
Forex Bülten 09 Temmuz 2020

Piyasa Gündemi

Vaka sayılarındaki artış ve ikinci dalga endişeleri risk iştahı
üzerinde baskı oluşturuyor. Salgın kaynaklı gelişmelerin son
dönemde ekonomilerde gözlenen toparlanmanın yavaşlamasına
yol açabileceği korkuları da ön plana çıkarken, tedbirlerin tekrar
gündeme gelmesi piyasalar açısından en olumsuz senaryo
olacaktır. Ekonomik verilerdeki seyir ve salgın kaynaklı gelişmeler
fiyatlamalar üzerinde etkisini sürdürecektir. 
    
Açıklanacak Önemli Ekonomik Veriler  
     
•    15:30 ABD – Haftalık İşsizlik Başvuruları Önem: Yüksek
•    17:00 ABD – Toptan Stoklar Önem: Yüksek

Türkiye

BDDK, koronavirüs salgını sonrası normalleşme döneminde
finansal kurumlara bireysel ve ticari müşterilere kolaylık
sağlayacakları hususları bildirdi.  Kurum, ilgili kuruluşlardan,
bireysel ve ticari müşterilerin vade tarihi 2020 yıl sonuna kadar olan
ödemelerine ilişkin öteleme taleplerinin karşılanmasını ve ötelenen
nakit akışları için güncel piyasa koşullarına uygun fiyatlama
yapılmasını istedi. 

Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak sosyal medya üzerinden
BDDK'nin bireysel ve ticari müşterilere kolaylık sağlamasını
değerlendirdi. Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak sosyal
medya hesabından "Dünyadaki örneklere kıyasla çok güzel bir
sınav vermeye devam ediyoruz. İyi günde sürdürdüğümüz birlik ve
beraberliği zor zamanlarda sürdürme vakti! Türkiye kalkınma
hedeflerine emin adımlarla ilerlerken bankalarımızın
vatandaşlarımıza olan desteği büyümemize ivme katacaktır"
açıklamasında bulundu.

Euro Bölgesi

ECB Başkanı Lagarde, piyasaları sakinleştiren acil durum teşvikinin
ardından bankanın gelecek toplantıda para politikasında değişikliğe
gitmeyeceğinin sinyalini verdi. Almanya'nın AB Konseyi Dönem
Başkanlığı'nı devralmasının ardından  Merkel ve AB Komisyonu
Başkanı Ursula von der Leyen, Brüksel'de Avrupa  Parlamentosu 
Genel Kurul oturumunda konuşma yaptı. Merkel, yeni tip corona
virüs salgını başladığından beri ilk  dış seyahatini Brüksel'e
gerçekleştirdiğini hatırlatarak, Almanya dönem  başkanlığının temel
haklar, uyum, iklim değişikliğini önleme, dijitalleşme gibi  alanlara
odaklanacağını bildirdi. Üye ülkelerin birlik olması ve birbirini
desteklemesi gerektiğine  dikkati çeken Merkel, "Salgın nedeniyle
ekonomimiz ciddi biçimde sarsıldı.  Milyonlarca kişi işini kaybetti.
Ekonomik toparlanmaya odaklanmalıyız." dedi.

ABD

ABD Başkanı Trump, Çin'in koronavirüs sürecini ele alışına
misilleme olarak yönetiminin ABD'de kısa video uygulamasını
yasaklamayı değerlendirdiğini söyledi. Trump'ın açıklaması
öncesinde Dışişleri Bakanı Michael Pompeo yetkililerin ana şirketi
Çinli ByteDance Ltd. olan uygulamayı yasaklamayı düşündüğünü
söylemişti. Trump, ABD, Kanada ve Meksika arasındaki Kuzey
Amerika Serbest Ticaret Anlaşması'nı (NAFTA), "insanlık
tarihindeki en kötü anlaşma" olarak nitelendirdi. Trump ve Meksika
Devlet Başkanı Beyaz Saray'da yaptıkları ikili görüşmenin
ardından, Beyaz Saray bahçesinde iki ülke arasında "Dostluk
Deklarasyonu" imzaladı.

