
Forex Bülten 25 Haziran 2020

Piyasa Gündemi

ABD’de artış kaydetmeye devam eden vaka sayıları ve ikinci dalga
endişeleri risk iştahı üzerinde baskı oluşturuyor. Salgın kaynaklı
gelişmeler ve vaka sayılarının seyri, risk iştahı üzerinde belirleyici
olacağından piyasaların gündemindeki yerini ve önemini koruyor.
Bugün ayrıca yurt içinde TCMB’nin faiz kararı önemli olacak.
Konsensus beklentiler TCMB’nin 25 baz puan faiz indirimine
gitmesi yönünde şekilleniyor. (Gedik Yatırım: -25 baz puan) 

Açıklanacak Önemli Ekonomik Veriler  
     
•    14:00 TCMB Faiz Kararı Önem: Yüksek
•    15:30 ABD – GSYH 2020/1Ç Önem: Yüksek

Türkiye

TCMB verilerine göre Nisan ayında virüs etkisiyle dip seviyeyi
gören reel kesim güven endeksi Haziran'da önceki aya göre 15,7
puan artarak 92,6'ya yükseldi. Genel gidişat, gelecek üç aydaki
sipariş miktarı, gelecek üç aydaki toplam istihdam miktarı, son üç
aydaki toplam sipariş miktarı ve sabit sermaye yatırım harcamasına
ilişkin değerlendirmeler endeksi artış yönünde etkiledi. İmalat
sanayi genelinde kapasite kullanım oranı bir önceki aya göre 3,4
puan artarak %66'ya yükseldi. Mevsimsel etkilerden arındırılmış
kapasite kullanım oranı bir önceki aya göre 3,1 puan artarak %
65,8 oldu. Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak gelen veriye
ilişkin değerlendirmede bulundu. Albayrak, Ekonomik İstikrar
Kalkanı ile verilen desteklerin sektörel güven endekslerine de
yansıdığını bildirerek, "Veriler, bu zor süreçten güçlenerek
çıkacağımıza olan inancımızı destekliyor." ifadesini kullandı. Kredi
derecelendirme kuruluşu S&P Global Ratings Türkiye bankacılık
sektöründeki sorunlu kredilerin önümüzdeki seneye kadar %20
seviyesini aşacağını tahmin etti. Sebep olarak ülkenin içerisinde
bulunduğu ekonomik daralma ve liradaki değer kaybı gösterildi. 

Euro Bölgesi

Almanya'da Ifo iş ortamı endeksi Haziran ayında 85 seviyesindeki
beklentilerin üzerine çıkarak 86,2 oldu. Endeks Mayıs ayında 79,7
değerini almıştı. Beklentiler Endeksi 80,5'den 91,4’e çıkarken cari
koşullar endeksi 78,9'dan 81,3'e yükseldi. Avrupa Merkez Bankası
baş ekonomisti Philip Lane Çarşamba günü yaptığı açıklamada,
güçlü gelen verilerin Euro Bölgesi'nde toparlanmaya ilişkin iyi bir
kılavuz olmayabileceğini söyledi. Lane'in yorumu iyimser
beklentileri azalttı. Nisan ayında dip gören Euro Bölgesi ekonomisi
koronavirüsü kontrol altına almak için gidilen kısıtlamaların
kademeli olarak kaldırılmasıyla birlikte canlanıyor. Beklenmedik
ölçüde güçlü gelen PMI ve Ifo rakamları "V" şeklinde görece hızlı
bir toparlanmaya dair umutları artırdı.

ABD

New York Times ve Siena College tarafından yapılan anket
sonuçlarına göre, eski ABD başkan yardımcı Joe Biden, yarışı
önde götürüyor Demokratların tek adayı Biden'e destek yüzde
50'ye ulaşırken, Trump %36 ile Biden'ın 14 puan gerisinden geliyor.
ABD, Fransa, Almanya, İspanya ve İngiltere'nin 3,1 milyar dolarlık
ihracatına yeni tarifeler getirmeyi değerlendiriyor. Trump
yönetiminin Avrupa'ya karşı sürdürdüğü vergi tehdidi, bu yaz
Atlantik'te yaşanabilecek geniş çaplı bir ticaret mücadelesine
dönüşebilir. Konuya ilişkin gelişmeler takip edilecek.

