki en büyük engeller arasında AB'nin borçlanacağı toplam
miktar, ödemelerin zamanlaması, paranın nereden geleceği ve
kaynakların nasıl tahsis edileceği gibi konular yer alıyor.

ABD

ABD Başkanı Donald Trump, ABD'nin Çin'den tamamen ayrışma
yoluna gidebileceğini belirterek Pekin ile ilişkiler konusunda bugüne
kadarki en sert açıklamasını yaptı. ABD Ticaret Temsilcisi Robert
Lighthizer, önceki günlerde, dünyanın en büyük iki ekonomisinin
tam anlamıyla ayrışmasının makul bir politika seçeneği olmadığını
söylemişti. Trump, "Kendisini yeterince ifade edememesinin
Lighthizer'ın kabahati olmadığını", ancak ABD'nin çeşitli koşullar
altında Çin'den tamamen ayrışması yönündeki politika seçeneğini
sürdürdüğünü söyledi. Uluslararası kredi derecelendirme kuruluşu
Moody's, ABD'nin kredi notunu "Aaa" ve not görünümünü "durağan"
olarak teyit etti.

Piyasa Verileri

Pariteler Son Günlük Değ.
(%)

Haftalık Değ.
(%)

Yılbaşı Değ.
(%)

USDTRY 6.8429 -0.15 0.08 15.02
EURTRY 7.6593 0.03 -1.11 14.77
EURUSD 1.1190 0.10 -1.19 -0.24
GBPUSD 1.2367 0.15 -1.89 -6.64
USDJPY 106.86 -0.01 -0.43 -1.66

Sepetler Son Günlük Değ.
bp

Haftalık Değ.
bp

Yılbaşı Değ.
bp

½ $ + ½ € 7.2793 -1.20 -0.15 96.73
Dolar Endeksi 97.5300 -13.30 97.30 114.10
REK 68.6000 - - -762.00

Endeks Vadeliler Son Günlük Değ.
(%)

Haftalık Değ.
(%)

Yılbaşı Değ.
(%)

S&P 500 Yakın Vade 3,071.00 0.38 -0.07 -4.95
DAX Yakın Vade 12,186.50 -1.09 2.17 -8.00
Dow Jones Yakın
Vade 25,602.00 0.29 -0.79 -10.19

Emtialar Son Günlük Değ.
(%)

Haftalık Değ.
(%)

Yılbaşı Değ.
(%)

Ons Altın 1,752.01 0.49 1.57 15.43
Gram Altın 385.42 0.41 1.62 32.75
WTI 39.70 0.06 5.40 -35.10
BRENT 42.03 0.21 5.71 -37.09
Bakır 2.65 -0.04 2.53 -4.87

Tahviller Son Günlük Değ.
bp

Haftalık Değ.
bp

Yılbaşı Değ.
bp

Türkiye 2 Yıllık 8.9400 0.00 -35.00 -284.00
Türkiye 10 Yıllık 11.9300 -17.00 -38.00 -28.00
ABD 10 Yıllık 0.6990 0.20 -2.10 -122.00
ABD 2 Yıllık 0.1900 0.00 -0.50 -138.10
Almanya 10 Yıllık -0.4180 -0.20 2.10 -23.00
Almanya 2 Yıllık -0.6840 -0.30 -2.90 -6.70

Gelişmekte Olan
Ülke Kurları Son Günlük Değ.

(%)
Haftalık Değ.

(%)
Yılbaşı Değ.

