
Forex Bülten 23 Haziran 2020

Piyasa Gündemi

Toparlanmaya ilişkin iyimser beklentiler risk iştahını desteklerken,
ikinci dalga endişeleri risk iştahı üzerinde bir miktar baskı
oluşturuyor. Salgın kaynaklı gelişmeler ve haber akışları önemini
koruyor. ABD Başkanı Trump, birinci faz ticaret anlaşmasının zarar
görmediğini ifade ederken, bugün yurt dışında açıklanacak öncü
PMI verileri toparlanmaya ilişkin beklentiler üzerinde etkili
olacağından yakından izlenecektir. 

Açıklanacak Önemli Ekonomik Veriler  
     
•    11:00 Euro Bölgesi – İmalat / Hizmet PMI Önem: Yüksek
•    16:45 ABD – İmalat / Hizmet PMI Önem: Yüksek

Türkiye

TUİK ve TCMB işbirliği ile yürütülen tüketici eğilim anketi
sonuçlarından hesaplanan mevsim etkilerinden arındırılmış Tüketici
Güven Endeksi, Haziran ayında bir önceki aya göre %5,2 oranında
arttı; Mayıs ayında 59,5 olan endeks, Haziran ayında 62,6 oldu.
Genel ekonomik durum beklentisi endeksi 85,5 oldu. Hazine ve
Maliye Bakanı Berat Albayrak, tüketici güven endeksinde haziran
ayında yaşanan artışın, toparlanmanın seyrinin pozitif yönde
olduğunu gösterdiğini bildirdi.

Euro Bölgesi

Euro Bölgesi’nde haziran ayına ait öncü tüketici güveni 14,7
azalarak beklentilerin altında gerileme kaydetti. AB ve Japonya
arasında havacılık anlaşması imzalandı. Uçak ve havacılıkla ilgili
ürün ticaretini kolaylaştırmayı amaçlayan anlaşma çerçevesinde,
havacılık ürünlerinin test ve değerlendirmeleri kolaylaştırılacak.
Fransa Ekonomi Bakanı Bruno Le Maire, Almanya ve Fransa’nın
500 milyar euroluk Avrupa Kurtarma Fonu'nun 2020’den 2022’ye
kadar ödenmesi konusunda hemfikir olduklarını bildirdi. İngiltere
Merkez Bankası (BoE) Başkanı Andrew Bailey, merkez bankasının
acil durum teşvikinin geri alınmasına ilişkin stratejisinde büyük bir
değişikliğin sinyalini vererek, faiz artırımından önce kurumun
bilançosunun daraltılması ihtiyacını dile getirdi. Ayrıca Bailey,
bankanın, piyasalardaki ekonomik erime esnasındaki müdahalesi
olmasaydı Birleşik Krallık hükümetinin, tarihte ilk defa kendini
fonlama konusunda zorlanacağını söyledi. COVID-19 salgını
başladığında göreve gelen Bailey piyasaların düştüğü krizin ilk
günlerinden bahsederek görünümün hükümetin yatırımcılara tahvil
satamayacak hale gelebileceği yönünde olduğunu belirtti.

ABD

İkinci el konut satışları Mayıs'ta %9.7 düşüşle 3,91 milyon oldu. Bu
Ekim 2010'dan beri görülen en düşük seviye oldu. ABD'de
koronavirüs pandemisi nedeniyle konut satışları Mayıs ayında 9.5
yılın en düşük seviyesine indi. Ekonomilerin yeniden açılmasıyla
gelecek aylarda konut satışlarının artacağını, hatta geçen yılın 2.
yarısında görülen rakamları da aşabileceğini belirtildi.

Beyaz Saray Danışmanı Peter Navarro bi haber kaynağında ticaret
anlaşmasına yönelik açıklamalarda bulundu. Çin ile ticaret
anlaşmasının bittiğini belirtti. ABD Başkanı Donald Trump, Beyaz
Saray ticaret danışmanı Peter Navarro'nun küresel piyasaları
satışa götüren ve Çin ile ticaret anlaşmasının bittiği şeklinde
yorumlanarak kafaları karıştıran açıklamalarının ardından, Çin ile
gerçekleştirilen birinci faz anlaşmanın hiçbir şekilde zarar
görmediğini söyledi.