Piyasa Verileri

Pariteler Son Günlük Değ.
(%)

Haftalık Değ.
(%)

Yılbaşı Değ.
(%)

USDTRY 6.8562 0.00 0.00 15.25
EURTRY 7.7158 0.03 0.33 15.61
EURUSD 1.1250 -0.01 0.39 0.29
GBPUSD 1.2421 0.02 -0.02 -6.22
USDJPY 107.17 0.12 0.19 -1.37

Sepetler Son Günlük Değ.
bp

Haftalık Değ.
bp

Yılbaşı Değ.
bp

½ $ + ½ € 7.2963 -1.90 0.10 98.42
Dolar Endeksi 97.2650 1.80 -19.90 87.60
REK 68.6000 - - -762.00

Endeks Vadeliler Son Günlük Değ.
(%)

Haftalık Değ.
(%)

Yılbaşı Değ.
(%)

S&P 500 Yakın Vade 3,036.25 -0.42 -1.99 -6.03
DAX Yakın Vade 12,104.00 0.14 -1.38 -8.62
Dow Jones Yakın
Vade 25,248.00 -0.57 -2.51 -11.44

Emtialar Son Günlük Değ.
(%)

Haftalık Değ.
(%)

Yılbaşı Değ.
(%)

Ons Altın 1,763.58 0.08 2.37 16.19
Gram Altın 388.75 0.12 2.33 33.92
WTI 37.74 -2.59 -3.77 -38.30
BRENT 40.03 -0.81 -3.64 -40.08
Bakır 2.65 -0.29 1.22 -4.91

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 11.8300 -2.00 -19.00 -38.00
ABD 10 Yıllık 0.6760 -0.30 -3.60 -124.30
ABD 2 Yıllık 0.1880 0.00 -0.70 -138.30
Almanya 10 Yıllık -0.4430 -0.10 0.60 -25.50
Almanya 2 Yıllık -0.6840 -0.10 -2.60 -6.70

Gelişmekte Olan
Ülke Kurları Son Günlük Değ.

(%)
Haftalık Değ.

(%)
Yılbaşı Değ.

(%)
USDZAR 17.4073 0.06 -0.40 24.28
USDIDR 14,257.00 0.56 0.01 2.68
USDTRY 6.8562 0.00 0.00 15.25
USDRUB 69.5567 -0.02 -0.46 12.05
USDBRL 5.3491 0.07 -0.54 33.07
USDCNY 7.0782 0.01 -0.16 1.65
USDMXN 22.8113 0.12 0.27 20.64
USDCZK 23.7860 0.11 -0.12 4.93
USDHUF 313.4650 0.25 1.51 6.27
USDPLN 3.9633 0.05 -0.21 4.47
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Euro/Dolar

Almanya’da haziran ayında Ifo iş ortamı endeksi 85 seviyesindeki
beklentilerin üzerine çıkarak 86,2 olurken, beklentiler endeksi
80,5'den 91,4’e, cari koşullar endeksi 78,9'dan 81,3'e yükseldi.
ECB Baş ekonomisti Lane güçlü gelen verilerin Euro Bölgesi'nde
toparlanmaya ilişkin iyi bir kılavuz olmadığını belirterek iyimser
beklentileri azalttı. Diğer yandan ABD hükümetinin, Avrupa Birliği
ve İngiltere'den ithal edilen 3,1 milyar dolarlık ürüne yeni tarifeler
getirmeyi planladığına ilişkin haber akışı euroda değer kaybının
yaşanmasında etkili oldu. Geri çekilmenin kaydedildiği paritede
1,1220 – 1,1200 ve 1,1185 seviyeleri takip edilecek desteklerdir.
Toparlanmanın yaşaması durumunda ise 1,1280 – 1,1300 ve
1,1325 seviyeleri dirençlerdir.