(%)
USDZAR 17.4097 0.49 1.74 24.30
USDIDR 14,232.55 -0.08 0.13 2.50
USDTRY 6.8422 -0.16 0.07 15.01
USDRUB 69.6585 0.34 0.14 12.21
USDBRL 5.2450 -1.27 1.74 30.48
USDCNY 7.0814 0.13 -0.15 1.70
USDMXN 22.6041 -0.14 1.69 19.54
USDCZK 23.8320 -0.07 1.29 5.13
USDHUF 309.4390 -0.01 1.14 4.91
USDPLN 3.9913 -0.06 2.31 5.21
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Euro/Dolar

Euro Bölgesi’nde nisan ayında cari denge 10,2 milyar dolar
açıklanarak koranavirüs döneminde gerileme kaydetti. Avrupa
Merkez Bankası Başkanı Lagarde ve Almanya Başbakanı Angela
Merkel, Haftanın son işlem günü Avrupa Birliği liderleri ile bir video
konferans toplantısı gerçekleştirdi. Lagarde ve Merkel liderlerin
teşvik paketinde anlaşamamaları durumunda sonuçların kritik
olacağı konusunda uyardı. ABD’de ise cuma günü açıklanan cari
denge 1. çeyrekte 104,2 milyar dolar düşüş kaydetti. Geri
çekilmenin yaşandığı paritede satıcılı seyrin devamında 1,1162 –
1,1125 – 1,1100 seviyeleri destek konumunda bulunmaktadır.
Tepki alımlarının yaşanması durumunda 1,1220 – 1,1255 ve
1,1272 seviyeleri dirençlerdir.

Günlük Pivot Seviyeleri
   1.1244

  1.1225  

 1.1208   

1.1190    

 1.1171   

  1.1151  

   1.1134

GBP/USD

Perşembe günü gerçekleşen BoE toplantısı sonrası sert gerileyen
GBPUSD paritesinde kan kaybı haftanın son gününde de devam
etti ve 1 Haziran’dan sonra ilk kez 1,24 seviyesinin altına geriledi.
Haftanın son gününde İngiltere’de açıklanan mayıs ayı perakende
satışlar verisi takip edilirken açıklanan rakam aylık bazda %8’in
üzerinde artışla beklentilerin üzerinde gerçekleşti. Küresel dolar
endeksi ise haftanın son gününde 97,7 seviyeleri ile son iki
haftanın zirvelerine çıktı. Bugün ABD’de açıklanacak 2.el konut
satışları ve Chicago Fed ulusal aktivite endeksi verileri takip
edilecek. Paritede bugün 1,2375 seviyesinin altında 1,2330 ve
1,2305 seviyeleri destek noktaları olarak takip edilebilir.
Yükselişlerde ise 1,2414 seviyesinin üzerinde 1,2460 ve 1,2510
seviyeleri önem kazanacaktır.

Günlük Pivot Seviyeleri
   1.2468

  1.2435  

 1.2401   

1.2367    

 1.2334   

  1.2301  

   1.2267
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USD/TRY

Dolar/TL kuru cuma günü 6,8305 ve 6,8603 seviyeleri arasında
dalgalanarak günü 6,8529 seviyesinden tamamladı. Dolar/TL kuru
6,85-6,86 bölgesinde başladığı haftanın son gününde öğle
saatlerine kadar yatay bir seyir izledi. Öğleden sonra TCMB’den
gelen Çin yuanı karşılığı swap kullandırılışına yönelik haber akışı
sonrası kurda kısa süreliğine 6,83 seviyeleri test edilirken kur gün
sonunda 6,84-6,85 bölgesinden işlem gördü. Küresel dolar endeksi
ise yukarı yönlü seyrini devam ettirerek gün içinde 97,7 ile son iki
haftanın zirvelerini test etti. Bugün yurtdışında ABD’de açıklanacak
2.el konut satışları ve ulusal aktivite endeksi verileri takip edilecek.
Sabah 08:20 itibariyle küresel dolar endeksi 97,4 seviyelerinden, 
Dolar/TL kuru ise 6,84 seviyelerinden işlem görüyor. 

