
Forex Bülten 24 Haziran 2020

Piyasa Gündemi

Trump’ın açıklamaları sonrasında ABD – Çin geriliminin bir miktar
yatışması ve haziran ayına dair öncü PMI rakamlarının
beklentilerden daha güçlü gelmesi küresel risk iştahı ve piyasaları
destekledi. Mart ayının son bölümünden itibaren genel olarak risk
iştahı güç kazanırken, salgın kaynaklı gelişmeler önemini koruyor.
Son dönemde tekrar artış kaydeden vaka sayıları ve ikinci dalga
endişeleri önemli risk faktörleri olarak izleniyor. 

Açıklanacak Önemli Ekonomik Veriler  
     
•    10:00 Türkiye – İmalat Güveni Önem: Orta
•    10:00 Türkiye – Kapasite Kullanım Oranı Önem: Orta

Türkiye

Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak, Türkiye Bankalar Birliği
Genel Kurul açılışında konuştu. Bakan Albayrak, "Kaynaklarımızı
en verimli alanlara yönlendirelim. Bankalar krediyi sağladıktan
sonra yatırımcıyı kendi haline bırakmamalı." Dedi. Yurt içi talepte
ve beklentilerde iyileşmenin net bir şekilde gözlemlendiğini belirten
Albayrak, "Çalıştığımız istihdam paketi toparlanmaya destek
verecek. Ekonomik İstikrar Kalkanı Paketi 280 milyar TL'yi aştı."
diye konuştu. İhracatta toparlanmanın başladığını ifade eden
Albayrak, Türkiye'nin bu süreçten V şeklinde bir toparlanmayla
çıkacağını sözlerine ekledi. BDDK Başkanı Mehmet Ali Akben
Türkiye Bankalar Birliği Genel Kurulunda gerçekleştirdiği
konuşmasında fonlama maliyetlerindeki düşüş ve yapısal
tedbirlerin kredi iştahını artırdığını vurguladı.

Euro Bölgesi

Euro Bölgesi ekonomisi rekor düşüş sonrası toparlanma kaydetti.
Haziran ayı imalat ve hizmet PMI verileri iyileşme göstererek,
güven endeksi de şubattan beri en yüksek seviyeye çıktı. Avrupa
ekonomisinin lokomotif ülkesi Almanya’da hizmet sektörü PMI
verisi haziran ayında 32,6’dan 45,8’ye çıkarak, son 4 ayın en
yükseğine ulaştı. Ülkede imalat sektörü PMI ise 36,6’dan 44,6’ya
yükseldi. Euro Bölgesi’nde ise hizmet PMI endeksi 45,8 ile
beklentileri aşarken, imalat PMI endeksi 46,9 ile yükselişini
sürdürdü. Fransa ve İngiltere’de ise PMI endeksleri sürpriz biçimde
yükselerek büyümeye işaret etti.

ABD

ABD'de yeni konut satışları Mayıs'ta %16,6 artışla yıllıklandırılmış
bazda 676 bin olarak tahminlerin çok üzerinde arttı. Bu durum
konut sektörünün de ekonominin birçok alanında olduğu gibi virüs
pandemisi sonrası toparlanmaya başladığını gösterdi. Ortalama
satış fiyatları yıllık %1,7 artarak 317,900 dolara yükseldi. İmalat
sanayi endeksi haziranda 9,8 puanlık artışla 49,6 değerine
yükseldi. Hizmet sektörü PMI da haziranda bir önceki aya göre 9,2
puan artışla 46,7'ye yükseldi.  PMI verileri ABD'nin ekonomik
gerilemesinin haziranda belirgin bir şekilde azaldığına işaret ettiğini
belirtti.

Piyasa Verileri

Pariteler Son Günlük Değ.
(%)

Haftalık Değ.
(%)

Yılbaşı Değ.
(%)

USDTRY 6.8521 0.01 0.10 15.18
EURTRY 7.7589 0.20 0.80 16.26
EURUSD 1.1320 0.10 0.67 0.91
GBPUSD 1.2508 -0.09 -0.37 -5.57
USDJPY 106.60 0.07 -0.38 -1.90

Sepetler Son Günlük Değ.
bp

Haftalık Değ.
bp

Yılbaşı Değ.
bp

½ $ + ½ € 7.3153 3.45 2.32 100.32
Dolar Endeksi 96.6100 2.10 -42.10 22.10
REK 68.6000 - - -762.00

Endeks Vadeliler Son Günlük Değ.
(%)

Haftalık Değ.
(%)

Yılbaşı Değ.
(%)

S&P 500 Yakın Vade 3,118.75 0.01 0.38 -3.47
DAX Yakın Vade 12,452.00 -0.52 0.60 -6.00
Dow Jones Yakın
Vade 26,030.00 0.04 0.02 -8.69

