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Piyasa Gündemi

TCMB, 25 baz puanlık faiz indirim beklentilerine karşılık faizlerde
değişikliğe gitmedi. ABD’de artan vaka sayıları ikinci dalga
endişelerini gündemde tutarken, risk iştahı üzerinde baskı ve aşağı
yönlü risk oluşturmaya devam ediyor. Vakalardaki artış toparlanma
beklentileri ve normalleşme adımlarının sürdürülebilirliği konusunda
da endişeleri artırıyor. Salgın kaynaklı gelişmeler ile haber akışları
yakından takip edilecek. 

Açıklanacak Önemli Ekonomik Veriler  
     
•    15:30 ABD – Kişisel Gelir / Gider Önem: Orta
•    17:00 ABD – Michigan Tüketici Güveni Önem: Orta

Türkiye

TCMB haziran toplantısında politika faizini değiştirmeyerek %8,25
seviyesinde tuttu. Böylece son 9 toplantıda faiz indirimine giden
TCMB 10. toplantıda ilk kez faizlerde indirime gitmedi. Kademeli
normalleşme adımlarıyla birlikte Mayıs ayından itibaren
toparlanmanın başladığı, para politikasında temkinli duruşun
sürmesi gerektiği belirtildi.

Euro Bölgesi

Merkezi Almanya'da bulunan pazar araştırma şirketi GfK, gelecek
aya yönelik Tüketici Güven Endeksi Haziran 2020 sonuçlarını
açıkladı. Almanya'da mayısta 18,6 puan düşüş şeklinde ölçülen
tüketici güven endeksi, yeni tip koronavirüsün yayılmasını
durdurmak için alınan önlemlerin hafifletilmesiyle iyileşme
göstererek 9,6 düşüş gösterdi.

ABD

ABD'de işsizlik maaşına başvuranların sayısı 20 Haziran'da sona
eren haftada 1.48 milyona geriledi, düşüşe rağmen başvurular 14.
haftada da 1 milyonun üzerinde kaldı. ABD ekonomisi, koronavirüs
pandemisinden kaynaklı kapanma önlemleri ve karantinaların
etkisiyle bu yılın ilk üç aylık döneminde mevsimsellikten arındırılmış
ve enflasyona göre düzeltilmiş, yıllıklandırılmış olarak %5 küçüldü.

ABD Ticaret Bakanlığı, mayıs ayına ilişkin dayanıklı mal siparişleri
verilerini açıkladı. Buna göre, dayanıklı mallara yönelik siparişler,
mayısta bir önceki aya göre yüzde 15,8 artarak 194,4 milyar dolara
yükseldi. Dayanıklı mal siparişleri, geçen ay, Temmuz 2014'ten
itibaren en yüksek artışını kaydetti. Siparişlerin mayıs ayındaki
yükselişinde, ulaşım ekipmanları ve motorlu taşıtlar ile parçalarına
yönelik siparişlerdeki artış belirleyici oldu. Mayısta ulaşım
ekipmanlarına yönelik siparişler aylık %80,7, motorlu taşıtlar ve
parçalarına yönelik siparişler de %27,5 artış gösterdi.

Fed, stres testine tabi tuttuğu bankaların, bu yılın üçüncü
çeyreğinde hisse geri alımlarını askıya almaları ve temettü
ödemelerini sınırlamaları gerekeceğini belirtti. Fed Başkan
Yardımcısı Randal Quarles,"Duyarlılık analizlerimizin sonuçları,
bankalarımızın en sert şoklar karşısında bile güçlü kalabileceğini
göstermiştir"dedi. Fed'den yapılan açıklamada, normal stres testine
ilave olarak yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınının ekonomik
etkisine karşı büyük bankaların direncini değerlendirmek için bir
duyarlılık analizi gerçekleştirildiği kaydedildi.

Piyasa Verileri

Pariteler Son Günlük Değ.
(%)

Haftalık Değ.
(%)

Yılbaşı Değ.
(%)

USDTRY 6.8533 -0.03 0.01 15.20
EURTRY 7.6871 -0.08 0.39 15.18
EURUSD 1.1213 -0.04 0.30 -0.04
GBPUSD 1.2419 0.00 0.57 -6.24
USDJPY 107.09 -0.09 0.21 -1.45

Sepetler Son Günlük Değ.
bp

Haftalık Değ.
bp

Yılbaşı Değ.
bp

½ $ + ½ € 7.2858 -1.05 -0.55 97.37
Dolar Endeksi 97.3860 -2.20 -27.70 99.70
REK 68.6000 - - -762.00

Endeks Vadeliler Son Günlük Değ.
(%)

Haftalık Değ.
(%)

Yılbaşı Değ.
(%)

