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Piyasa Gündemi

Son günlerdeki açıklama ve adımlar ABD – Çin ilişkilerine dair
gelişmeleri tekrar gündeme taşırken, artan vaka sayıları ve ikici
dalga endişeleri önemini korumaya devam ediyor. Küresel
ekonomilerde verilerde gözlenen toparlanma devam etse de
mevcut risk ve endişeler risk iştahı ve piyasaların dalgalı bir seyir
izlemesine yol açıyor. Bugün ABD’de açıklanacak tarım dışı
istihdam verisi oldukça önemli olacaktır. 
    
Açıklanacak Önemli Ekonomik Veriler  
     
•    12:00 Euro Bölgesi – İşsizlik Oranı Önem: Yüksek
•    15:30 ABD – Tarım Dışı İstihdam Raporu Önem: Yüksek

Türkiye

Büyümenin öncü göstergelerinden biri olan İmalat Sanayi PMI
verisi, haziran ayında 53,9 puana yükseldi. Pandeminin başlangıcı
olan şubattan sonra ilk kez 50 seviyesinin üzerine çıkan PMI,
haziran ayında Şubat 2018'den bu yana en yüksek seviyede
gerçekleşti. Salgınına yönelik kısıtlamaların kaldırılarak normale
yaklaşılması, haziranda imalatçıların üretim hacimlerini belirgin bir
şekilde artırmasını sağladı ve üç aylık yavaşlama dönemi sona
erdi. Yeni siparişler de büyüme bölgesine geçti.

Euro Bölgesi

Euro Bölgesi imalat sektörü PMI Mayıs ayında, 39,4'ten 47,4'e
yükselerek dört ayın zirvesine ulaştı ve ilk açıklandığı seviyenin
üzerine tırmandı. Böylece fabrikalar, tüketici malları üreticilerinin
tekrar büyüme göstermesi ile birlikte, Haziran ayında ilk açıklanan
seviyesine göre daha güçlü bir performans gösterdi. Avrupa'nın en
büyük ekonomisi Almanya'da da imalat sektöründe daralma
hafifledi ve mayıs ayındaki 36,6 puandan 45,2 puana yükseldi.
Almanya'da işsiz sayısı Haziran ayında 69,000 arttı ve ikinci
çeyrekte 678,000'e ulaştı. İşsizlik verisi yaklaşık beş yılın en yüksek
seviyesine tırmandı ve koronavirüs pandemisinin yıkıcı ekonomik
sonuçlarını bir kez daha hatırlattı. Avrupa Merkez Bankası Başkanı
Christine Lagarde, küresel ekonomide toparlanmanın inişli çıkışlı
olabileceğini söyledi. Lagarde, küresel ekonomide salgının
şoklarının belirleyici olacağını, toparlanmanın belirsiz ve eşit
olmayan bir şekilde, inişli çıkışlı gerçekleşebileceğine işaret etti.

ABD

ABD'de özel sektör istihdamı Haziran'da 2.37 milyon arttı, Mayıs
ayı verisi yukarı yönlü revize edildi. ISM imalat endeksi Haziran'da
ekonomilerin yeniden açılmaya başlamasıyla 43,1'den 52,6'ya
yükselerek Nisan 2019'dan beri en yüksek seviyeye çıktı. Endeks
böylece pandemi nedeniyle 3 ay daralmasının ardından ilk kez
büyüme bölgesine girdi. Endeksin 50'nin üzerinde değer alması
sektörde büyümeye işaret ediyor. Yeni siparişler endeksi 31,8'den
56,4'e çıkarak Kasım 2018'den beri en yüksek seviyeye, istihdam
endeksi de 32,1'den 42,1'e çıktı. Fed'in 9-10 Haziran tarihli Federal
Açık Piyasa Komitesi Toplantı tutanaklarında, getiri eğrisi kontrolü
hakkında daha fazla analiz gerektiğinde uzlaşıldığı vurgulandı. ABD
Temsilciler Meclisi, Hong Kong Özel İdari Bölgesi'ne Ulusal
Güvenlik Yasası'nı getiren Çinli yetkililerle iş yapan tüm bankalara
yaptırım uygulanmasını öngören bir tasarı onayladı.