Piyasa Verileri

Pariteler Son Günlük Değ.
(%)

Haftalık Değ.
(%)

Yılbaşı Değ.
(%)

USDTRY 6.8508 0.08 0.12 15.16
EURTRY 7.7184 0.12 0.03 15.65
EURUSD 1.1264 0.03 0.00 0.42
GBPUSD 1.2453 -0.13 -0.95 -5.98
USDJPY 107.19 0.27 -0.12 -1.36

Sepetler Son Günlük Değ.
bp

Haftalık Değ.
bp

Yılbaşı Değ.
bp

½ $ + ½ € 7.2808 0.15 -0.35 96.88
Dolar Endeksi 97.0990 16.50 12.40 71.00
REK 68.6000 - - -762.00

Endeks Vadeliler Son Günlük Değ.
(%)

Haftalık Değ.
(%)

Yılbaşı Değ.
(%)

S&P 500 Yakın Vade 3,112.75 0.06 -0.51 -3.66
DAX Yakın Vade 12,319.00 0.79 -0.02 -7.00
Dow Jones Yakın
Vade 25,943.00 -0.04 -1.43 -9.00

Emtialar Son Günlük Değ.
(%)

Haftalık Değ.
(%)

Yılbaşı Değ.
(%)

Ons Altın 1,751.81 -0.17 1.45 15.41
Gram Altın 385.85 -0.19 1.46 32.92
WTI 40.88 0.23 6.32 -33.17
BRENT 42.81 -0.52 5.10 -35.92
Bakır 2.66 0.15 3.10 -4.63

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 0.00 -35.00 -28.00
ABD 10 Yıllık 0.7090 -0.10 -3.40 -121.00
ABD 2 Yıllık 0.1940 -0.20 -0.30 -137.70
Almanya 10 Yıllık -0.4290 0.50 0.10 -24.10
Almanya 2 Yıllık -0.6930 -0.30 -3.30 -7.60

Gelişmekte Olan
Ülke Kurları Son Günlük Değ.

(%)
Haftalık Değ.

(%)
Yılbaşı Değ.

(%)
USDZAR 17.3286 0.00 0.50 23.72
USDIDR 14,210.55 -0.14 0.31 2.34
USDTRY 6.8508 0.08 0.12 15.16
USDRUB 69.1310 0.01 -0.76 11.36
USDBRL 5.2539 -0.08 0.23 30.70
USDCNY 7.0789 0.15 -0.11 1.66
USDMXN 22.4932 -0.05 0.74 18.96
USDCZK 23.6890 0.03 0.28 4.50
USDHUF 308.3600 0.05 0.61 4.54
USDPLN 3.9412 -0.11 -0.18 3.89
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Euro/Dolar

Euro Bölgesi’nde haziran ayına ait öncü tüketici güveni 14,7
azalarak beklentilerin altında gerileme kaydetti. ABD'de ikinci el
konut satışları mayıs ayında %9,7 düşüşle 3,91 milyon oldu. Bu
Ekim 2010'dan beri görülen en düşük seviye oldu. ABD'de
koronavirüs nedeniyle konut satışları mayıs ayında 9,5 yılın en
düşük seviyesine indi. Açıklanan verilerde toparlanma
kaydedilirken, küresel risk iştahı ikinci dalga endişeleri ile baskı
altında kalmaya devam ediyor. Bugün küresel piyasalarda öncü
imalat ve hizmet PMI endeksleri takip edilecek. Yaşanan
toparlanma ile dün 1,1270 seviyesinin test edildiği paritede alıcılı
seyrin devamında 1,1280 – 1,1300 ve 1,1320 seviyeleri
dirençlerdir. Geri çekilmelerde ise 1,1220 - 1,1200 ve 1,1185
seviyeleri desteklerdir.

Günlük Pivot Seviyeleri
   1.1334

  1.1308  

 1.1286   

1.1264    

 1.1238   

  1.1211  

   1.1190

GBP/USD

GBPUSD paritesi yeni haftaya tepki yükselişleriyle başladı. BoE
toplantısı sonrası 2 gün sert gerileyen ve 1,23 seviyelerini test eden
parite dün Çin’de yeni vakaların kontrol altına alındığı haberi
sonrası dolar endeksindeki kayıplarla yükseliş gerçekleştirdi. Dün
BoE başkanı Bailey’nin açıklamaları takip edilirken bugün
başbakan Johnson’ın karantinayı hafifletme kararları izlenecek.
Dün akşam saatlerinde ABD tarafında ise Çin ile yapılan ticaret
görüşmelerine yönelik gündem izlendi. Bugün hem İngiltere hem de
ABD’de öncü PMI rakamları önemli olacak. Sabah sınırlı kayıpla
işlem gören paritede bugün 1,2435 seviyesinin altında 1,2380 ve
1,2335 seviyeleri destek noktaları olarak takip edilebilir.
Yükselişlerde ise 1,2480 seviyesinin üzerinde 1,2510 ve 1,2565
seviyeleri önem kazanacaktır.