Günlük Pivot Seviyeleri
   6.8728

  6.8639  

 6.8534   

6.8429    

 6.8340   

  6.8251  

   6.8146

EUR/TRY

Euro/TL kuru haftanın son işlem günü 7,6347 ve 7,7164 seviyeleri
arasında dalgalanarak günü 7,6445 seviyesinden tamamladı. Euro
Bölgesi’nde nisan ayında cari denge 10,2 milyar dolar açıklanarak
koranavirüs döneminde gerileme kaydetti. ECB Başkanı Lagarde
ve Almanya Başbakanı Merkel, haftanın son işlem günü
gerçekleştirdikleri konferansta Avrupa Birliği liderlerini teşvik
paketinde anlaşamamaları durumunda sonuçların kritik olacağı
konusunda uyardı. Yurtiçinde ise Merkez Bankası Çin Merkez
Bankası arasındaki swap anlaşması çerçevesinde yuan
fonlamasının ilk kullandırımları gerçekleştirildiğini açıkladı.
TCMB’nin beklenti anketine göre yıl sonu TÜFE beklentisi %9,54'e
yükseldi. Bugün Euro Bölgesi ve yurtiçinde tüketici güven
endeksleri ve gündeme dair gelişmeler izlenecek.

Günlük Pivot Seviyeleri
   7.7086

  7.6940  

 7.6766   

7.6593    

 7.6447   

  7.6301  

   7.6128
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XAU/USD

Ons altın haftanın son işlem günü 1721$ ve 1745$ seviyeleri
arasında dalgalanarak günü 1741$ seviyesinden kapattı. Geçen
haftaki fiyatlamanın seyrinde 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 ise cuma
günü ABD Başkanı Donald Trump, ABD'nin Çin'den tamamen
ayrışma yoluna gidebileceğini belirterek Pekin ile ilişkiler
konusunda bugüne kadarki en sert açıklamasını yapması güvenli
limanlara olan talebi artırdı. Güvenli liman talebinin canlı kaldığı
ortamda yükselişlerin devamında 1758$ - 1762$ ve 1772$
seviyeleri direnç olarak izlenirken, geri çekilmelerde 1738$ - 1720$
ve 1709$ seviyeleri desteklerdir.

Günlük Pivot Seviyeleri
   1,774.51

  1,766.58  

 1,759.36   

1,752.14    

 1,744.22   

  1,736.29  

   1,729.07

DAX Yakın Vade

Geçen hafta Fed ve Trump’ın açıklamaları risk iştahını
desteklerken, vaka sayılarındaki artış aşağı yönlü risk faktörü
olarak izleniyor. Yeni haftada da salgın kaynaklı gelişmeler önemini
korurken, piyasaların seyri konusunda belirleyici olacaktır. Avrupa
borsaları cuma gününü hafif alıcılı bir seyirle tamamlarken, DAX
vadeli kontratı günü %0,39’luk bir yükselişle 12.321 puandan
kapattı. Bu sabah satıcılı bir seyrin izlendiği DAX vadelisinde, aşağı
yönlü hareketlerin devamında 12.050 ile 500 ve 200 günlük üssel
ortalamaların bulunduğu 11.955 ve 11.805 seviyeleri önemli destek
noktalarıdır. Yukarı yönlü hareketlerde ise 12.255 - 12.400 ve
12.492 direnç seviyeleri olarak izlenebilir. Bugün Avrupa’da tüketici
güven endeksi açıklanacakken, yarın açıklanacak öncü PMI verileri
önemli olacak.

Günlük Pivot Seviyeleri
   12,462.67

  12,352.83  

 12,269.67   

12,186.50    

 12,076.67   

  11,966.83  

   11,883.67
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Dow Jones Yakın Vade

DJ endeksi piyasalarda volatilitenin oldukça yüksek seyrettiği
haftanın son gününü düşüşle tamamladı. ABD’de bazı eyaletlerde
görülen vaka artışı, Apple’ın 11 mağazasını artan endişelere bağlı
olarak yeniden kapatacağını açıklaması ve vade sonu öncesi artan
oynaklık haftanın son gününde endeksin %0,8 oranında değer
kaybı yaşamasını sağlayan faktörlerdi. Düşüşe karşın endeks
haftalık bazda %1 oranında yükseliş kaydetti. Bugün ülkede 2.el
konut satışları ve Chicago Fed ulusal aktivite endeksi verileri takip
edilecek. Sabah itibariyle sınırlı yükselen DJ vadelilerinde bugün
25,740 seviyesinin üzerinde 25,930 ve 26,080 seviyeleri önem
kazanacaktır. Olası düşüşlerde ise 25,500 seviyesinin altında
25,230 ve 25,090 seviyeleri destek noktaları olarak izlenebilir.