Piyasa Verileri

Pariteler Son Günlük Değ.
(%)

Haftalık Değ.
(%)

Yılbaşı Değ.
(%)

USDTRY 6.8520 0.06 -0.05 15.18
EURTRY 7.7262 0.26 0.43 15.77
EURUSD 1.1271 0.18 0.48 0.48
GBPUSD 1.2502 0.21 0.66 -5.62
USDJPY 107.48 0.02 0.27 -1.09

Sepetler Son Günlük Değ.
bp

Haftalık Değ.
bp

Yılbaşı Değ.
bp

½ $ + ½ € 7.2918 2.08 -0.45 97.98
Dolar Endeksi 97.0600 -9.80 -34.80 67.10
REK 68.6000 - - -762.00

Endeks Vadeliler Son Günlük Değ.
(%)

Haftalık Değ.
(%)

Yılbaşı Değ.
(%)

S&P 500 Yakın Vade 3,112.75 0.31 1.37 -3.66
DAX Yakın Vade 12,356.00 1.11 1.30 -6.72
Dow Jones Yakın
Vade 25,665.00 0.35 0.27 -9.97

Emtialar Son Günlük Değ.
(%)

Haftalık Değ.
(%)

Yılbaşı Değ.
(%)

Ons Altın 1,766.80 -0.20 0.16 16.40
Gram Altın 389.20 -0.15 0.14 34.07
WTI 40.07 0.55 2.46 -34.50
BRENT 42.30 0.80 2.06 -36.68
Bakır 2.75 0.83 3.18 -1.36

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 0.00 0.00 -38.00
ABD 10 Yıllık 0.6740 -1.00 -0.80 -124.50
ABD 2 Yıllık 0.1650 -0.10 -2.30 -140.60
Almanya 10 Yıllık -0.3860 0.40 7.70 -19.80
Almanya 2 Yıllık -0.6620 -0.10 3.50 -4.50

Gelişmekte Olan
Ülke Kurları Son Günlük Değ.

(%)
Haftalık Değ.

(%)
Yılbaşı Değ.

(%)
USDZAR 16.9949 -0.37 -0.89 21.34
USDIDR 14,479.30 1.02 1.41 4.28
USDTRY 6.8520 0.06 -0.05 15.18
USDRUB 70.6462 0.00 2.23 13.80
USDBRL 5.3180 -0.05 -0.81 32.30
USDCNY 7.0645 -0.09 -0.19 1.45
USDMXN 22.6347 -0.16 -0.13 19.70
USDCZK 23.6050 -0.12 -0.82 4.13
USDHUF 313.1350 -0.11 -0.82 6.16
USDPLN 3.9708 -0.16 0.01 4.67
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Euro/Dolar

Euro Bölgesi imalat sektörü PMI Mayıs ayında, 39,4'ten 47,4'e
yükselerek dört ayın zirvesine ulaştı. Avrupa'nın en büyük
ekonomisi Almanya'da da ise imalat endeksindeki daralma
hafifleyerek 45,2 puana yükseldi. Almanya’da takip edilen diğer veri
olan işsizlik, yaklaşık beş yılın en yüksek seviyesine tırmandı.
ABD’de özel sektör istihdamı haziran ayında 2,37 milyon artarken,
ISM imalat endeksi ekonomilerin yeniden açılmaya başlamasıyla
43,1'den 52,6'ya yükselerek Nisan 2019'dan beri en yüksek
seviyeye çıktı. Endeks böylece salgın nedeniyle 3 ay daralmasının
ardından ilk kez büyüme bölgesine girdi. Paritede 1,1220
seviyesinin üzerinde 1,1275 ve 1,1285 ve 1,1300 seviyeleri direnç,
1,1220 – 1,1200 ve 1,1185 seviyeleri desteklerdir.

Günlük Pivot Seviyeleri
   1.1309

  1.1292  

 1.1282   

1.1271    

 1.1254   

  1.1236  

   1.1226

GBP/USD

GBPUSD paritesi salı günkü tepki hareketinin ardından dün de
yukarı yönlü bir seyir izleyerek 125 seviyelerine yakın işlem gördü.
İngiltere’de açıklanan imalat PMI rakamı 50,1 ile tahminlerle
uyumlu olurken gün içinde Brexit sonrası ticaret anlaşmalarına
yönelik gündem takip edildi. ABD’de açıklanan ADP özel sektör
istihdam verisinin güçlü yükseliş kaydetmesi ve ISM imalat PMI
rakamının uzun süre 50 seviyesini aşması dolar endeksini aşağıya
çekerken paritede kazançların hızlanmasını sağladı. Bugün
ABD’de açıklanacak tarım dışı istihdam verisi piyasalar için kritik
olacaktır. Paritede bugün 1,2490 seviyesinin üzerinde 1,2540 ve
1,2575 seviyeleri önem kazanacaktır. Geri çekilmelerde ise 1,2460
seviyesinin altında 1,2415 ve 1,2370 seviyeleri destek noktaları
olarak takip edilebilir.

