
Forex Bülten 30 Haziran 2020

Piyasa Gündemi

Ekonomik verilerde devam eden toparlanma yeni haftada risk
iştahını ve piyasaları destekleyen temel gelişme oluyor. Ancak artış
kaydeden vaka sayıları aşağı yönlü risk faktörü olarak izlenmeye
devam ediliyor. ABD’de vaka sayılarında yeni rekorlar yaşanırken,
ikinci dalga endişeleri gündemdeki yerini koruyor. Çin, Hong
Kong'da uygulanacak Ulusal Güvenlik Yasasını onaylarken, ABD –
Çin ilişkilerinin seyri de piyasaların takibinde yer alacak.
    
Açıklanacak Önemli Ekonomik Veriler  
     
•    10:00 Türkiye – Dış Ticaret Dengesi Önem: Yüksek
•    12:00 Euro Bölgesi - TÜFE Önem: Yüksek

Türkiye

Koronavirüs salgınında mayıs ayından itibaren toparlanma
çabasında olan ekonomik güven endeksi haziran ayında 73,5
puana yükseldi. Ekonomik güven endeksi nisan ayında 51,3 ile
tarihi seviyelere geriledikten sonra mayıs ayında 61,7 puana
çıkarak dipten dönmüştü. Böylece, salgın öncesi şubat ayında 97,5
puan ile yaklaşık 2 yılın zirvesinde olan endeks, nisanda yaşanan
sert düşüşün yarısını geri almış oldu. Ekonomik güven
endeksindeki artış, tüketici, reel kesim (imalat sanayi), hizmet,
perakende ticaret ve inşaat sektörü güven endekslerindeki
artışlardan kaynaklandı.

Euro Bölgesi

ECB’nin varlık alım programının yetki aşımı olduğuna karar veren
Almanya Anayasa Mahkemesi, son açıklamasında kararı
Bundesbank’a bıraktıklarını söyledi. Almanya Anayasa Mahkemesi
mayıs ayında aldığı bir kararla AMB’nin varlık alım programıyla
yetki sınırlarını aştığına hükmetmiş, programın orantılı bir şekilde
uygulanacağı üç ay içerisinde kanıtlanamazsa Bundesbank’ın
programdan çıkması gerektiğini belirtmişti. Euro Bölgesi'nde
ekonomik güven 75,7 ile 80 olan beklentilerin altında kalsa da
Mayıs ayındaki seviyesinden toparlanma gösterdi. 

ABD

ABD'de bekleyen konut satışları mayıs ayında aylık bazda
%44,3'lük rekor artış kaydetti. Bu rakam, verinin tutulmaya
başlandığı 2001'den beri görülen en büyük aylık artış olurken,
satışlar yıllık bazda %1,4 düştü. Pozitif gelen veri, pandemi sonrası
ekonominin diğer alanlarının olduğu gibi konut sektörünün de
normalleşmeye başladığına işaret etti. Fed Başkanı Powell,
ekonominin önündeki yolun "olağanüstü" bir şekilde belirsiz ve
büyük ölçüde virüsün kontrol altına alınmasındaki başarıya bağlı
olduğunu belirterek, "İnsanlar, geniş yelpazedeki faaliyetlerde
yeniden bulunmanın güvenli olduğuna emin olana kadar tam bir
toparlanma mümkün değil." ifadelerini kullandı. ABD Dışişleri
Bakanı Mike Pompeo, Ulusal Güvenlik Yasası nedeniyle ABD'nin
Hong Kong'a yaptığı savunma ihracatını sona erdireceğini bildirdi.

Çin

Çin hükümeti, Hong Kong'da uygulanması planlanan ve merkezi
hükümeti yıkmaya teşebbüs, vatana ihanet ve ulusal güvenliği
tehlikeye atan eylemleri yasaklayan Ulusal Güvenlik Yasası'nı
onayladı.