Günlük Pivot Seviyeleri
   1.2565

  1.2536  

 1.2495   

1.2453    

 1.2424   

  1.2395  

   1.2354
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USD/TRY

Dolar/TL kuru dün 6,8346 ve 6,8585 seviyeleri arasında
dalgalanarak günü 6,8452 seviyesinden tamamladı. Haftaya 6,83-
6,84 bölgesinde başlayan Dolar/TL kuru öğle saatlerinde 6,85-6,86
bandına doğru yükselişe geçse de öğleden sonra küresel dolar
endeksindeki geri çekilmeyle gün sonunda 6,84 seviyelerinden
işlem gördü. Çin’de yükselişe geçen vaka sayısının kontrol altına
alındığının bildirilmesi güne 97,7 ile son iki haftanın zirvelerinden
başlayan küresel dolar endeksinin gün sonunda 97,1 seviyelerine
gerilemesini sağladı. Bugün yurtiçinde önemli bir veri akışı
bulunmazken yurtdışında ABD’de öncü PMI rakamları izlenecek.
Sabah 08:35 itibariyle küresel dolar endeksi 97
seviyelerinden, Dolar/TL kuru ise 6,84 seviyelerinden işlem
görüyor. 

Günlük Pivot Seviyeleri
   6.8802

  6.8695  

 6.8601   

6.8508    

 6.8401   

  6.8294  

   6.8200

EUR/TRY

Euro/TL kuru haftanın ilk işlem günü 7,6239 ve 7,7114 seviyeleri
arasında dalgalanarak günü 7,7055 seviyesinden tamamladı. Euro
Bölgesi’nde haziran ayına ait öncü tüketici güveni 14,7 azalarak
beklentilerin altında gerileme kaydetti. Koronavirüs salgınında artan
vaka sayılarına ve salgında ikinci dalgaya ilişkin endişelerin
etkisiyle küresel risk iştahı baskı altında kalmaya devam ediyor.
Yurtiçinde tüketici güven endeksi, haziran ayında bir önceki aya
göre %5,2 oranında artarak mayıs ayında 59,5 olan endeks,
haziran ayında 62,6 oldu. Avrupa’da bugün öncü gösterge
niteliğinde olan imalat ve hizmet PMI rakamları takip edilecekken,
yurtiçinde gündeme dair gelişmeler ön planda olacak.

Günlük Pivot Seviyeleri
   7.7652

  7.7465  

 7.7324   

7.7184    

 7.6997   

  7.6809  

   7.6669
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XAU/USD

Ons altın haftanın ilk işlem günü 1742$ ve 1763$ seviyeleri
arasında dalgalanarak günü 1754$ seviyesinden kapattı.
Koronavirüs salgınında artan vaka sayıları ve salgında ikinci
dalgaya ilişkin endişelerin ön planda olmasıyla  ons altın güvenli
liman alımlarından destek bulmaya devam ediyor. Çin'in ulusal
güvenlik yasası teklifinin detaylarını açıklamasının ardından Hong
Kong'da artan belirsizlikle birlikte ons altında dün sert yükseliş
yaşanırken, diğer yandan faz bir anlaşmasına yönelik haber akışı
yakından takip ediliyor. Güvenli liman talebinin artış kaydettiği
ortamda yükselişlerin devamında 1758$ - 1762$ ve 1772$
seviyeleri direnç olarak izlenirken, geri çekilmelerde 1738$ - 1720$
ve 1709$ seviyeleri desteklerdir.

Günlük Pivot Seviyeleri
   1,771.36

  1,765.94  

 1,758.86   

1,751.79    

 1,746.36   

  1,740.94  

   1,733.86

DAX Yakın Vade

Toparlanma ilişkin güç kazanan beklentilere karşın gündeme gelen
ikinci dalga endişeleri hisse piyasalarında dalgalı bir seyrin
yaşanmasına neden oluyor. Geçen haftayı yükselişle tamamlayan
Avrupa borsaları dün günü düşüşlerle tamamlarken, DAX vadeli
kontratı %0,80’lik bir düşüşle 12.222 seviyesinden tamamladı.
Salgın kaynaklı gelişmeler ve açıklanacak ekonomik veriler
fiyatlamalar üzerindeki etkisini sürdürecektir. Bugün Avrupa’da
açıklanacak haziran ayına ilişkin öncü PMI verileri de yakından
izlenecektir. Bu sabah alıcılı bir seyir izleyen DAX vadelisinde,
yukarı yönlü hareketlerin devam etmesi halinde 12.400 – 12.492 ve
12.563 seviyeleri kısa vadeli direnç seviyeleridir. Geri çekilmelerde
ise 12.285 – 12.200 ve 12.040 seviyeleri destek konumundadır. 