Günlük Pivot Seviyeleri
   1.2565

  1.2536  

 1.2519   

1.2502    

 1.2472   

  1.2443  

   1.2426
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USD/TRY

Dolar/TL kuru dün 6,8439 ve 6,8566 seviyeleri arasında
dalgalanarak günü 6,8480 seviyesinden tamamladı. Dolar/TL kuru
son 15 gündür seyrettiği dar bant hareketini dünde devam ettirdi ve
günü 6,85 seviyelerine yakın tamamladı. Gün içinde yurtiçinde
açıklanan imalat PMI rakamı haziran ayı itibariyle 53,9 ile Şubat’tan
bu yana ilk kez büyümeye işaret etti. Yurtdışında ise ABD ADP özel
sektör istihdamının güçlü artışı ve haziran ayı imalat PMI rakamının
uzun süre sonra 50 seviyesinin üzerine çıkması sonrası küresel
dolar endeksi 97 seviyelerine geriledi. Bugün yurtiçinde PPK özeti,
yurtdışında ise kritik tarım dışı istihdam ve fabrika siparişleri verileri
takip edilecek. Sabah 08:35 itibariyle küresel dolar endeksi 97,1
seviyelerinden,  Dolar/TL kuru ise 6,84 seviyelerinden işlem
görüyor. 

Günlük Pivot Seviyeleri
   6.8662

  6.8598  

 6.8559   

6.8520    

 6.8456   

  6.8393  

   6.8353

EUR/TRY

Euro/TL kuru dün 7,6682 ve 7,7284 seviyeleri arasında
dalgalanarak günü 7,7012 seviyesinden tamamladı. Euro Bölgesi
imalat sektörü PMI Mayıs ayında, 39,4'ten 47,4'e yükselerek dört
ayın zirvesine ulaştı. Avrupa'nın en büyük ekonomisi Almanya'da
da ise imalat endeksindeki daralma hafifleyerek 45,2 puana
yükseldi. ECB Başkanı Lagarde, küresel ekonomide salgının
şoklarının belirleyici olacağını, toparlanmanın belirsiz ve eşit
olmayan bir şekilde, inişli çıkışlı gerçekleşebileceğine işaret etti.
Yurtiçinde İmalat Sanayi PMI verisi, haziran ayında 53,9 puana
yükselerek, Şubat 2018'den bu yana en yüksek seviyede
gerçekleşti. Euro Bölgesi’nde işsizlik oranı, yurtiçinde ise TCMB’nın
yayınlayacağı PPK toplantı özetinde verilecek mesajlar takip
edilecek.

Günlük Pivot Seviyeleri
   7.7641

  7.7466  

 7.7364   

7.7262    

 7.7087   

  7.6912  

   7.6810
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XAU/USD

Ons altın dün 1759$ ve 1789$ seviyeleri arasında dalgalanarak
günü 1770$ seviyesinden kapattı. Dün ABD’de özel sektör
istihdamı haziran ayında 2,37 milyon artarken, ISM imalat endeksi
ekonomilerin yeniden açılmaya başlamasıyla 43,1'den 52,6'ya
yükselerek Nisan 2019'dan beri en yüksek seviyeye çıktı. Pozitif
açıklanan veriler ve salgınına karşı yürütülen aşı çalışmalarına
ilişkin haberler kürese risk iştahının toparlanmasında etkili olurken,
bu gelişmelerle güvenli limanlara olan talepte sınırlı geri çekilme
kaydedildi. Dün 1789$ seviyesinin test edildiği ons altında 1658$
seviyesinin üzerinde seyrin korunması durumunda 1780$ - 1795$
ve 1803$ seviyeleri direnç, 1758$ - 1745$ ve 1738$ seviyeleri takip
edilecek desteklerdir.

Günlük Pivot Seviyeleri
   1,779.35

  1,775.93  

 1,771.37   

1,766.81    

 1,763.38   

  1,759.96  

   1,755.40

DAX Yakın Vade

Artan vaka sayıları ve ikinci dalga endişeleri hisse piyasaları
üzerinde baskı oluştururken, toparlanma kaydeden ekonomik
veriler ise piyasaları destekleyen tarafta kalmaya devam ediyor.
Küresel hisse piyasalarında dün dalgalı bir seyir izlenirken, Avrupa
borsalarında satışlar etkili oldu. Salgın kaynaklı gelişmeler ve
ekonomik veriler piyasaların seyri üzerinde belirleyici olacaktır.
Avrupa borsaları dün günü hafif satıcılı kapanışlarla tamamlarken,
DAX vadeli kontratı da günü %0,85’lik düşüşle 12.221 puandan
tamamladı. Bu sabah alımların etkili olduğu DAX vadelisinde,
yukarı yönlü hareketlerin devamında 12.388 – 12.492 ve 12.591
seviyeleri direnç olarak izlenebilir. Geri çekilmelerde ise 12.260–
12.135 ve 12.050 seviyeleri destek konumunda bulunmaktadır.