Emtialar Son Günlük Değ.
(%)

Haftalık Değ.
(%)

Yılbaşı Değ.
(%)

Ons Altın 1,768.04 -0.01 2.42 16.48
Gram Altın 389.50 0.13 2.50 34.17
WTI 40.76 0.45 6.67 -33.37
BRENT 42.72 0.50 5.35 -36.05
Bakır 2.67 0.18 3.15 -4.38

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 11.8500 -8.00 -29.00 -36.00
ABD 10 Yıllık 0.7220 0.80 -1.30 -119.70
ABD 2 Yıllık 0.1940 0.40 -0.30 -137.70
Almanya 10 Yıllık -0.3950 1.60 2.70 -20.70
Almanya 2 Yıllık -0.6650 0.60 -0.60 -4.80

Gelişmekte Olan
Ülke Kurları Son Günlük Değ.

(%)
Haftalık Değ.

(%)
Yılbaşı Değ.

(%)
USDZAR 17.2407 -0.04 0.25 23.09
USDIDR 14,161.55 -0.12 -0.50 1.99
USDTRY 6.8521 0.01 0.10 15.18
USDRUB 68.7625 -0.12 -1.43 10.77
USDBRL 5.1525 -0.03 -1.49 28.18
USDCNY 7.0678 0.13 -0.24 1.50
USDMXN 22.3967 -0.10 0.22 18.45
USDCZK 23.5075 -0.13 -0.63 3.70
USDHUF 309.0420 0.05 0.74 4.77
USDPLN 3.9289 -0.11 -1.04 3.57
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Euro/Dolar

Euro Bölgesi’nde hizmet PMI endeksi 45,8 ile beklentileri aşarken,
imalat PMI endeksi 46,9 ile yükselişini sürdürdü. Almanya’da ise
hizmet sektörü endeksi haziran ayında 45,8’ye çıkarak, son 4 ayın
en yükseğine ulaşırken, imalat sektörü PMI 44,6’ya yükseldi. Euro
Bölgesi ekonomisi rekor düşüş sonrası toparlanma kaydetti.
ABD’de yeni konut satışları mayıs ayında %16,6 artışla 676 bin
olarak tahminlerin çok üzerinde arttı. Bu durum konut sektörünün
de ekonominin birçok alanında olduğu gibi virüs salgını sonrası
toparlanmaya başladığını gösterdi. ABD’de açıklanan PMI verileri
ise ekonomik gerilemenin haziranda belirgin bir şekilde azaldığına
işaret ettiğini belirtti. Alıcılı seyrin devamında 1,1354 – 1,1365 ve
1,1384 seviyeleri direnç, 1,1300 – 1,1280 ve 1,1262 seviyeleri
desteklerdir.

Günlük Pivot Seviyeleri
   1.1348

  1.1337  

 1.1329   

1.1320    

 1.1309   

  1.1299  

   1.1290

GBP/USD

Haftanın ilk gününde tepki yükselişleri gördüğümüz GBPUSD
paritesi dün artan küresel risk iştahıyla yükselişini sürdürdü. Gün
içinde paritenin her iki tarafı ve Avrupa’da öncü PMI rakamları takip
edilirken açıklanan rakamların tahminlerin üzerinde gerçekleşmesi
güne 97 seviyesinin üzerinde başlayan dolar endeksinin gün içinde
96,3 seviyelerine kadar geri çekilmesine, 1,25 seviyesini aşmakta
zorlanan GBPUSD paritesinin ise bu seviyenin üzerine çıkmasını
sağladı. Dün ayrıca İngiltere’de önlemlerin gevşetilmesine yönelik
haber akışı takip edilirken bugüne dair önemli bir veri akışı yok.
Paritede bugün 1,2535 seviyesinin üzerinde 1,2580 ve 1,2625
seviyeleri önem kazanacaktır. Geri çekilmelerde ise 1,2510
seviyesinin altında 1,2465 ve 1,2430 seviyeleri destek noktaları
olarak takip edilebilir.

