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Piyasa Gündemi

Aşı çalışmalarına ilişkin olumlu gelişmeler ve ABD’de güçlü gelen
ekonomik veriler risk iştahını destekledi. Ekonomik verilerdeki
toparlanma piyasaları desteklemeye devam ederken, ikinci dalga
endişeleri risk unsuru olarak takip ediliyor. Yurt içinde açıklanacak
haziran ayı TÜFE rakamına ilişkin konsensüs beklentiler aylık
bazda %0,60 artış olması ve yıllık TÜFE’nin %12,0 olarak
gerçekleşmesi yönünde şekilleniyor. (Gedik Yatırım Aylık TÜFE:
%0,55 )
    
Açıklanacak Önemli Ekonomik Veriler  
     
•    10:00 Türkiye – TÜFE / ÜFE Önem: Yüksek
•    11:00 Euro Bölgesi – Hizmet PMI Önem: Yüksek

Türkiye

TCMB tarafından haftalık para, banka ve menkul kıymet istatistikleri
yayımlandı. Bankanın toplam rezervleri geçen hafta 1 milyar 355
milyon dolar azalarak 90 milyar 238 milyon dolara geriledi. Yabancı
yatırımcılar geçen hafta net 158 milyon dolarlık menkul kıymet
sattı. Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası'nın 25 Haziran Para
Politikası Kurulu (PPK) toplantısının özeti yayınlandı. Kademeli
normalleşme adımlarıyla birlikte, Mayıs ayından itibaren ekonomide
toparlanmanın başladığı belirtilen toplantı notlarında öncü
göstergelerin istihdamın kısmen iyileştiğini gösterdiği belirtildi.

Euro Bölgesi

Avrupa İstatistik Ofisi Avrupa Birliği ve Euro Bölgesi'nin Mayıs ayı
ÜFE verilerini yayımladı. Euro Bölgesi'nde Üretici Fiyat Endeksi,
yeni tip koronavirüs tedbirlerinin geniş ölçüde uygulandığı Mayıs
ayında bir önceki aya kıyasla %0,6 geriledi. AB'de ise ÜFE,
Mayıs'ta bir önceki aya kıyasla %0,5, 2019'un aynı dönemine göre
de %4,6 düştü.

ABD

ABD Çalışma Bakanlığı'nın verilerine göre işsizlik haklarından
yararlanma başvurusunda bulunanların sayısı 27 Haziran'da sona
eren haftada 1 milyon 427 bin oldu. Önceki haftanın 1 milyon 480
binlik verisi 1 milyon 482 bine revize edildi. Bir hafta gecikmeli
olarak gelen süregelen işsizlik maaşı başvuruları 59 bin artarak 19
milyon 290 bin seviyesinde gerçekleşerek 19 milyonluk beklentiyi
aştı. 19 milyon 522 bin seviyesindeki bir önceki haftanın verisi 19
milyon 231 bine revize edildi.

Ekonominin virüs pandemisi sonrası yeniden açılmaya
başlamasıyla tarım dışı istihdam ise haziran ayında 4,8 milyonla
tahminlerin çok üzerinde artarken, işsizlik oranı %13,3'ten %11,1'e
geriledi. Önceki iki ayın verisi toplam 90 bin yukarı yönlü revize
edildi. Ortalama saatlik kazançlar aylık %1,2 ile tahminlerden fazla
düşerken yıllık bazda %5 ile tahminlerin altında arttı. İşgücüne
katılımı oranı %60,8'den %61,5'e yükseldi. Fabrika siparişleri
Mayıs'ta %8 artarken, siparişler 3 ayda ilk kez yükseliş kaydetti.

Trump, Beyaz Saray'da düzenlediği basın toplantısında, dün
açıklanan işsizlik rakamlarını değerlendirdi. Borsa verilerinin son
günlerdeki ilerleyişine işaret eden Trump, "Borsa çok iyi işler
çıkarıyor, bu da benim için daha iyi istihdam rakamları demek
oluyor." değerlendirmesinde bulundu. Salgınının ABD'deki işsizlik
rakamlarını olumsuz etkilediğini vurgulayan Trump, açıklanan
işsizlik rakamlarının, ekonominin güçlü bir şekilde geri döndüğünün
habercisi olduğunu söyledi.