Piyasa Verileri

Pariteler Son Günlük Değ.
(%)

Haftalık Değ.
(%)

Yılbaşı Değ.
(%)

USDTRY 6.8630 0.03 0.19 15.36
EURTRY 7.7961 0.16 1.15 16.82
EURUSD 1.1360 0.26 1.06 1.27
GBPUSD 1.2638 0.23 1.36 -4.59
USDJPY 107.23 -0.08 -0.25 -1.32

Sepetler Son Günlük Değ.
bp

Haftalık Değ.
bp

Yılbaşı Değ.
bp

½ $ + ½ € 7.3358 1.00 4.40 102.37
Dolar Endeksi 96.2540 -16.20 -96.30 -13.50
REK 69.3200 - - -690.00

Endeks Vadeliler Son Günlük Değ.
(%)

Haftalık Değ.
(%)

Yılbaşı Değ.
(%)

S&P 500 Yakın Vade 3,160.00 -0.11 0.99 -2.20
DAX Yakın Vade 12,623.00 1.21 0.24 -4.71
Dow Jones Yakın
Vade 25,933.00 -0.14 0.68 -9.03

Emtialar Son Günlük Değ.
(%)

Haftalık Değ.
(%)

Yılbaşı Değ.
(%)

Ons Altın 1,812.69 0.20 2.07 19.42
Gram Altın 399.98 0.24 2.23 37.76
WTI 40.90 -0.29 1.25 -33.13
BRENT 43.23 -0.31 1.12 -35.29
Bakır 2.85 1.68 3.53 2.03

Tahviller Son Günlük Değ.
bp

Haftalık Değ.
bp

Yılbaşı Değ.
bp

Türkiye 2 Yıllık 9.9600 7.00 58.00 -182.00
Türkiye 10 Yıllık 12.6900 31.00 86.00 48.00
ABD 10 Yıllık 0.6550 -1.10 -1.40 -126.40
ABD 2 Yıllık 0.1610 -0.20 0.60 -141.00
Almanya 10 Yıllık -0.4390 0.50 -0.90 -25.10
Almanya 2 Yıllık -0.6710 0.40 1.40 -5.40

Gelişmekte Olan
Ülke Kurları Son Günlük Değ.

(%)
Haftalık Değ.

(%)
Yılbaşı Değ.

(%)
USDZAR 16.9486 0.06 -0.20 21.01
USDIDR 14,441.05 0.38 -0.29 4.00
USDTRY 6.8630 0.03 0.19 15.36
USDRUB 71.0160 -0.23 0.62 14.40
USDBRL 5.3434 0.04 -0.35 32.93
USDCNY 6.9877 -0.24 -1.12 0.35
USDMXN 22.7137 0.19 1.06 20.12
USDCZK 23.4535 -0.29 -0.90 3.46
USDHUF 312.5900 -0.13 -0.03 5.98
USDPLN 3.9376 -0.32 -0.82 3.80
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Euro/Dolar

Dün Euro Bölgesi ve ABD’de önemli veri akışı bulunmazken, ECB
Başkanı C. Lagarde’ın açıklamaları takip edildi. Avrupa Merkez
Bankası Başkanı Christine Lagarde, dün gerçekleştirdiği mülakatta
piyasaları sakinleştiren acil durum teşvikinin ardından bankanın
gelecek toplantıda para politikasında değişikliğe gitmeyeceğinin
sinyalini verdi. Salgın sonrası alınan önlemlerin etkinliğini
gösterdiğini, bundan sonra açıklanacak verileri
değerlendireceklerini vurguladı. ABD’de ise vaka sayıları artış
kaydederken, bugün haftalık işsizlik başvuru rakamları, toptan
stoklar ve salgına ilişkin gelişmeler ön planda olacak.
1,1300 seviyesinin üzerinde tutunan paritede yükselişin devamında
kısa vadede1,1375 – 1,1390 ve 1,1404 seviyeleri direnç,1,1345 –
1,1326 ve 1,1300 seviyeleri desteklerdir.

Günlük Pivot Seviyeleri
   1.1422

  1.1397  

 1.1378   

1.1360    

 1.1334   

  1.1309  

   1.1291

GBP/USD

GBPUSD paritesi dün öğleden sonra gelen alımlarla yükselişini
devam ettirdi ve 1,26 seviyelerini aşarak 16 Haziran’dan bu yana
gördüğü en yüksek seviyelerden işlem gördü. Sterlindeki
iyimserlikte İngiltere Maliye Bakanı Rishi Sunak’ın açıkladığı 9
milyar sterlinlik istihdamı koruma ekonomik teşvik paketi etkili oldu.
ABD’de ise artan vaka sayılarına yönelik haber akışı takip edildi.
Bugün ülkede TSİ 15:30’da açıklanacak haftalık işsizlik başvuruları
verisi takip edilecek. İngiltere’de ise önemli bir veri akışı yok. Sabah
itibariyle 1,26300 seviyelerinden hafif primli işlem gören paritede
bugün 1,2640 seviyesinin üzerinde 1,2688 ve 1,2735 seviyeleri
önem kazanacaktır. Geri çekilmelerde ise 1,2600 seviyesinin
altında 1,2565 ve 1,2520 seviyeleri destek noktaları olarak takip
edilebilir.

