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Piyasa Gündemi

Verilerdeki toparlanma risk iştahını destekleyen bir gelişme
olurken, artan vaka sayılarına bağlı olarak gündeme gelen ikinci
dalga endişeleri risk unsuru olarak izleniyor. Son dönemde risk
iştahında dalgalı bir seyir izlenirken, salgının yayılma hızı ve bu
konuda gündeme gelebilecek tedbirler piyasaların yakın takibinde
yer alıyor. Salgın kaynaklı haber akışlarının yanında bugün küresel
çapta açıklanacak imalat PMI rakamları da önemli olacak. 
    
Açıklanacak Önemli Ekonomik Veriler  
     
•    10:00 Türkiye – İmalat PMI Önem: Yüksek
•    15:15 ABD – ADP İstihdam Değişimi Önem: Yüksek

Türkiye

Türkiye İstatistik Kurumu ile Ticaret Bakanlığı işbirliğiyle oluşturulan
genel ticaret sistemi kapsamında üretilen geçici dış ticaret
verilerine göre; ihracat 2020 yılı Mayıs ayında, bir önceki yılın aynı
ayına göre %40,9 azalarak 9 milyar 967 milyon dolar, ithalat %27,8
azalarak 13 milyar 387 milyon dolar olarak gerçekleşti. Böylece
mayıs ayında dış ticaret açığı %102,7 artarak 1 milyar 687 milyon
dolardan, 3 milyar 420 milyon dolara yükseldi. ABD Savunma
Bakanlığı (Pentagon), Müşterek Taarruz Uçağı F-35'in bazı
parçaları için 2022'ye kadar Türk şirketleri ile çalışmaya devam
edeceğini açıkladı. F-35 programının aynı zamanda alternatifler
bulmak üzere çalışmalarına devam ettiğini ve bu konuda planlarını
icra etmeye devam ettiği de bildirdi. Türkiye, Rusya'dan S-400 hava
savunma sistemlerini teslim aldıktan sonra ABD geçen yıl temmuz
ayında Türkiye'nin F-35 programına ortaklığını askıya almıştı.

Euro Bölgesi

Euro Bölgesi’nde Haziran ayında enflasyon daha fazla işletmenin iş
aktivitesine dönmesi ile beklenenin biraz üzerinde gerçekleşerek
%0,3 oldu. Politika yapıcılar salgının talep üzerinde etki
yaratabileceği konusunda uyarıda bulunurken, teşviklerin yeterli
olmaması halinde fiyatların düşme riski olduğunu da vurguluyor.
Haziran ayının enflasyon verisi krizin derinleşmesinden bu yana
temel fiyat baskılarına yönelik belirgin bir gösterge sunuyor. Volatil
olan enerji ve gıda fiyatlarından arındırılmış çekirdek enflasyon ise
%0,8 oldu.

Çin

Çin'de imalat aktivitesi Haziran ayında ekonominin koronavirüsten
aldığı hasarın kademeli olarak iyileştiğine yönelik sinyalleri
pekiştirerek yükseldi. Çin'de imalat PMI Haziran ayında 50,9
seviyesinde gerçekleşirken, imalat dışı endeks 2019 yılının Kasım
ayından bu yana en yüksek seviyesine ulaştı.

ABD

Conference Board, Amerikalı tüketicilerin eğilimlerini ölçen tüketici
güven endeksine ilişkin haziran ayı verilerini açıkladı. Buna göre,
tüketici güven endeksi, haziranda geçen aya kıyasla 12,2 puan
artışla 98,1'e çıktı. Yeni tip koronavirüs salgınının etkisiyle mart ve
nisan aylarında sert düşüş gösteren, mayısta ise toparlanmaya
başlayan veriye ilişkin piyasa beklentisi, haziranda 91,8 olması
yönündeydi. Söz konusu veri, mayısta 85,9 seviyesinde
gerçekleşmişti.

Piyasa Verileri

Pariteler Son Günlük Değ.
(%)

Haftalık Değ.
(%)

Yılbaşı Değ.
(%)

USDTRY 6.8534 -0.02 -0.04 15.20
EURTRY 7.6926 -0.10 -0.27 15.27
EURUSD 1.1225 -0.08 -0.22 0.07
GBPUSD 1.2377 -0.19 -0.34 -6.56
USDJPY 107.67 -0.24 0.59 -0.91

Sepetler Son Günlük Değ.
bp

Haftalık Değ.
bp

Yılbaşı Değ.
bp

½ $ + ½ € 7.2710 -2.00 -4.42 95.90
Dolar Endeksi 97.4390 -0.20 19.20 105.00
REK 68.6000 - - -762.00

Endeks Vadeliler Son Günlük Değ.
(%)

Haftalık Değ.
(%)