Günlük Pivot Seviyeleri
   1.1281

  1.1271  

 1.1260   

1.1250    

 1.1240   

  1.1230  

   1.1219

GBP/USD

GBPUSD paritesi önemli bir veri akışının bulunmadığı günde haber
akışlarına odaklandı. Haftanın başında öncü PMI ve ekonomik
toparlanma beklentileriyle yükseliş kaydeden parite dün yönünü
tersine çevirdi. ABD’de bazı eyaletlerde vaka sayılarının yükselişe
geçmesi risk iştahını baltalarken küresel dolar endeksinin yeniden
97 seviyesinin üzerine tırmanmasını sağladı. Gün içinde
İngiltere’de, Avrupa ve ABD ile olan ticaret müzakerelerine yönelik
açıklamalar takip edildi. Bugün ABD haftalık işsizlik başvuruları, ilk
çeyrek büyüme rakamı ve dayanıklı mal siparişleri verileri
izlenecek. Paritede bugün 1,2435 seviyesinin üzerinde 1,2480 ve
1,2540 seviyeleri önem kazanacaktır. Geri çekilmelerde ise 1,2400
seviyesinin altında 1,2365 ve 1,2335 seviyeleri destek noktaları
olarak takip edilebilir.

Günlük Pivot Seviyeleri
   1.2466

  1.2450  

 1.2436   

1.2421    

 1.2406   

  1.2390  

   1.2376
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USD/TRY

Dolar/TL kuru dün 6,8420 ve 6,8607 seviyeleri arasında
dalgalanarak günü 6,8559 seviyesinden tamamladı. Yurtiçi ve
yurtdışında veri akışının zayıf kaldığı günde Dolar/TL kuru yaklaşık
son 10 gündür dalgalandığı dar bant içindeki seyrini sürdürdü.
ABD’de bazı eyaletlerde artan vaka sayıları küresel tarafta
endişeleri artırırken önceki gün güçlü gelen öncü PMI verileriyle
değer kaybeden küresel dolar endeksi, dün zayıflayan risk iştahıyla
gün sonunda yeniden 97 seviyelerinin üzerinde işlem gördü. Bugün
yurtiçinde açıklanacak TCMB faiz kararı TL varlıkların seyri
açısından önemli olacaktır. Yurtdışında ise öğleden sonra ABD’de
açıklanacak veriler izlenecek. Sabah 08:30 itibariyle küresel dolar
endeksi 97,2 seviyelerinden,  Dolar/TL kuru ise 6,85 seviyelerinden
işlem görüyor. 

Günlük Pivot Seviyeleri
   6.8707

  6.8661  

 6.8612   

6.8562    

 6.8517   

  6.8471  

   6.8422

EUR/TRY

Euro/TL kuru dün 7,7063 ve 7,7635 seviyeleri arasında
dalgalanarak günü 7,7078 seviyesinden tamamladı. Avrupa’nın en
büyük ekonomisi olan Almanya’da Ifo güven endeksleri
beklentilerin üzerinde açıklandı. ABD hükümetinin, Avrupa Birliği ve
İngiltere'den ithal edilen 3,1 milyar dolarlık ürüne yeni tarifeler
getirmeyi planladığına ilişkin haber akışı euroda değer kaybının
yaşanmasında etkili oldu. Yurtiçinde ise nisan ayında virüs etkisiyle
dip seviyeyi gören reel kesim güven endeksi Haziran'da önceki aya
göre 15,7 puan artarak 92,6'ya yükseldi. İmalat sanayi genelinde
kapasite kullanım oranı bir önceki aya göre 3,4 puan artarak
%66'ya yükseldi. Verilerde toparlanma kaydedilirken, bugün
yurtiçinde TCMB’nin faiz kararı ön planda olacak.