Piyasa Verileri

Pariteler Son Günlük Değ.
(%)

Haftalık Değ.
(%)

Yılbaşı Değ.
(%)

USDTRY 6.8525 -0.04 0.02 15.19
EURTRY 7.6886 -0.25 -0.71 15.21
EURUSD 1.1219 -0.21 -0.79 0.01
GBPUSD 1.2278 -0.17 -1.93 -7.31
USDJPY 107.78 0.19 1.18 -0.81

Sepetler Son Günlük Değ.
bp

Haftalık Değ.
bp

Yılbaşı Değ.
bp

½ $ + ½ € 7.2910 1.08 1.03 97.90
Dolar Endeksi 97.5730 14.30 98.40 118.40
REK 68.6000 - - -762.00

Endeks Vadeliler Son Günlük Değ.
(%)

Haftalık Değ.
(%)

Yılbaşı Değ.
(%)

S&P 500 Yakın Vade 3,045.25 -0.08 -2.35 -5.75
DAX Yakın Vade 12,254.50 1.60 -2.10 -7.49
Dow Jones Yakın
Vade 25,465.00 -0.13 -2.13 -10.67

Emtialar Son Günlük Değ.
(%)

Haftalık Değ.
(%)

Yılbaşı Değ.
(%)

Ons Altın 1,771.65 -0.04 0.19 16.72
Gram Altın 390.32 -0.09 0.34 34.46
WTI 39.54 -0.62 -2.55 -35.36
BRENT 41.64 -0.41 -2.06 -37.68
Bakır 2.73 0.45 2.52 -2.14

Tahviller Son Günlük Değ.
bp

Haftalık Değ.
bp

Yılbaşı Değ.
bp

Türkiye 2 Yıllık 9.1900 25.00 25.00 -259.00
Türkiye 10 Yıllık 11.7200 5.00 -21.00 -49.00
ABD 10 Yıllık 0.6270 0.00 -8.70 -129.20
ABD 2 Yıllık 0.1470 -0.50 -4.30 -142.40
Almanya 10 Yıllık -0.4750 -0.50 -6.40 -28.70
Almanya 2 Yıllık -0.6990 -0.20 -2.80 -8.20

Gelişmekte Olan
Ülke Kurları Son Günlük Değ.

(%)
Haftalık Değ.

(%)
Yılbaşı Değ.

(%)
USDZAR 17.3385 0.37 0.52 23.79
USDIDR 14,380.05 -0.68 1.42 3.56
USDTRY 6.8525 -0.04 0.02 15.19
USDRUB 70.1191 0.16 1.85 12.95
USDBRL 5.4040 0.00 4.85 34.44
USDCNY 7.0709 -0.14 0.18 1.55
USDMXN 23.1431 0.31 3.23 22.39
USDCZK 23.8715 0.23 1.42 5.30
USDHUF 317.8200 0.25 2.89 7.75
USDPLN 3.9736 0.26 1.02 4.74
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Euro/Dolar

Euro Bölgesi'nde ekonomik güven mayıs ayındaki seviyesinin
üzerinde 75,7 açıklanarak toparlanma kaydetti. Ekonomik güven,
koronavirüs kısıtlamalarının ardından, şirketlerin yeniden
toparlanmaya başlamaları ile birlikte yükseliş kaydediyor. ABD'de
ise dün bekleyen konut satışları mayıs ayında aylık bazda
%44,3'lük rekor artış kaydetti. Bu rakam, verinin tutulmaya
başlandığı 2001'den beri görülen en büyük aylık artış oldu.
Açıklanan verilerdeki toparlanma ekonomiye ilişkin iyimser
beklentileri artırırken, ikinci dalgaya yönelik endişeler risk iştahı
üzerinde baskı yaratmaya devam ediyor. Paritede 1,1220
seviyesinin üzerinde 1,1260 – 1,1280 ve 1,1300 seviyeleri
dirençlerdir. Geri çekilmelerde 1,1220'nin altında 1,1200 ve 1,1185
seviyeleri desteklerdir.