Yılbaşı Değ.
(%)

S&P 500 Yakın Vade 3,073.25 -0.55 0.80 -4.88
DAX Yakın Vade 12,279.50 -0.37 1.59 -7.30
Dow Jones Yakın
Vade 25,518.00 -0.67 0.49 -10.49

Emtialar Son Günlük Değ.
(%)

Haftalık Değ.
(%)

Yılbaşı Değ.
(%)

Ons Altın 1,783.39 0.14 1.21 17.49
Gram Altın 392.96 0.16 1.20 35.36
WTI 39.72 -0.10 2.51 -35.07
BRENT 41.58 -0.19 3.03 -37.76
Bakır 2.77 1.08 3.97 -0.85

Tahviller Son Günlük Değ.
bp

Haftalık Değ.
bp

Yılbaşı Değ.
bp

Türkiye 2 Yıllık 9.3800 19.00 44.00 -240.00
Türkiye 10 Yıllık 11.8300 11.00 -2.00 -38.00
ABD 10 Yıllık 0.6690 1.30 -1.00 -125.00
ABD 2 Yıllık 0.1510 -0.30 -3.70 -142.00
Almanya 10 Yıllık -0.4470 0.70 -0.50 -25.90
Almanya 2 Yıllık -0.6890 0.20 -0.60 -7.20

Gelişmekte Olan
Ülke Kurları Son Günlük Değ.

(%)
Haftalık Değ.

(%)
Yılbaşı Değ.

(%)
USDZAR 17.3723 0.10 -0.14 24.03
USDIDR 14,485.00 0.19 2.16 4.32
USDTRY 6.8534 -0.02 -0.04 15.20
USDRUB 71.2490 0.07 2.41 14.77
USDBRL 5.4633 -0.06 2.21 35.91
USDCNY 7.0682 0.04 -0.14 1.51
USDMXN 23.0672 0.27 1.24 21.99
USDCZK 23.7660 0.11 0.03 4.84
USDHUF 315.8280 0.09 1.01 7.07
USDPLN 3.9586 0.01 -0.07 4.35
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Euro/Dolar

Euro Bölgesi'nin haziran ayı yıllık enflasyonuna ilişkin öncü verileri
dün açıklandı. Buna göre, Euro Bölgesi'nde mayıs ayında %0,1
olan yıllık enflasyon, haziran ayında %0,3'e çıktı. ABD’de dün
açıklanan tüketici güveni beklentilerin üzerinde açıklanarak
toparlanmayı sürdürdü. ABD Merkez Bankası Başkanı Jerome
Powell, gerçekleştirdiği konuşmasında koronavirüs nedeniyle
ekonomide olağanüstü belirsizlik olduğunu ifade etti. Ayrıca Powell
salgınının ABD ve dünya genelinde büyük zorluklara neden olmaya
devam ettiğini vurguladı. Paritede 1,1220 seviyesinin aşılması
durumunda 1,1252 - 1,1262 ve 1,1285 seviyeleri direnç, 1,1220'nin
altında 1,1200 - 1,1185 ve 1,1162 seviyeleri desteklerdir.

Günlük Pivot Seviyeleri
   1.1266

  1.1254  

 1.1239   

1.1225    

 1.1213   

  1.1201  

   1.1187

GBP/USD

Haftanın ilk gününde 1,2252 ile haziran ayının en düşüğünü test
eden GBPUSD paritesi dün öğleden sonra gelen alımlarla 1,24
seviyesine doğru hareketlendi. Gün içinde İngiltere’de ilk çeyrek
büyüme rakamları beklentilerin üzerinde daralmaya işaret ederken
başbakan Johnson yeni bir ekonomik plan dahilinde ülke
ekonomisinin yeniden ayağa kalkacağını bildirdi. ABD’de ise artan
vaka sayılarına yönelik endişeler takip edildi. Bugün paritenin her
iki tarafında da açıklanacak haziran ayı imalat PMI verilerinin yanı
sıra ADP özel sektör istihdam değişimi verisi izlenecek. Paritede
bugün 1,2405 seviyesinin üzerinde 1,2460 ve 1,2510 seviyeleri
önem kazanacaktır. Geri çekilmelerde ise 1,2360 seviyesinin
altında 1,2315 ve 1,2250 seviyeleri destek noktaları olarak takip
edilebilir.