Günlük Pivot Seviyeleri
   12,568.17

  12,470.33  

 12,413.17   

12,356.00    

 12,258.17   

  12,160.33  

   12,103.17
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Dow Jones Yakın Vade

DJ endeksi temmuz ayının ilk işlem gününde karışık bir seyir izledi
ve günü %0,3 kayıpla tamamladı. Dün gün içinde ABD’de
açıklanan ADP özel sektör istihdam verisinin güçlü artış
kaydetmesi ve ISM imalat PMI rakamının 50 seviyesinin üzerine
çıkması DJ endeksinin açılışla beraber kayıplarını silmesine neden
oldu. Endeks artan vaka sayılarına yönelik endişelerle günü sınırlı
düşüşle tamamladı. Bugün ülkede açıklanacak tarım dışı istihdam
verisinin yanı sıra haftalık işsizlik başvuruları ve fabrika siparişleri
piyasalar için önemli olacak. Sabah itibariyle hafif primli işlem gören
DJ vadelilerinde bugün 25,720 seviyesinin üzerinde 25,890 ve
26,080 seviyeleri önem kazanacaktır. Olası düşüşlerde 25,560
seviyesinin altında 25,380 ve 25,150 seviyeleri destek noktaları
olarak izlenebilir.  

Günlük Pivot Seviyeleri
   25,894.00

  25,788.00  

 25,727.00   

25,666.00    

 25,560.00   

  25,454.00  

   25,393.00

S&P 500 Yakın Vade

Çin’in Hong Kong kararı ve devamında gelen karşılıklı açıklamalar
ABD – Çin ilişkilerine dair gelişmeleri tekrar gündeme taşırken,
artan vaka sayıları ve ikici dalga endişeleri önemini korumaya
devam ediyor. Küresel ekonomilerde verilerde gözlenen
toparlanma devam etse de mevcut salgı ve ABD-Çin ilişkilerine
yönelik endişeler piyasaların dalgalı bir seyir izlemesine yol açıyor.
Dün dalgalı bir görünümün ardından %0,50 yükselişle günü
tamamlayan S&P 500 Endeksi bugün vadeli piyasalarda hafif alıcılı
bir görünümle 3100 seviyesinin hemen üzerinde bulunuyor. 3118 –
3168 ve devamında 3231 dirençler, 3080 – 3020 ve 2980 destekler
olarak izlenebilir. Bugün TSİ 15:30’da ABD’de açıklanacak tarım
dışı istihdam verisi oldukça önemli olacaktır. 

Günlük Pivot Seviyeleri
   3,139.50

  3,127.25  

 3,120.00   

3,112.75    

 3,100.50   

  3,088.25  

   3,081.00
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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 42$’lı
seviyelerden işlem gören brent petrolde, yukarı yönlü hareketlerin
devamında 42,62$ - 43,30$ ve 43,98$ seviyeleri direnç olarak
izlenebilir. Salgın kaynaklı endişelerin tekrar artış kaydetmesine
bağlı olarak yaşanabilecek geri çekilmelerde ise 41,69$ - 41,00$ ve
40,30$ seviyeleri destek konumunda bulunmaktadır. 

Günlük Pivot Seviyeleri
   43.06

  42.69  

 42.50   

42.30    

 41.93   

  41.56  

   41.36

USD/JPY

ABD’de özel sektör istihdamı haziran ayında 2,37 milyon artarken,
ISM imalat endeksi ekonomilerin yeniden açılmaya başlamasıyla
43,1'den 52,6'ya yükselerek Nisan 2019'dan beri en yüksek
seviyeye çıktı. Endeks böylece salgın nedeniyle 3 ay daralmasının
ardından ilk kez büyüme bölgesine girdi. Yeni siparişler endeksi
31,8'den 56,4'e çıkarak Kasım 2018'den beri en yüksek seviyeye,
istihdam endeksi de 32,1'den 42,1'e çıktı. Japonya’da bu sabah
açıklanan önemli veri kışı bulunmazken, ABD’de açıklanacak tarım
dışı istihdam rakamları takip edilecek. Paritede geri çekilmenin
devam etmesi durumunda 107,35 – 107,08 ve 106,85 seviyeleri
takip edilecek destek seviyeleridir. Tepki alımlarının yaşanması
durumunda ise 107,60 - 107,88 ve 108,00 direnç seviyeleridir.

Günlük Pivot Seviyeleri
   107.81

  107.68  

 107.58   

107.48    

 107.36   

  107.23  

   107.13
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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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