Piyasa Verileri

Pariteler Son Günlük Değ.
(%)

Haftalık Değ.
(%)

Yılbaşı Değ.
(%)

USDTRY 6.8542 0.06 0.00 15.21
EURTRY 7.7063 -0.02 0.17 15.47
EURUSD 1.1241 0.00 0.19 0.21
GBPUSD 1.2474 0.05 1.05 -5.83
USDJPY 107.49 0.00 0.25 -1.08

Sepetler Son Günlük Değ.
bp

Haftalık Değ.
bp

Yılbaşı Değ.
bp

½ $ + ½ € 7.3035 1.17 1.77 99.15
Dolar Endeksi 97.2350 1.80 -26.40 84.60
REK 68.6000 - - -762.00

Endeks Vadeliler Son Günlük Değ.
(%)

Haftalık Değ.
(%)

Yılbaşı Değ.
(%)

S&P 500 Yakın Vade 3,129.25 0.01 4.07 -3.15
DAX Yakın Vade 12,600.00 0.06 4.46 -4.88
Dow Jones Yakın
Vade 25,769.00 0.04 3.28 -9.61

Emtialar Son Günlük Değ.
(%)

Haftalık Değ.
(%)

Yılbaşı Değ.
(%)

Ons Altın 1,774.51 -0.08 0.17 16.91
Gram Altın 391.04 -0.08 0.20 34.70
WTI 40.34 -0.15 5.10 -34.06
BRENT 42.80 0.10 5.31 -35.94
Bakır 2.73 -0.69 1.46 -2.14

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 11.9700 14.00 36.00 -24.00
ABD 10 Yıllık 0.6690 0.00 2.80 -125.00
ABD 2 Yıllık 0.1550 0.00 -1.30 -141.60
Almanya 10 Yıllık -0.4330 -0.30 4.80 -24.50
Almanya 2 Yıllık -0.6830 0.20 2.80 -6.60

Gelişmekte Olan
Ülke Kurları Son Günlük Değ.

(%)
Haftalık Değ.

(%)
Yılbaşı Değ.

(%)
USDZAR 16.9373 -0.27 -2.05 20.92
USDIDR 14,504.50 0.14 1.06 4.46
USDTRY 6.8542 0.06 0.00 15.21
USDRUB 70.2965 -0.40 0.74 13.24
USDBRL 5.3607 -0.03 -2.27 33.36
USDCNY 7.0641 -0.04 -0.20 1.45
USDMXN 22.4140 -0.28 -2.79 18.54
USDCZK 23.6588 -0.03 -0.84 4.37
USDHUF 312.4300 -0.08 -1.37 5.92
USDPLN 3.9695 -0.02 -0.34 4.64
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Euro/Dolar

Euro Bölgesi'nde üretici fiyat endeksi, Mayıs'ta Nisan ayına kıyasla
%0,6 azaldı. ÜFE, 2019'un Mayıs ayına göre de %5 geriledi. Euro
Bölgesi'nde dün açıklanan diğer bir veri ise işsizlik rakamlarıydı.
Nisan ayında %7,3 olan mevsimsellikten arındırılmış işsizlik, mayıs
ayında %7,4'e çıktı. ABD'de tarım dışı istihdam haziran ayında 4,8
milyonla tahminlerin çok üzerinde artarken, işsizlik oranı %11,1'e
geriledi. Fabrika siparişleri ise %8 artış kaydederek 3 ayda ilk kez
yükseliş kaydetti. Ekonomilerin açılmaısyşla pozitif gelen veriler risk
iştahındaki toparlanmayı desteklemeye devam ediyor. 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
   1.1275

  1.1263  

 1.1252   

1.1241    

 1.1229   

  1.1217  

   1.1206

GBP/USD

Dün gün içinde sabah saatlerinde yukarı yönlü seyrini devam
ettiren ve 1,25 ile son bir haftanın en yükseklerini test eden
GBPUSD paritesi öğleden sonra ABD’de açıklanan kuvvetli veriler
sonrası geriledi ve günü yatay seviyelerden noktaladı. ABD’de
açıklanan tarım dışı istihdam verisinin Haziran ayında 4,8 milyon
artış ile beklentilerin oldukça üzerinde artış kaydetmesi ve fabrika
siparişlerindeki güçlü artış gün içinde 97 seviyelerinin altına
gerileyen küresel dolar endeksinin değerlenmesini sağladı. Bugün
ABD piyasaları kapalı olacak. İngiltere’de hizmet PMI rakamı takip
edilecek. Paritede bugün 1,2470 seviyesinin üzerinde 1,2530 ve
1,2575 seviyeleri önem kazanacaktır. Geri çekilmelerde ise 1,2450
seviyesinin altında 1,2405 ve 1,2360 seviyeleri destek noktaları
olarak takip edilebilir.