Günlük Pivot Seviyeleri
   1.1283

  1.1268  

 1.1243   

1.1219    

 1.1204   

  1.1190  

   1.1165

GBP/USD

Yeni haftaya tepki alımlarıyla başlayan GBPUSD paritesi gün içinde
olumlu seyrini devam ettiremedi ve öğleden sonra gelen kayıplarla
haziran ayının en düşük seviyeleri olan 1,2250’li seviyeleri test etti.
Global piyasalarda aşı haberlerine yönelik iyimserlikle haftaya
düşüşle başlayan küresel dolar endeksi öğleden sonra ABD’de
açıklanan verilerin tahminlerin üzerinde gerçekleşmesiyle
kayıplarını geri aldı. Bugün İngiltere’de 1.çeyrek büyüme verisi,
ABD tarafında ise tüketici güveni verisinin yanı sıra Fed başkanı
Powell ve Hazine Bakanı Mnuchin’in açıklamaları takip edilecek.
Paritede bugün 1,2310 seviyesinin üzerinde 1,2338 ve 1,2390
seviyeleri önem kazanacaktır. Geri çekilmelerde ise 1,2280
seviyesinin altında 1,2250 ve 1,2203 seviyeleri destek noktaları
olarak takip edilebilir.

Günlük Pivot Seviyeleri
   1.2350

  1.2334  

 1.2306   

1.2278    

 1.2262   

  1.2245  

   1.2217
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USD/TRY

Dolar/TL kuru dün 6,8470 ve 6,8584 seviyeleri arasında
dalgalanarak günü 6,8551 seviyesinden tamamladı. Dolar/TL kuru
yurtiçinde gündemin zayıf olduğu haftanın ilk gününde yatay seyrini
sürdürdü. Yurtiçinde sabah açıklanan ekonomi güveni izlenirken
yurtdışında öğleden sonra ABD bekleyen konut satışları rakamı
takip edildi. Yeni haftaya aşı umutlarıyla zayıf başlayan küresel
dolar endeksi öğleden sonra tahminlerin üzerinde gerçekleşen
verilerin de etkisiyle yükselişe geçti ve gün sonunda kayıplarının
çoğunu geri alarak günü 97,4 seviyelerinden tamamladı. Bugün
yurtiçinde dış ticaret dengesi yurtdışında ise Powell ve Mnuchin’in
açıklamaları takip edilecek. Sabah 08:30 itibariyle küresel dolar
endeksi 97,5 seviyelerinden,  Dolar/TL kuru ise 6,85 seviyelerinden
işlem görüyor. 

Günlük Pivot Seviyeleri
   6.8739

  6.8651  

 6.8588   

6.8525    

 6.8437   

  6.8349  

   6.8286

EUR/TRY

Euro/TL kuru haftanın son ilk günü 7,6799 ve 7,7380 seviyeleri
arasında dalgalanarak günü 7,7053 seviyesinden tamamladı. Euro
Bölgesi'nde ekonomik güven mayıs ayındaki seviyesinin üzerinde
75,7 açıklanarak toparlanma kaydetti. Ekonomik güven,
koronavirüs kısıtlamalarının ardından, şirketlerin yeniden
toparlanmaya başlamaları ile birlikte yükseliş kaydediyor.
Yurtiçinde ise koronavirüs salgınında mayıs ayından itibaren
toparlanma çabasında olan ekonomik güven endeksi haziran
ayında 73,5 puana yükseldi. Ekonomik güven endeksindeki artış,
tüketici, reel kesim (imalat sanayi), hizmet, perakende ticaret ve
inşaat sektörü güven endekslerindeki artışlardan kaynaklandı.
Yurtiçinde bugün dış ticaret dengesi izlenecekken, Euro
Bölgesi’nde TÜFE rakamları takip edilecek.