S&P 500 Yakın Vade 3,067.00 -0.12 0.25 -5.08
DAX Yakın Vade 12,288.00 0.74 -0.27 -7.24
Dow Jones Yakın
Vade 25,502.00 -0.37 -0.11 -10.54

Emtialar Son Günlük Değ.
(%)

Haftalık Değ.
(%)

Yılbaşı Değ.
(%)

Ons Altın 1,760.46 -0.20 0.97 15.98
Gram Altın 387.91 -0.19 1.05 33.62
WTI 39.25 0.36 -1.08 -35.84
BRENT 41.36 -0.20 -1.38 -38.08
Bakır 2.68 0.43 0.89 -3.99

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 11.6100 -22.00 -49.00 -60.00
ABD 10 Yıllık 0.6730 -0.90 -2.40 -124.60
ABD 2 Yıllık 0.1860 -0.20 -0.40 -138.50
Almanya 10 Yıllık -0.4720 -0.90 -5.60 -28.40
Almanya 2 Yıllık -0.7020 -0.50 -2.10 -8.50

Gelişmekte Olan
Ülke Kurları Son Günlük Değ.

(%)
Haftalık Değ.

(%)
Yılbaşı Değ.

(%)
USDZAR 17.1705 0.13 -0.89 22.59
USDIDR 14,289.50 0.08 0.32 2.91
USDTRY 6.8536 -0.02 0.01 15.20
USDRUB 69.0754 -0.05 -0.50 11.27
USDBRL 5.3608 -0.01 0.91 33.36
USDCNY 7.0784 0.00 0.09 1.65
USDMXN 22.7174 0.24 0.36 20.14
USDCZK 23.8130 0.05 -0.15 5.05
USDHUF 315.9710 0.08 2.10 7.12
USDPLN 3.9730 0.06 -0.52 4.73
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Euro/Dolar

Avrupa’nın en büyük ekonomisi olan Almanya’da Gfk tüketici
güveni haziran ayında koronavirüsün yayılmasını durdurmak için
alınan önlemlerin hafifletilmesiyle iyileşme göstererek 9,6 geriledi.
ABD'de işsizlik maaşına başvuranların sayısı geçen hafta 1,48
milyona gerilerken, 14. haftada da 1 milyonun üzerinde kalmaya
devam etti.  Ülke ekonomisi koronavirüsün etkisiyle yılın ilk
çeyreğinde yıllıklandırılmış olarak %5 küçüldü. Dayanıklı mal
siparişleri ise mayısta bir önceki aya göre %15,8 artarak 194,4
milyar dolara yükseldi. Açıklanan verilerde toparlanma
kaydedilirken, ikinci dalgaya yönelik endişeler risk iştahı üzerinde
baskı yaratmaya devam ediyor. Geri çekilmenin kaydedildiği
paritede 1,1200– 1,1185 ve 1,1162 seviyeleri destek, 1,1235 –
1,1262 ve 1,1285 seviyeleri dirençlerdir.

Günlük Pivot Seviyeleri
   1.1245

  1.1237  

 1.1225   

1.1213    

 1.1205   

  1.1196  

   1.1184

GBP/USD

GBPUSD paritesi yön bulmakta zorlandığı günü yatay seviyelerden
tamamladı. Gün içinde İngiltere’de önemli bir veri akışı
bulunmazken ülke Brexit müzakerecisi Frost AB ile sonraki
görüşme faslının 29 Haziran’da başlayacağını bildirdi. ABD
tarafında ise Texas ve Florida eyaletlerinde artan vaka sayılarının
ardından normalleşmenin durdurulmasına yönelik kararlar
izlenirken küresel dolar endeksi bu gelişmeler eşliğinde 97
seviyesinin üzerindeki seyrini devam ettirdi. Bugün ABD’de
açıklanacak kişisel gelirler-harcamalar ve Michigan tüketici güven
endeksi rakamları takip edilecek. Paritede bugün
1,2440 seviyesinin üzerinde 1,2467 ve 1,2510 seviyeleri önem
kazanacaktır. Geri çekilmelerde ise 1,2390 seviyesinin altında
1,2365 ve 1,2335 seviyeleri destek noktaları olarak takip edilebilir.