Günlük Pivot Seviyeleri
   7.7537

  7.7418  

 7.7288   

7.7158    

 7.7038   

  7.6919  

   7.6789
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XAU/USD

Ons altın dün 1760$ ve 1779$ seviyeleri arasında dalgalanarak
günü 1761$ seviyesinden kapattı. ABD’de dün açıklanan önemli
akışı bulunmazken, bugün dayanıklı mal siparişleri, haftalık işsizlik
başvuruları ve 1.çeyrek büyüme rakamları ön planda olacak.
Küresel piyasalarda virüse ilişkin endişelerin artış kaydetmesi
güvenli liman talebini canlı tutarken, ons altında alımların
yaşanmasında etkili olmaktadır. ABD’nin Avrupa Birliği ve
İngiltere’ye ithal edilen 3,1 milyar dolarlık ürüne yeni tarife
getireceğine ilişkin haber akışı ve salgına yönelik gelişmeler risk
iştahı üzerinde belirleyici olacağından yakından izlenecek.
Yükselişin devamında ons altında 1770$ – 1780$ ve 1795$
seviyeleri direnç, geri çekilmelerde kısa vadede 1758$ – 1745$ ve
1738$ seviyeleri desteklerdir.

Günlük Pivot Seviyeleri
   1,778.13

  1,772.16  

 1,767.83   

1,763.49    

 1,757.53   

  1,751.56  

   1,747.23

DAX Yakın Vade

Vaka sayılarındaki artış ve ikinci dalga endişeleri dün piyasalarda
satış baskısı artıran gelişmeler oldu. Risk iştahındaki zayıflama
nedeniyle hisse piyasalarında satıcılı bir seyir izlenirken, ABD’nin
AB ve İngiltere'nin 3,1 milyar dolarlık ihracatına yeni tarife
hedeflediğine ilişkin haber akışı Avrupa varlıklarında kayıpların
derinleşmesine yol açtı. Avrupa borsaları günü %3’leri aşan
düşüşlerle tamamlarken, DAX vadeli kontratı da günü %3,44’lük
düşüşle 12.087 puandan tamamladı. Bu sabah yataya yakın hafif
satıcılı bir seyir izleyen DAX vadelisinde, aşağı yönlü hareketlerin
devamında 12.000 seviyesi ile 500 ve 200 günlük üssel
ortalamaların bulunduğu 11.958 ve 11.818 seviyeleri destek olarak
izlenebilir. Yükselişlerde ise 12.156 – 12.260 ve 12.375 seviyeleri
direnç olarak izlenebilir.  

Günlük Pivot Seviyeleri
   12,396.50

  12,302.00  

 12,203.00   

12,104.00    

 12,009.50   

  11,915.00  

   11,816.00
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Dow Jones Yakın Vade

DJ endeksi dün ülkede bazı eyaletlerde artan vaka sayılarının
ekonomik toparlanmayı sekteye uğratacağı korkularıyla sert
geriledi. Önemli bir veri akışının olmadığı günde endekste kayıplar
%2,7 oranında gerçekleşirken borsalar son iki haftanın en sert
düşüşünü kaydetti. Düşüşe havayolları ve cruise hisseleri öncülük
etti. Teknoloji hisselerinin bulunduğu Nasdaq endeksi ise 9 gün
sonra değer yitirdi. Bugün ülkede açıklanacak haftalık işsizlik
başvuruları, ilk çeyrek büyüme rakamı ve dayanıklı mal siparişleri
verileri önemli olacak. Sabah itibariyle aşağı yönlü seyrini sürdüren
DJ vadelilerinde bugün 25,460 seviyesinin üzerinde 25,620 ve
25,870 seviyeleri önem kazanacaktır. Olası düşüşlerde ise 25,150
seviyesinin altında 25,050 ve 24,930 seviyeleri destek noktaları
olarak izlenebilir.