Günlük Pivot Seviyeleri
   7.7379

  7.7263  

 7.7074   

7.6886    

 7.6770   

  7.6654  

   7.6465

444 0 435 www.gedikyatirim.com.tr

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


Gedik Forex Bülten 30 Haziran 2020

XAU/USD

Ons altın haftanın ilk işlem günü 1765$ ve 1775$ seviyeleri
arasında dalgalanarak günü 1772$ seviyesinden kapattı. ABD'de
dün bekleyen konut satışları mayıs ayında aylık bazda %44,3'lük
rekor artış kaydetti. Beklentilerin üzerinde açıklanan veri, salgın
sonrası ekonominin diğer alanlarının olduğu gibi konut sektörünün
de normalleşmeye başladığına işaret etti. Açıklanan verilerdeki
toparlanma ekonomiye ilişkin iyimser beklentileri artırırken, vaka
sayılarında yaşanan artış ikinci dalgaya yönelik endişeler risk iştahı
üzerinde baskı yaratmaya devam ediyor. Bu endişeler güvenli
limanlara olan talebin artış kaydetmesinde etkili olmaktadır. Salgına
ilişkin gelişmeler yakından izlenirken, yükselişlerde 1775$ - 1780$
ve 1795$ seviyeleri direnç,kısa vadede 1765$ - 1758$ ve 1745$
desteklerdir.

Günlük Pivot Seviyeleri
   1,778.75

  1,776.26  

 1,773.95   

1,771.65    

 1,769.16   

  1,766.68  

   1,764.37

DAX Yakın Vade

Vaka sayılarındaki artışa bağlı olarak gündeme gelen ikinci dalga
endişeleri geçen hafta küresel hisse piyasalarında satışların
yaşanmasına neden oldu. Ekonomik verilerde devam eden
toparlanmanın etkisiyle hisse piyasaları yeni haftanın ilk gününde
yükseliş kaydederken, salgın kaynaklı gelişmeler ve ekonomik
veriler önemini korumaya devam etmektedir. Avrupa borsaları dün
günü %1’leri bulan yükselişlerle tamamlarken, DAX vadeli kontratı
da günü %1,72’lik yükselişle 12.269 puandan tamamladı. Bu sabah
da hafif alıcılı seyrini sürdüren DAX vadelisinde, yukarı yönlü
hareketlerin devamında 12.339 – 12.420 ve 12.492 seviyeleri
direnç olarak izlenebilir. Geri çekilmelerde ise 12.190 – 12.062 ve
500 günlük üssel ortalama (11.961) seviyeleri destek konumunda
bulunmaktadır. 

Günlük Pivot Seviyeleri
   12,368.00

  12,342.50  

 12,298.50   

12,254.50    

 12,229.00   

  12,203.50  

   12,159.50
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Dow Jones Yakın Vade

DJ endeksi yeni haftaya Boeing hisselerindeki iyimserliğin vaka
sayılarındaki artışı gölgelemesiyle %2,3’ün üzerinde yükselişle
başladı. Geçen yılki kazaların ardından kızağa alınan Boeing 737
Max modelinin yeniden sertifika uçuşlarına başlaması şirket
hisselerinin %14’ün üzerinde değer kazanmasını sağlarken
kapanışa doğru Apple ve Facebook hisselerinde görülen %2’nin
üzerinde kazançlar yükselişi destekledi. Bugün ülkede tüketici
güveni verisinin yanı sıra Fed başkanı Powell ve Hazine Bakanı
Mnuchin’in açıklamaları takip edilecek. Sabah itibariyle yatay bir
seyir izleyen DJ vadelilerinde bugün 25,480 seviyesinin üzerinde
25,650 ve 25,880 seviyeleri önem kazanacaktır. Olası düşüşlerde
ise 25,390 seviyesinin altında 25,240 ve 24,970 seviyeleri destek
noktaları olarak izlenebilir.