Günlük Pivot Seviyeleri
   1.2501

  1.2489  

 1.2481   

1.2474    

 1.2461   

  1.2449  

   1.2441
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USD/TRY

Dolar/TL kuru dün 6,8432 ve 6,8566 seviyeleri arasında
dalgalanarak günü 6,8499 seviyesinden tamamladı. Dolar/TL
kurunda dar bant hareketi dün de devam etti. Yurtiçinde önemli bir
veri akışının bulunmadığı günde piyasalar ABD’de açıklanan
haziran ayı tarım dışı istihdam verilerine odaklanırken açıklanan
rakamın tahminleri aşması küresel piyasalarda risk iştahının
artmasına neden oldu. Veri öncesi 97 seviyelerinin altına gerileyen
küresel dolar endeksi veri sonrasında yeniden 97,3 seviyelerine
yükseldi. Bugün yurtiçinde sabah açıklanacak enflasyon verisi TL
fiyatlamaları açısından önemli olabilir. ABD piyasaları ise bugün
kapalı olacak. Sabah 08:35 itibariyle küresel dolar endeksi 97,3
seviyelerinden,  Dolar/TL kuru ise 6,85 seviyelerinden işlem
görüyor. 

Günlük Pivot Seviyeleri
   6.8678

  6.8624  

 6.8583   

6.8542    

 6.8488   

  6.8434  

   6.8393

EUR/TRY

Euro/TL kuru dün 7,6850 ve 7,7506 seviyeleri arasında
dalgalanarak günü 7,7045 seviyesinden tamamladı. Euro
Bölgesi'nde dün ÜFE ve işsizlik rakamları takip edildi. Nisan ayında
%7,3 olan mevsimsellikten arındırılmış işsizlik, mayıs ayında
%7,4'e çıktı. Bölge’de üretici fiyat endeksi, Mayıs'ta Nisan ayına
kıyasla %0,6 azaldı. ÜFE, 2019'un Mayıs ayına göre de %5
geriledi. Yurtiçinde ise Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası'nın
Para Politikası Kurulu toplantısının özeti takip edildi. Kademeli
normalleşme adımlarıyla birlikte, Mayıs ayından itibaren ekonomide
toparlanmanın başladığı belirtilen toplantı notlarında öncü
göstergelerin istihdamın kısmen iyileştiğini gösterdiği belirtildi. Euro
Bölgesi’nde hizmet PMI, yurtiçinde ise enflasyon rakamları takip
edilecek.

Günlük Pivot Seviyeleri
   7.7299

  7.7205  

 7.7134   

7.7063    

 7.6969   

  7.6874  

   7.6803
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XAU/USD

Ons altın dün 1757$ ve 1779$ seviyeleri arasında dalgalanarak
günü 1775$ seviyesinden kapattı. Dün ABD'de tarım dışı istihdam
haziran ayında 4,8 milyonla tahminlerin çok üzerinde artarken,
işsizlik oranı %11,1'e geriledi. Fabrika siparişleri mayıs ayında %8
artarken, siparişler 3 ayda ilk kez yükseliş kaydetti. Toparlanma
kaydeden veriler ve salgınına karşı yürütülen aşı çalışmalarına
ilişkin haberler ons altın fiyatlarında sınırlı geri çekilmenin
yaşanmasında etkili oldu. Dün 1779$ seviyesinin test edildiği ons
altında 1658$ seviyesinin üzerinde seyrin korunması durumunda
1789$ - 1795$ ve 1803$ seviyeleri direnç, 1758$ - 1745$ ve 1738$
seviyeleri takip edilecek desteklerdir.

Günlük Pivot Seviyeleri
   1,781.96

  1,779.78  

 1,777.13   

1,774.49    

 1,772.31   

  1,770.13  

   1,767.48

DAX Yakın Vade

Aşı ile ilgili olumlu haber akışı ve ABD’de beklentilerin üzerinde
açıklanan tarım dışı istihdam rakamı dün küresel hisse
piyasalarının alıcılı bir seyir izlemesine katkı sağladı. Ekonomilerin
toparlandığına işaret eden veriler mayıs ayından bu yana hisse
piyasalarını desteklerken, salgın kaynaklı gelişmeler önemini
korumaya devam ediyor. Avrupa borsaları dün günü %2’leri aşan
yükselişlerle tamamlarken, DAX vadeli kontratı da günü %3,05’lik
yükselişle 12.593 puandan tamamladı. Bu sabah yatay yakın hafif
satıcılı bir seyrin izlendiği DAX vadelisinde, yukarı yönlü
hareketlerin devamında 12.645 – 12.770 ve 12.850 seviyeleri
direnç olarak izlenebilir. Geri çekilmelerde ise 12.492 – 12.388 ve
12.285 seviyeleri destek konumunda bulunmaktadır. Avrupa’da
bugün hizmet PMI rakamları izlenecek.