Günlük Pivot Seviyeleri
   26,331.67

  26,037.33  

 25,818.67   

25,600.00    

 25,305.67   

  25,011.33  

   24,792.67

S&P 500 Yakın Vade

Fed’in şirket tahvili almaya başlanacağını açıklaması ve Trump
hükümetinin de 1 trilyon doları bulacak bir altyapı harcaması
hazırlığında olduğu haberi geçtiğimiz hafta hisse senedi
piyasalarını sert düşüş dalgasından kurtardı. Bu açıklamalar
öncesinde ABD’de ve Asya’da Covid 19 salgınında artış kaydeden
vaka sayıları ile birlikte ikinci dalga endişesi borsalarda sert
satışlara sebep olmuştu. Bu hafta da piyasanın gündemi çok
değişmiş değil. Ekonomideki toparlanmalar ile salgında ikinci dalga
endişesi arasında gidip gelen bir piyasa söz konusu.  S&P 500
Endeksi Cuma günü %0,56’lık düşüşle günü tamamlarken, bu
sabah vadeli piyasalarda hafif alıcılı bir görünümle 3070 civarında
bulunuyor. Ssözleşmede 3125 – 3180 ve 3230 direnç, 3080 – 3040
ve 3000 destekler olarak izlenebilir.

Günlük Pivot Seviyeleri
   3,149.17

  3,116.08  

 3,093.42   

3,070.75    

 3,037.67   

  3,004.58  

   2,981.92
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Brent Petrol

Asya’da artan vaka sayıları ve son dönemde gündeme gelen ikinci
dalga endişeleri risk iştahı ve petrol fiyatlarında dalgalanmalara
neden olurken, son dönemde açıklanan ekonomik verilerde
gözlenen toparlanmanın sürmesi pozitif havanın korunmasına katkı
sağlıyor. Salgın kaynaklı gelişmeler ve haber akışları ile
açıklanacak ekonomik veriler petrol piyasasındaki fiyatlamalar
üzerinde belirleyici olacaktır. Bu sabah 42$’lı seviyelerden işlem
gören brent petrolde risk iştahının korunmasına bağlı olarak
yaşanacak yükselişlerde 42,52$ - 43,30$ ve 44,35$ seviyeleri
direnç olarak takip edilebilir.  Piyasa gelişmelerine bağlı olarak
satışın yaşanması durumunda 41,65$ - 40,60$ ve 100 günlük üssel
ortalama (39,32$) destek konumunda bulunmaktadır.

Günlük Pivot Seviyeleri
   42.87

  42.69  

 42.36   

42.03    

 41.86   

  41.68  

   41.35

USD/JPY

ABD’de cuma günü açıklanan 1, çeyrek cari denge rakamlarında
104,2 milyar dolar düşüş kaydetti. ABD Başkanı Trump, ABD'nin
Çin'den tamamen ayrışma yoluna gidebileceğini belirterek Pekin ile
ilişkiler konusunda bugüne kadarki en sert açıklamasını yapması
güvenli limanlara olan talebi artırdı. Uluslararası kredi
derecelendirme kuruluşu Moody's, ABD'nin kredi notunu ve
görünümünü teyit etti. Salgınının ABD ekonomisi için benzeri
görülmemiş zorluklara neden olduğuna işaret edilen açıklamada,
salgının hükümetin mali pozisyonunun bozulma hızını artırdığı
ifade edildi. Geçen hafta güvenli limanlara olan talepteki artışla
JPY’de değer kazancı yaşanırken bu sabah paritede toparlanma
çabası hakim. Yukarıda 107,00 – 107,08 ve 107,20 seviyeleri
direnç,106,85 -106,70 ve 106,58 desteklerdir.

Günlük Pivot Seviyeleri
   107.12

  107.03  

 106.95   

106.86    

 106.78   

  106.69  

   106.60
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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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