Günlük Pivot Seviyeleri
   12,669.33

  12,524.67  

 12,419.33   

12,314.00    

 12,169.33   

  12,024.67  

   11,919.33
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Dow Jones Yakın Vade

DJ endeksi yeni haftaya teknoloji hisselerindeki iyimserlikle
yükselişle başladı. Kapanışa doğru Texas valisinin eyalette
Koronavirüs’ün kabul edilemez bir hızda yayıldığını belirtmesi
endeksin kazançlarını sınırlandırarak günü %0,6 primle
tamamlamasını sağladı. Apple’ın güncellenen yeni IOS sistemini
tanıtması sonrası şirket hisseleri %2 oranında yükseliş
kaydederken tarihi zirvelerine ulaştı. Bugün ülkede yeni konut
satışları ve öncü PMI verileri izlenecek olup gece ticaret danışmanı
Navarro’nun ticaret görüşmeleri hakkında beyanları sonrası
vadeliler karışık bir seyir izliyor. DJ vadelilerinde bugün 25,975
seviyesinin üzerinde 26,100 ve 26,310 seviyeleri önem
kazanacaktır. Olası düşüşlerde ise 25,890 seviyesinin altında
25,630 ve 25,500 seviyeleri destek noktaları olarak izlenebilir.

Günlük Pivot Seviyeleri
   26,778.33

  26,439.67  

 26,191.33   

25,943.00    

 25,604.33   

  25,265.67  

   25,017.33

S&P 500 Yakın Vade

Toparlanmaya ilişkin iyimser beklentiler risk iştahını desteklerken,
ikinci dalga endişeleri risk iştahı üzerinde bir miktar baskı
oluşturuyor. Salgın kaynaklı gelişmeler ve haber akışları önemini
koruyor. ABD Başkanı Trump, birinci faz ticaret anlaşmasının zarar
görmediğini ifade etti. Dün S&P 500 Endeksi %0,65 yükselişle
günü tamamlarken, bu sabah vadeli piyasalarda yatay yakın bir
seyirle 3110 civarında bulunuyor. Son günlerde kararsız ve dalgalı
bir görünümün hakim olduğu sözleşmede 3125 ilk direnç iken
devamında 3180 ve 3230 diğer dirençler olarak izlenebilir. Aşağıda
ise 3080 – 3040 ve 3000 takip ettiğimiz destekler olacak.

Günlük Pivot Seviyeleri
   3,203.75

  3,164.50  

 3,138.50   

3,112.50    

 3,073.25   

  3,034.00  

   3,008.00
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Brent Petrol

Ekonomik verilerde gözlenen toparlanma ve petrole ilişkin talebin
arttığına ilişkin işaretler petrol piyasasını destekleyen gelişmeler
olurken, vaka sayılarındaki artışa bağlı olarak gündeme gelen ikinci
dalga endişeleri aşağı yönlü risk faktörü olarak izleniyor. Salgın
kaynaklı gelişmeler ve haber akışları ile açıklanacak ekonomik
veriler petrol piyasasındaki fiyatlamalar üzerinde belirleyici
olacaktır. Dün dalgalı bir seyir izleyen ve bu sabah itibariyle 43$
seviyesine yakın seviyelerden işlem gören brent petrolde, risk
iştahının korunmasına bağlı olarak yaşanacak yükselişlerde 43,30$
- 44,35$ ve 45,25$ seviyeleri direnç olarak takip edilebilir. Piyasa
gelişmelerine bağlı olarak satış baskısının artış kaydetmesi
durumunda 42,00$ - 41,45$ ve 40,60$ seviyeleri destek
konumunda bulunmaktadır.

Günlük Pivot Seviyeleri
   44.32

  43.78  

 43.29   

42.81    

 42.27   

  41.73  

   41.25

USD/JPY

ABD'de ikinci el konut satışları mayıs ayında %9,7 düşüşle 3,91
milyon oldu. Açıklanan verilerde toparlanma kaydedilirken, küresel
risk iştahı ikinci dalga endişeleri ile baskı altında kalmaya devam
ediyor. Bugün Japonya’da haziran ayına ait gösterge niteliğinde
olan imalat ve hizmet PMI endeksleri sırasıyla 37,8 ve 42,3
seviyelerinde açıklandı. Hizmet sektöründe yaşanan sert yükseliş
dikkat çekerken, imalat sektöründe toparlanma kaydedildi. Salgına
yönelik ve birinci faz anlaşmasına yönelik gelişmeler risk iştahı
üzerinde belirleyici olacağından yakından takip ediliyor. Yükselişin
yaşandığı paritede 107,20 – 107,30 ve 107,45 seviyeleri direnç
olarak öne çıkmaktadır. Tekrar satışların yaşanması durumunda
ise 107,08 -107,00 ve 106,85 desteklerdir.e 1738$ - 1720$ ve
1709$ seviyeleri desteklerdir.

Günlük Pivot Seviyeleri
   107.84

  107.53  

 107.36   

107.19    

 106.88   

  106.57  

   106.40
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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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