Günlük Pivot Seviyeleri
   1.2575

  1.2559  

 1.2533   

1.2508    

 1.2492   

  1.2477  

   1.2451
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USD/TRY

Dolar/TL kuru dün 6,8388 ve 6,8605 seviyeleri arasında
dalgalanarak günü 6,8513 seviyesinden tamamladı. Yurtiçinde
gündemin sakin kalmaya devam ettiği güne 6,84-6,85 bölgesinde
başlayan Dolar/TL kuru öğle saatlerinde yeniden 6,86 seviyelerini
test etse de devamında dolar endeksindeki kayıplarında etkisiyle
günü 6,85 seviyelerinden tamamladı. Avrupa’da ve ABD’de
açıklanan öncü PMI rakamları tahminlerin üzerinde gerçekleşirken
artan küresel risk iştahı güne 97 seviyesinin üzerinde başlayan
dolar endeksinin gün içinde 96,3 seviyelerine kadar geri
çekilmesine neden oldu. Bugün hem yurtiçi hem de yurtdışında
önemli bir veri akışı bulunmuyor. Sabah 08:30 itibariyle küresel
dolar endeksi 96,6 seviyelerinden,  Dolar/TL kuru ise 6,85
seviyelerine yakın işlem görüyor. 

Günlük Pivot Seviyeleri
   6.8707

  6.8629  

 6.8575   

6.8521    

 6.8443   

  6.8366  

   6.8312

EUR/TRY

Euro/TL kuru dün 7,6888 ve 7,7788 seviyeleri arasında
dalgalanarak günü 7,7423 seviyesinden tamamladı. Euro Bölgesi
ekonomisi rekor düşüş sonrası toparlanma kaydetti. Haziran ayı
imalat ve hizmet PMI verileri iyileşme göstererek, güven endeksi de
şubattan beri en yüksek seviyeye çıktı. Euro Bölgesi’nde hizmet
PMI endeksi 45,8 ile beklentileri aşarken, imalat PMI endeksi 46,9
ile yükselişini sürdürdü. Yurtiçinde ise açıklan önemli veri akışı
bulunmazken, gelişmeler izlendi. Hazine ve Maliye Bakanı Berat
Albayrak, Türkiye Bankalar Birliği Genel Kurul açılışında
gerçekleştirdiği konuşmasında Türkiye'nin bu süreçten V şeklinde
bir toparlanmayla çıkacağını ifade etti. Yurtiçinde bugün reel sektör
güven endekslerinin, Almanya’da ise Ifo güven endeksinin
açıklanması bekleniyor.

Günlük Pivot Seviyeleri
   7.7879

  7.7760  

 7.7675   

7.7589    

 7.7471   

  7.7353  

   7.7267
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XAU/USD

Ons altın dün 1747$ ve 1771$ seviyeleri arasında dalgalanarak
günü 1767$ seviyesinden kapattı. Küresel piyasalarda virüse ilişkin
endişelerin artış kaydetmesi güvenli liman olma özelliği ile öne
çıkan ons altında, alımların artış kaydetmesinde etkili olmaktadır.
Güvenli limanlara olan talebin artış kaydetmesi ile ABD – Çin
ilişkilerine yönelik haber akışı ile ons altın güçlü seviyelerini
koruyor. ABD’de yeni konut satışları %16,6 artışla 676 bin olarak
tahminlerin çok üzerinde artarken, PMI verileri ekonomik
gerilemenin haziranda belirgin bir şekilde azaldığına işaret etti.
Virüs endişeleri ile 7 yılın zirvesi yakınlarında seyreden ve 1774$
seviyesinin test edildiği ons altında yükselişin devamında 1780$ –
1795$ ve 1803$ seviyeleri direnç, 1758$ – 1745$ ve 1738$
seviyeleri desteklerdir.

Günlük Pivot Seviyeleri
   1,779.54

  1,776.63  

 1,772.34   

1,768.04    

 1,765.13   

  1,762.23  

   1,757.93

DAX Yakın Vade

Risk iştahı genel olarak gücünü korumaya devam ederken,
beklentilerden daha iyi gelen haziran ayına ait öncü PMI verileri
toparlanmaya ilişkin iyimser beklentileri ve hisse piyasalarını
destekledi. Küresel hisse piyasalarında dün pozitif bir seyir etkili
oldu. Avrupa borsaları dün günü %1,50’leri aşan yükselişlerle
tamamlarken, DAX vadeli kontratı günü %2,42’lik yükselişle 12.518
puandan tamamladı. Salgın kaynaklı gelişmeler ve açıklanacak
ekonomik veriler fiyatlamalar üzerindeki etkisini sürdürecektir. Bu
sabah bir miktar satıcılı bir seyir izleyen DAX vadelisinde, aşağı
yönlü hareketlerde 12.360 – 12.255 ve 22 günlük üssel ortalama
(12.090) destek olarak takip edilebilir. Yukarı yönlü hareketlerde ise
12.500 – 12.597 ve 12.677 seviyeleri direnç konumunda
bulunmaktadır. 