Günlük Pivot Seviyeleri
   12,685.33

  12,648.67  

 12,623.83   

12,599.00    

 12,562.33   

  12,525.67  

   12,500.83

444 0 435 www.gedikyatirim.com.tr

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


Gedik Forex Bülten 03 Temmuz 2020

Dow Jones Yakın Vade

4 Temmuz Bağımsızlık günü nedeniyle kısa kalan haftada DJ
endeksi güçlü istihdam verisinin etkisiyle haftanın son işlem
gününde yükseliş gerçekleştirdi. Haziran ayında 4,8 milyon insanın
tarım dışı alanda istihdam edilmesi (beklenti: 2,9 milyon) dün
endekslerin gün içinde %2’lere yakın değer kazanmasını sağladı.
Fakat akşam saatlerinde ülkedeki vaka sayısının bir günde 50.000
kişiyi aşarak yeni bir rekora işaret etmesi endekslerin gün sonunda
kazançlarını sınırlandırarak günü %0,36 seviyelerinde primle
tamamlamasını sağladı. Artışta Florida eyaletinde bir günde
10.000’den fazla bildirilmesi etkili oldu. Artan vaka sayılarına karşın
DJ endeksi haftayı %3,3 yükselişle tamamladı.

Günlük Pivot Seviyeleri
   25,931.00

  25,860.00  

 25,815.00   

25,770.00    

 25,699.00   

  25,628.00  

   25,583.00

S&P 500 Yakın Vade

Aşı ile ilgili olumlu haber akışı ve ABD’de güçlü gelen tarım dışı
istihdam rakamları hisse piyasalarının alıcılı bir seyir izlemesine
katkı sağladı. Güne yükselişle başlayan S&P 500 Endeksi gün
içinde kazançlarının bir kısmını geri vererek günü %0,45’lik
yükselişle tamamladı. Bu sabah ise vadeli piyasalarda hafif satıcılı
bir görünümle 3120 civarında bulunuyor. Bugün Kurtuluş Günü
nedeniyle spot piyasaların kapalı olacağı ABD’de vadeli
piyasalarda da volatilite düşük seyredebilir. Bugün vadeli
piyasalarda sözleşmenin sabah saatlerinde üzerinde kalmaya
çalıştığı 3118’in devamında 3168 ve 3231 dirençler, 3080 – 3020
ve 2980 destekler olarak izlenebilir. 

Günlük Pivot Seviyeleri
   3,145.00

  3,138.25  

 3,133.75   

3,129.25    

 3,122.50   

  3,115.75  

   3,111.25
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Brent Petrol

ABD’de açıklanan verilerin güçlü gelmesi ve toparlanmanın devam
etmesi dün risk iştahı ve petrol fiyatlarını destekleyen temel
gelişme oldu. Ekonomik verilerde gözlenen toparlanma petrol
talebinde güç kazanımlarını da beraberinde getirirken, mayıs
ayından bu yana petrol piyasasını destekliyor. Ancak ikinci dalga
endişeleri aşağı yönlü risk unsuru olarak izlenmeye devam ediliyor.
Salgın kaynaklı gelişmeler ile ekonomik veriler petrol piyasasındaki
fiyatlamalar üzerinde belirleyici olmaya devam edecektir. Bu sabah
42,50$ seviyesi üzerinde işlem gören brent petrolde, yukarı yönlü
hareketlerin devamında 43,20$ - 43,98$ ve 44,34$ seviyeleri direnç
olarak izlenebilir. Geri çekilmelerde ise 42,05$ - 41,40$ ve 40,50$
seviyeleri destek konumunda bulunmaktadır. 

Günlük Pivot Seviyeleri
   43.39

  43.19  

 43.00   

42.80    

 42.60   

  42.40  

   42.20

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
hizmet PMI 45,0 seviyesinde açıklanarak toparlanmanın devam
ettiğini gösterdi. Pozitif açıklanan veriler risk iştahını desteklerken,
yükselişlerde 107,63 – 107,75 ve 107,85 seviyeleri takip edilecek
direnç seviyeleridir. Geri çekilmelerde ise 107,35 – 107,08 ve
106,85 destek seviyeleridir. 

Günlük Pivot Seviyeleri
   107.70

  107.64  

 107.56   

107.49    

 107.43   

  107.36  

   107.29
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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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