Günlük Pivot Seviyeleri
   1.2444

  1.2424  

 1.2400   

1.2377    

 1.2356   

  1.2336  

   1.2312
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USD/TRY

Dolar/TL kuru dün 6,8412 ve 6,8564 seviyeleri arasında
dalgalanarak günü 6,8546 seviyesinden tamamladı. Dün yurtiçinde
mayıs ayı dış ticaret açığı rakamlarının izlendiği günde Dolar/TL
kurunda dar banttaki seyrin devamı takip edildi. ABD’de artan vaka
sayılarına yönelik endişelerle dün öğle saatlerinde 97,8 ile yaklaşık
son bir ayın zirvelerine tırmanan küresel dolar endeksi ise öğleden
sonra artan risk iştahıyla gerileyerek gün sonunda 97,4
seviyelerinden işlem gördü. Bugün hem yurtiçi hem de yurtdışında
imalat PMI verilerinin yanı sıra ABD’de açıklanacak ADP özel
sektör istihdam verisi piyasalar tarafından yakından izlenecektir.
Sabah 08:30 itibariyle küresel dolar endeksi 97,4 seviyelerinden, 
Dolar/TL kuru ise 6,85 seviyelerinden işlem görüyor. 

Günlük Pivot Seviyeleri
   6.8599

  6.8573  

 6.8553   

6.8534    

 6.8508   

  6.8481  

   6.8462

EUR/TRY

Euro/TL kuru dün 7,6711 ve 7,7166 seviyeleri arasında
dalgalanarak günü 7,6941 seviyesinden tamamladı. Euro
Bölgesi'nde mayıs ayında %0,1 olan yıllık enflasyon, haziran
ayında %0,3'e çıktı. Haziran ayında işletmelerin yeniden açılması
ile tüketici fiyat endeksi hafif yükseldi. Yurtiçinde ise dış ticaret
verisi takip edildi. Dış ticaret verilerine göre ihracat 2020 yılı Mayıs
ayında, bir önceki yılın aynı ayına göre %40,9 azalarak 9 milyar
967 milyon dolar, ithalat %27,8 azalarak 13 milyar 387 milyon dolar
olarak gerçekleşti. Böylece mayıs ayında dış ticaret açığı %102,7
artarak 1 milyar 687 milyon dolardan, 3 milyar 420 milyon dolara
yükseldi. Bugün Euro Bölgesi ve yurtiçinde son dönemde
toparlanma kaydeden imalat PMI rakamları ön planda olacak.

Günlük Pivot Seviyeleri
   7.7209

  7.7123  

 7.7025   

7.6926    

 7.6841   

  7.6756  

   7.6657
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XAU/USD

Ons altın dün 1764$ ve 1785$ seviyeleri arasında dalgalanarak
günü 1780$ seviyesinden kapattı. ABD'de dün Fed Başkanı
Powell’ın konuşması ve tüketici güveni takip edildi. Fed Başkanı
Powell, gerçekleştirdiği konuşmasında koronavirüs nedeniyle
ekonomide olağanüstü belirsizlik olduğunu ifade etti. Son dönemde
verilerdeki toparlanma ekonomiye ilişkin iyimser beklentileri
artırırken, vaka sayılarında yaşanan artış ikinci dalgaya yönelik
endişeler risk iştahı üzerindeki baskıyı sürdürüyor. Oluşan
endişeler güvenli limanlara olan talebin artış kaydetmesinde etkili
olurken, ons altın 1770$ seviyesinin üzerine tutunmaya devam
ediyor. Salgına ilişkin gelişmeler yakından izlenirken, yükselişlerde
1795$ - 1803$ ve 1811$ seviyeleri direnç, 1768$ - 1758$ ve 1745$
seviyeleri desteklerdir. 

Günlük Pivot Seviyeleri
   1,790.34

  1,787.80  

 1,785.61   

1,783.43    

 1,780.88   

  1,778.34  

   1,776.16

DAX Yakın Vade

Haftaya yükselişle başlayan ve toparlanma kaydeden küresel hisse
piyasalarında dün dalgalı bir seyir etkili oldu. İngiltere’de zayıf
gelen ekonomik veriler Avrupa borsalarında satış baskısını
artırırken, Almanya borsası pozitif ayrıştı. DAX vadeli kontratı günü
%0,65’lik yükselişle 12.326 seviyesinden tamamladı. Salgın
kaynaklı gelişmeler, vaka sayılarındaki artış ve ekonomik veri
akışları hisse piyasalarına yön vermeye devam edecektir. Bu sabah
yataya yakın bir seyir izleyen DAX vadelisinde, yukarı yönlü
hareketlerin devamında 12.393 – 12.440 ve 12.492 seviyeleri
direnç olarak izlenebilir. Geri çekilmelerde ise 12.270 – 12.190 ve
12.050 seviyeleri destek konumunda bulunmaktadır. Bugün
Avrupa’da açıklanacak haziran ayı imalat PMI rakamları takip
edilecek. 