Günlük Pivot Seviyeleri
   12,588.00

  12,540.00  

 12,496.00   

12,452.00    

 12,404.00   

  12,356.00  

   12,312.00
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Dow Jones Yakın Vade

Haftaya yukarı yönlü bir başlangıç yapan DJ endeksi dün teknoloji
hisseleri önderliğinde iyimser seyrini sürdürdü ve %0,5 primle günü
tamamladı. Haftanın ilk günü yükselişe öncülük eden Apple
hisselerinin dün de olumlu performansını devam ettirmesi ve ona
Facebook ve Amazon hisselerinin eşlik etmesi Nasdaq endeksinin
yeni tarihi zirvelerini test etmesini sağladı. Dün yarıca hem ABD’de
hem de Avrupa’da açıklanan öncü PMI rakamlarının tahminlerin
üzerinde gerçekleşmesi piyasalarda risk iştahını artıran
gelişmelerdendi. Bugün ülkede önemli bir veri akışı bulunmuyor. DJ
vadelilerinde bugün 26,150 seviyesinin üzerinde 26,320 ve 26,560
seviyeleri önem kazanacaktır. Olası düşüşlerde ise 25,930
seviyesinin altında 25,775 ve 25,520 seviyeleri destek noktaları
olarak izlenebilir.

Günlük Pivot Seviyeleri
   26,351.33

  26,242.67  

 26,137.33   

26,032.00    

 25,923.33   

  25,814.67  

   25,709.33

S&P 500 Yakın Vade

Trump’ın açıklamaları sonrasında ABD – Çin geriliminin bir miktar
yatışması ve haziran ayına dair öncü PMI rakamlarının
beklentilerden daha güçlü gelmesi küresel risk iştahı ve piyasaları
destekledi. Küresel hisse piyasalarında dün pozitif bir seyir etkili
oldu. S&P 500 Endeksi dün %0,43’lük yükselişle günü
tamamlarken bu sabah vadeli piyasalarda hafif yükselişle 3125
civarında bulunuyor. 3125 civarı aynı zamanda sözleşmede takip
ettiğimiz ilk direnç konumunda bulunuyor. Bu seviyenin üzerinde
3180 ve 3230 diğer dirençler olarak izlenebilir. Aşağıda ise 3080 –
3040 ve 3000 takip ettiğimiz destekler olacak.

Günlük Pivot Seviyeleri
   3,151.17

  3,139.83  

 3,129.42   

3,119.00    

 3,107.67   

  3,096.33  

   3,085.92
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Brent Petrol

Küresel çapta beklentilerden daha güçlü gelen PMI rakamları
sonrasında petrol fiyatlarında yükseliş görülürken, günün
ilerleyen bölümünde koronavirüsün yayılmasına ve ABD'de
stokların artış kaydetmesine ilişkin endişelerin etkisiyle petrol
piyasasında kazançların geri verildiği görüldü. Salgın kaynaklı
gelişmeler ve haber akışları ile açıklanacak ekonomik veriler petrol
piyasasındaki fiyatlamalar üzerinde belirleyici olacaktır. Bu sabah
itibariyle 42$’lı seviyelerden işlem gören brent petrolde, risk
iştahının korunmasına bağlı olarak yaşanabilecek yükselişlerde
43,60$ - 44,35$ ve 45,25$ seviyeleri direnç olarak takip edilebilir.
Piyasa gelişmelerine bağlı olarak satış baskısının artış kaydetmesi
durumunda 41,90$ - 41,05$ ve 40,00$ seviyeleri destek
konumunda bulunmaktadır.

Günlük Pivot Seviyeleri
   43.33

  43.06  

 42.89   

42.72    

 42.45   

  42.18  

   42.01

USD/JPY

ABD’de yeni konut satışları mayıs ayında %16,6 artışla 676 bin
olarak tahminlerin çok üzerinde arttı. İmalat sanayi endeksi
haziranda 9,8 puanlık artışla 49,6 değerine yükseldi. Hizmet
sektörü PMI da haziranda bir önceki aya göre 9,2 puan artışla
46,7'ye yükseldi.  PMI verileri ABD'nin ekonomik gerilemesinin
haziranda belirgin bir şekilde azaldığına işaret ettiğini belirtti.
Küresel piyasalarda salgına yönelik gelişmeler ve ABD – Çin
ilişkilerine yönelik gelişmeler risk iştahı üzerinde belirleyici
olacağından yakından izlenirken, güvenli limanlara olan talepte
artış kaydedilmektedir. Jpy’de yaşanan değer kazancı ile sert geri
çekilmenin yaşandığı paritede 106,38 – 106,07 ve 105,90 seviyeleri
destek, 106,70 – 107,00 ve 107,08 seviyeleri takip edilen
dirençlerdir.

Günlük Pivot Seviyeleri
   106.95

  106.80  

 106.70   

106.60    

 106.45   

  106.29  

   106.19
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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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