Günlük Pivot Seviyeleri
   25,746.33

  25,676.67  

 25,569.33   

25,462.00    

 25,392.33   

  25,322.67  

   25,215.33

S&P 500 Yakın Vade

Ekonomik verilerde devam eden toparlanma yeni haftada risk
iştahını ve piyasaları destekleyen temel gelişme oluyor. Buna
karşın ABD’de vaka sayılarında yeni rekorlar yaşanırken, ikinci
dalga endişeleri gündemdeki yerini koruyor. Zaman zaman bu
endişelerin sert satışlara neden olduğunu da görüyoruz. Bunlara ek
olarak Çin, Hong Kong'da uygulanacak Ulusal Güvenlik Yasasını
onaylarken, ABD – Çin ilişkilerinin seyri de piyasaların takibinde yer
alacak. Dün %1,47’lik yükselişle günü tamamlayan S&P 500
Endeksi bu sabah vadeli piyasalarda yatay yakın bir seyirle 3050
civarında bulunuyor. Sözleşmede kısa vadede ilk destek 3020 iken
altında 2980 ve 2935 diğer destekler olarak izlenebilir.  Yukarıda
ise 3080 - 3100 ve 3168 dirençler olarak izlenebilir.  

Günlük Pivot Seviyeleri
   3,073.25

  3,066.25  

 3,055.50   

3,044.75    

 3,037.75   

  3,030.75  

   3,020.00
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Brent Petrol

ABD artış kaydeden vaka sayıları ve ikinci dalga endişeleri geçen
hafta risk iştahı üzerinde baskı oluştururken, petrol piyasasında da
satışların yaşanmasına neden oldu. Yeni haftada ise ekonomik
verilerde devam eden toparlanma piyasalarda alım iştahını
artırırken, petrol fiyatları da yükseliş kaydetti. Salgın kaynaklı
gelişmeler ile açıklanacak ekonomik veriler petrol piyasasındaki
fiyatlamalar üzerinde belirleyici olmaya devam edecektir. Bu sabah
41$’lı seviyelerden işlem gören brent petrolde, yukarı yönlü
hareketlerin devamında 42,20$ - 42,90$ ve 43,98$ seviyeleri direnç
olarak izlenebilir. Salgın kaynaklı endişelerin tekrar artış
kaydetmesine bağlı olarak yaşanabilecek geri çekilmelerde ise
40,80$ - 40,00$ ve 100 günlük üssel ortalama (39,57$) önemli
destek konumunda bulunmaktadır.

Günlük Pivot Seviyeleri
   42.12

  41.96  

 41.80   

41.64    

 41.48   

  41.33  

   41.16

USD/JPY

ABD'de dün bekleyen konut satışları mayıs ayında aylık bazda
%44,3'lük rekor artış kaydetti. Bu rakam, verinin tutulmaya
başlandığı 2001'den beri görülen en büyük aylık artış oldu.
Açıklanan verilerdeki toparlanma ekonomiye ilişkin iyimser
beklentileri artırırken, vaka sayılarında yaşanan artışla birlikte bazı
eyaletlerde alınan önlemlerle ikinci dalgaya yönelik endişeler risk
iştahı üzerinde baskı yaratmaya devam ediyor. Japonya’da bu
sabah mayıs ayına ait işsizlik oranı 2,9% artış kaydederken, sanayi
üretimi 8,4% düşüş kaydetti. USDJPY paritesinde toparlanmanın
devamında 107,88 – 108,00 ve 108,25 seviyeleri direnç olarak
izlenebilir. Geri çekilmelerin yaşanması durumunda 107,65- 107,50
ve 107,35 seviyeleri takip edilecek desteklerdir.

Günlük Pivot Seviyeleri
   108.11

  107.95  

 107.86   

107.78    

 107.62   

  107.46  

   107.37
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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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