Günlük Pivot Seviyeleri
   1.2461

  1.2449  

 1.2434   

1.2419    

 1.2407   

  1.2395  

   1.2380

444 0 435 www.gedikyatirim.com.tr

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


Gedik Forex Bülten 26 Haziran 2020

USD/TRY

Dolar/TL kuru dün 6,8385 ve 6,8616 seviyeleri arasında
dalgalanarak günü 6,8551 seviyesinden tamamladı. Dün PPK
öncesi 6,85-6,86 bölgesinde dar bir bantta dalgalanan Dolar/TL
kuru politika faizinin %8,25 ile sabit bırakılmasının ardından
(beklenti:%8,00) kısa süreliğine 6,83’lü seviyeleri test etse de
kapanışa doğru 6,85 seviyelerine geri döndü. Küresel tarafta ise
salgın endişeleri dolar endeksini 97 seviyesinin üzerinde tutmaya
devam ederken gün içinde haftalık işsizlik başvuruları ve dayanıklı
mal siparişleri verileri takip edildi. Bugün yurtdışında ABD tarafında
açıklanacak kişisel gelirler-harcamalar ve tüketici güveni rakamları
izlenecek. Sabah 08:30 itibariyle küresel dolar endeksi 97,3
seviyelerinden,  Dolar/TL kuru ise 6,85 seviyelerinden işlem
görüyor. 

Günlük Pivot Seviyeleri
   6.8691

  6.8630  

 6.8582   

6.8533    

 6.8472   

  6.8411  

   6.8363

EUR/TRY

Euro/TL kuru dün 7,6635 ve 7,7193 seviyeleri arasında
dalgalanarak günü 7,6930 seviyesinden tamamladı. Avrupa’nın en
büyük ekonomisi olan Almanya’da Gfk tüketici güveni haziran
ayında koronavirüsün yayılmasını durdurmak için alınan önlemlerin
hafifletilmesiyle iyileşme göstererek 9,6 geriledi. Yurtiçinde
TCMB’nin faiz kararı ön plandaydı. Türkiye Cumhuriyet Merkez
Bankası haziran toplantısında politika faizini değiştirmeyerek
%8,25'te tuttu. Metinde kademeli normalleşme adımlarıyla birlikte
mayıs ayından itibaren toparlanmanın başladığı, para politikasında
temkinli duruşun sürmesi gerektiği belirtildi. Yurtiçinde ve
Avrupa’da açıklanacak önemli veri akışı bulunmazken, gündeme
dair gelişmeler takip edilecek.

Günlük Pivot Seviyeleri
   7.7090

  7.7031  

 7.6951   

7.6871    

 7.6811   

  7.6751  

   7.6672
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XAU/USD

Ons altın dün 1753$ ve 1768$ seviyeleri arasında dalgalanarak
günü 1764$ seviyesinden kapattı. ABD’de işsizlik maaşına
başvuranların sayısı geçen hafta 1,48 milyona gerilerken, 14.
haftada da 1 milyonun üzerinde kalmaya devam etti.  Ülke
ekonomisi koronavirüsün etkisiyle yılın ilk çeyreğinde %5 küçüldü.
Dayanıklı mal siparişleri ise mayısta bir önceki aya göre %15,8
artarak 194,4 milyar dolara yükseldi. Pozitif açıklana veriler
ekonomide toparlanmayı desteklerken, ikinci dalgaya yönelik
endişeler risk iştahı üzerinde baskı yaratmaya devam ediyor. Bu
sabah sınırlı geri çekilmenin yaşandığı  ons altında 1758$
seviyesinin altında 1745$ ve 1738$ seviyeleri destek, 1770$ –
1780$ ve 1795$ seviyeleri takip edilen dirençlerdir.

Günlük Pivot Seviyeleri
   1,773.70

  1,770.06  

 1,765.31   

1,760.56    

 1,756.93   

  1,753.29  

   1,748.54

DAX Yakın Vade

ABD’de vaka sayısı artış kaydederken, ikinci dalga endişeleri hisse
piyasaları üzerinde baskı oluşturmaya ve aşağı yönlü risk unsuru
olarak izlenmeye devam ediliyor. Gündemdeki endişeler kaynaklı
dün hisse piyasalarında dalgalı bir seyir yaşandı. Salgın kaynaklı
gelişmeler önemini korumaya devam ediyor. Avrupa borsalarında
gün içinde satışlar yaşanırken, günün devam eden bölümünde
tepki alımları etkili oldu. Avrupa borsaları günü %1’lere yaklaşan
yükselişlerle tamamlarken, DAX vadelisi de günü %0,92’lik
yükselişle 12.198 seviyesinden tamamladı. Bu sabah alıcılı seyrini
sürdüren DAX vadelisinde, yükselişlerin devamında 12.420 –
12.492 ve 12.591 seviyeleri direnç olarak izlenebilir. Geri
çekilmelerde ise 12.223 – 12.130 ve 500 günlük üssel ortalamalar
(11.961) destek konumundadır.