Günlük Pivot Seviyeleri
   12,468.67

  12,428.33  

 12,356.17   

12,284.00    

 12,243.67   

  12,203.33  

   12,131.17
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Dow Jones Yakın Vade

DJ endeksi haziran ayının son gününde kapanışa doğru gelen
alımlara günü %0,85 primle tamamladı. Böylece DJ endeksi aylık
bazda %1,7 çeyreklik bazda ise %17,8 yükselerek 1987’den bu
yana en iyi çeyreklik performansını sergilemiş oldu. Dün Amazon,
Facebook ve Netflix hisseleri en az %1,7 primlenerek yükselişe
liderlik ettiler. Gün içinde Powell ve Mnuchin’in açıklamaları takip
edilirken ülkede artan vaka sayısına yönelik Fauci’nin yaptığı
uyarılar yakından izlendi. Bugün ülkede ISM imalat PMI ve ADP
özel sektör istihdam verileri önemli olacaktır. Sabah itibariyle aşağı
yönlü seyreden DJ vadelilerinde bugün 25,660 seviyesinin üzerinde
25,770 ve 25,930 seviyeleri önem kazanacaktır. Olası düşüşlerde
25,460 seviyesinin altında 25,300 ve 25,070 seviyeleri destek
noktaları olarak izlenebilir.

Günlük Pivot Seviyeleri
   25,814.00

  25,750.00  

 25,634.00   

25,518.00    

 25,454.00   

  25,390.00  

   25,274.00

S&P 500 Yakın Vade

Verilerdeki toparlanma risk iştahını desteklerken, artan vaka
sayılarına bağlı olarak gündeme gelen ikinci dalga endişeleri risk
unsuru olarak izleniyor. Dün de salgına yönelik endişelere rağmen
S&P 500 Endeksi günü %1,54’lük yükselişle tamamladı. Bu sabah
ise vadeli piyasalarda S&P 500 sözleşmesi hafif satıcılı bir seyirle
3075 civarında seyrediyor. Sözleşmede kısa vadede ilk destek
3060 iken altında 3020 ve 2980 diğer destekler olarak izlenebilir.
 Yukarıda ise 3080 - 3100 ve 3168 dirençler olarak izlenebilir.
Bugün TSİ 15:15’te açıklanacak ADP Özel Sektör İstihdam
Değişimi rakamları kısa vadeli de olsa dalgalanma getirebilir.  

Günlük Pivot Seviyeleri
   3,099.25

  3,093.75  

 3,083.75   

3,073.75    

 3,068.25   

  3,062.75  

   3,052.75
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Brent Petrol

Ekonomik verilerde gözlenen toparlanma petrol fiyatlarını
desteklerken, artan vaka sayıları ve ikinci dalga endişeleri petrol
piyasası üzerinde baskı oluşturuyor. Vaka sayılarındaki artışa bağlı
olarak tedbirlerin yeniden gündeme gelmesi petrol piyasasında
satış baskısının artış kaydetmesine neden olabilir. Salgın kaynaklı
gelişmeler ile ekonomik veriler petrol piyasasındaki fiyatlamalar
üzerinde belirleyici olmaya devam edecektir. Bu sabah 41,70$’lı
seviyelerden işlem gören brent petrolde, yukarı yönlü hareketlerin
devamında 42,20$ - 42,90$ ve 43,98$ seviyeleri direnç olarak
izlenebilir. Salgın kaynaklı endişelerin tekrar artış kaydetmesine
bağlı olarak yaşanabilecek geri çekilmelerde ise 41,00$ - 40,10$ ve
100 günlük üssel ortalama (39,60$) önemli destek konumunda
bulunmaktadır. 

Günlük Pivot Seviyeleri
   42.10

  41.97  

 41.78   

41.58    

 41.45   

  41.32  

   41.12

USD/JPY

ABD’de dün tüketici güveni beklentilerin üzerinde açıklanarak
toparlanmayı sürdürdü. ABD Merkez Bankası Başkanı Powell,
gerçekleştirdiği konuşmasında koronavirüs nedeniyle ekonomide
olağanüstü belirsizlik olduğunu ifade etti. Ayrıca Powell salgınının
ABD ve dünya genelinde büyük zorluklara neden olmaya devam
ettiğini vurguladı. Japonya'da dün açıklanan sanayi üretimi son
sekiz yılda ilk kez aylık bazda art arda dördüncü kez gerileme
kaydetti. Bu sabah açıklanan Tankan büyük imalatçılar endeksi ise
haziran ayında beklentilerin üzerinde sert geriledi. Paritede geri
çekilmenin devam etmesi durumunda 107,50 – 107,35 ve 107,08
seviyeleri takip edilecek destek seviyeleridir. Tepki alımlarının
yaşanması durumunda ise 107,88 – 108,00 ve 108,25 direnç
seviyeleridir.

Günlük Pivot Seviyeleri
   108.64

  108.40  

 108.04   

107.67    

 107.44   

  107.20  

   106.84
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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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