Günlük Pivot Seviyeleri
   25,755.00

  25,612.00  

 25,431.00   

25,250.00    

 25,107.00   

  24,964.00  

   24,783.00

S&P 500 Yakın Vade

Salgına yönelik endişeler bir kez daha piyasaların odağı haline
geldi. Önceki hafta tekrarlanan bu endişeler ve hisse senetlerine
gelen satışlar Fed’in özel sektör tahvili alımı ve Trump hükümetinin
1 trilyon dolarlık altyapı harcaması hazırlığında olduğu haberleri ile
durdurulabilmişti. Artmaya devam eden vaka sayıları ile birlikte
piyasalar Fed’in ve Trump’ın elinde başka ne tür önleler olduğunu
test etmeye yönelebilirler. Bu da satışların önceki haftakinden daha
da derinleşmesine neden olabilir. Dün %2,59 düşen S&P 500
Endeksi vadeli piyasada bu sabah 08:00 sularında %0,60 düşüşle
3030 civarında bulunuyor. 200 günlük ortalamanın bulunduğu 3020
ve önceki haftaki dibin bulunduğu 2935 kritik destekler konumunda.
Yukarıda ise 3056 – 3100 ve 3125 dirençler olarak izlenebilir. 

Günlük Pivot Seviyeleri
   3,091.33

  3,073.92  

 3,055.08   

3,036.25    

 3,018.83   

  3,001.42  

   2,982.58
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Brent Petrol

ABD’de artış kaydeden vaka sayıları ve ikinci dalga endişeleri risk
iştahı üzerinde baskı oluştururken, petrol piyasasında dün satıcılı
bir seyir izlendi. Ayrıca ABD’de açıklanan petrol stoklarının
beklentilerden kötü gelmesi de petroldeki kayıpların derinleşmesine
yol açtı. Salgın kaynaklı gelişmeler ve haber akışları ile açıklanacak
ekonomik veriler petrol piyasasındaki fiyatlamalar üzerinde
belirleyici olmaya devam edecektir. Bu sabah 40$ seviyelerine
yakın işlem gören brent petrolde, aşağı yönlü hareketlerin
devamında 100 günlük üssel ortalama (39,42$) ilk önemli destek
noktasıdır. 100 günlük ortalama altında satışların hız kazandığı
görülebilir. Bu durumda 37,72$ ve 36,94$ seviyeleri destek olarak
izlenebilir. Yükselişlerde ise 41,00$ - 41,90$ ve 42,90$ seviyeleri
direnç konumundadır.

Günlük Pivot Seviyeleri
   41.51

  41.16  

 40.59   

40.03    

 39.68   

  39.32  

   38.76

USD/JPY

Dün  ABD hükümetinin, Avrupa Birliği ve İngiltere'den ithal edilen
3,1 milyar dolarlık ürüne yeni tarifeler getirmeyi planladığına ilişkin
haber akışı ön plana çıkarken, konuya ilişkin gelişmeler yakından
izlenmeye devam ediyor. Artan vaka sayıları küresel piyasalarda
risk iştahı üzerinde baskı oluştururken, son dönemde açıklanan
veriler ekonomilerde toparlanmanın yaşandığına işaret etmektedir.
ABD’de dayanıklı mal siparişleri, haftalık işsizlik başvuruları ve
1.çeyrek büyüme rakamları takip edilecek. Güvenli limanlara olan
talepteki artışla geri çekilmenin yaşandığı paritede 106,38
seviyesinden gelen alımlarla toparlanma kaydedilmektedir. Alıcılı
seyrin devam etmesi durumunda 107,28 – 107,43 ve 107,64
seviyeleri direnç, 107,00 – 106,85 ve 106,70 seviyeleri desteklerdir.

Günlük Pivot Seviyeleri
   107.56

  107.41  

 107.29   

107.17    

 107.02   

  106.87  

   106.76
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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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