Günlük Pivot Seviyeleri
   12,435.00

  12,387.00  

 12,338.50   

12,290.00    

 12,242.00   

  12,194.00  

   12,145.50
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Dow Jones Yakın Vade

DJ endeksi perşembe gününü son saatlerde gelen alımlarla
%1,2’ye yakın yükselişle tamamladı. Akşam açıklanan banka stres
testi sonuçlarında sektörün şoklara karşı kuvvetli olduğu belirtilirken
Fed’in bankaların yatırımlarında yeni düzenlemeler yapacağını
belirtmesinin ardından sektör hisseleri %3’ün üzerinde değer
kazandı. İyimser tarafta bu gelişmeler yaşanırken ülkede Florida ve
Texas’ta artan vaka sayılarının ardından ekonomik normalleşmenin
bir süre durdurulacağına yönelik haber akışı endeksleri gün içinde
baskı altında tuttu. Sabah itibariyle yatay bir seyir izleyen DJ
vadelilerinde bugün 25,650 seviyesinin üzerinde 25,870 ve 26,100
seviyeleri önem kazanacaktır. Olası düşüşlerde ise 25,480
seviyesinin altında 25,260 ve 25,050 seviyeleri destek noktaları
olarak izlenebilir.

Günlük Pivot Seviyeleri
   25,825.67

  25,739.33  

 25,620.67   

25,502.00    

 25,415.67   

  25,329.33  

   25,210.67

S&P 500 Yakın Vade

S&P endeksi dün kapanışa doğru ülkede bankacılık sektörüne
gelen alımlarla günü %1’ün üzerinde primle tamamladı. Bankacılık
stres testi sonuçlarının sektörün şoklara karşı güçlü olduğunu
göstermesi ve Fed’in bankaların yapacakları yatırımlarda
düzenlemeye gideceğine yönelik haber akışı dün sektör
hisselerinde güçlü yükselişler görmemizi sağladı. Ülkede Texas ve
Florida’da artan vaka sayılarının ardından ekonomik
normalleşmenin durdurulacağına yönelik haber akışı endeksleri
gün içinde baskı altında tuttu. Bugün kişisel gelirler-harcamalar ve
tüketici güveni rakamları takip edilecek. S&P vadelilerinde bugün
3,062 seviyesinin altında 3,040 ve 3,018 seviyeleri destek noktaları
olarak izlenebilir. Yükselişlerde ise 3,082 seviyesinin üzerinde
3,105 ve 3,125 seviyeleri önem kazanacaktır.

Günlük Pivot Seviyeleri
   3,096.67

  3,089.33  

 3,078.17   

3,067.00    

 3,059.67   

  3,052.33  

   3,041.17
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Brent Petrol

Salgın kaynaklı endişeler ve ABD’de artan petrol stoklarının
etkisiyle önceki gün sert bir düşüş kaydeden petrol piyasasında
dün toparlanma görüldü. Ancak ABD’de artış kaydetmeye devam
eden vaka sayıları önemli bir risk faktörü olarak izlenmeye devam
ediliyor. Salgın kaynaklı gelişmeler ve haber akışları ile açıklanacak
ekonomik veriler petrol piyasasındaki fiyatlamalar üzerinde
belirleyici olmaya devam edecektir. Bu sabah 41$’lı seviyelerden
fiyatlanan brent petrolde, yukarı yönlü hareketlerin devamında
41,93$ - 42,90$ ve 43,30$ seviyeleri direnç olarak izlenebilir. Geri
çekilmelerde ise 40,75$ ile 100 günlük üssel ortalama (39,50$)
destek konumundadır. 100 günlük ortalama altında satışların
hızlandığı görülebilir. Bu durumda 37,72$ seviyesi destek olarak
önem kazanacaktır. 

Günlük Pivot Seviyeleri
   42.08

  41.86  

 41.61   

41.36    

 41.14   

  40.92  

   40.67

USD/JPY

ABD’de dün yoğun veri akışı takip edildi. İşsizlik maaşına
başvuranların sayısı 20 Haziran'da sona eren haftada 1.48 milyona
geriledi, düşüşe rağmen başvurular 14. haftada da 1 milyonun
üzerinde kaldı. Ülke ekonomisi koronavirüsün etkisiyle yılın ilk
çeyreğinde yıllıklandırılmış olarak %5 küçüldü. Dayanıklı mal
siparişleri ise mayısta bir önceki aya göre %15,8 artarak 194,4
milyar dolara yükseldi. Açıklanan verilerde toparlanma
kaydedilirken, ikinci dalgaya yönelik endişeler risk iştahı üzerinde
baskı yaratmaya devam ediyor. Dün yaşanan yükselişte 107,44
seviyesinden gelen satışlarla geri çekilmenin yaşandığı paritede
107,00 – 106,85 ve 106,70 seviyeleri destek, 107,28 – 107,43 ve
107,64 seviyeleri dirençlerdir.

Günlük Pivot Seviyeleri
   107.42

  107.33  

 107.21   

107.09    

 107.00   

  106.91  

   106.79
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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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