Günlük Pivot Seviyeleri
   1.2699

  1.2672  

 1.2655   

1.2638    

 1.2611   

  1.2584  

   1.2567
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USD/TRY

Dolar/TL kuru dün 6,8475 ve 6,8671 seviyeleri arasında
dalgalanarak günü 6,8607 seviyesinden tamamladı. Dolar/TL kuru
çarşamba günü dar bant hareketini sürdürdü ve günü başladığı
bölgelere yakın seviyelerden tamamladı. Gün içinde hem yurtiçinde
hem de yurtdışında önemli bir veri akışı bulunmazken piyasalar
artan vaka sayılarına odaklandı. Dün ABD’de spot piyasaların
açılmasının ardından sert bir şekilde geri çekilen küresel dolar
endeksi akşam saatlerinde 96,4 seviyesi ile son 2 haftanın en
düşüklerine geriledi. Bugün ABD’de açıklanacak haftalık işsizlik
başvuruları verisi takip edilecek. Sabah 08:35 itibariyle küresel
dolar endeksi 96,2 seviyelerinden,  Dolar/TL kuru ise 6,86
seviyelerine yakın işlem görüyor. 

Günlük Pivot Seviyeleri
   6.8835

  6.8740  

 6.8685   

6.8630    

 6.8535   

  6.8440  

   6.8385

EUR/TRY

Euro/TL kuru dün 7,7173 ve 7,7919 seviyeleri arasında
dalgalanarak günü 7,7647 seviyesinden tamamladı. Avrupa Merkez
Bankası Başkanı Christine Lagarde, dün gerçekleştirdiği mülakatta
piyasaları sakinleştiren acil durum teşvikinin ardından bankanın
gelecek toplantıda para politikasında değişikliğe gitmeyeceğinin
sinyalini verdi. Salgın sonrası alınan önlemlerin etkinliğini
gösterdiğini, bundan sonra açıklanacak verileri
değerlendireceklerini vurguladı. Yurtiçinde Hazine Bakanı Berat
Albayrak BDDK’nın banka ve banka dışı mali kuruluşlara
normalleşme döneminde bireysel ve ticari müşterilere kolaylık
sağlamaları konusundaki hamlesinin büyümeye ivme katacağını
belirtti. Bugün Almanya’da ticaret dengesi yurtiçinde ise gündeme
dair gelişmeler ön planda olacak.

Günlük Pivot Seviyeleri
   7.8517

  7.8298  

 7.8130   

7.7961    

 7.7743   

  7.7525  

   7.7356
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XAU/USD

Ons altın dün 1791$ ve 1818$ seviyeleri arasında dalgalanarak
günü 1808$ seviyesinden kapattı. Küresel piyasalarda özellikle
ABD’de artan vaka sayıları küresel piyasalarda ikinci dalga
endişelerinin oluşmasında etkili olurken, ons altın fiyatları bu
endişelerle gelen güvenli liman alımlarından destek bulmaya
devam ediyor. Bugün ABD’de açıklanacak işsizlik maaşı başvuru
rakamları, toptan stoklar ve salgına ilişkin gelişmeler ön planda
olacak. 1805$ seviyesinin üzerinde tutunmanın devam etmesi
durumunda ons altında 1818$ ara direnç olarak öne çıkarken, bu
seviyenin aşılması durumunda 1828$ ve 1845$ seviyeleri takip
edilecek direnç seviyeleridir. 1805$’ın altında oluşacak
fiyatlamalarda ise 1795$  - 1785$ ve 1778$ destek seviyeleri
konumunda bulunmaktadır.

Günlük Pivot Seviyeleri
   1,822.26

  1,817.70  

 1,815.19   

1,812.68    

 1,808.11   

  1,803.55  

   1,801.04

DAX Yakın Vade

Salgın kaynaklı gelişmeler son günlerde küresel hisse piyasaları
üzerinde satış baskısını artıran temel gelişme olarak izleniyor. Dün
küresel çapta veri akışı oldukça sakin seyrederken, hisse
piyasalarında dalgalı ve görece zayıf bir fiyatlama etkili oldu.
Ekonomik verilerdeki toparlanma ile ikinci dalga endişeleri
piyasalardaki fiyatlamayı ve yönü belirlemeye devam edecektir.
Avrupa borsaları dün günü %1’leri bulan düşüşlerle tamamlarken,
DAX vadeli kontratı da günü %1,08’lik düşüşle 12.472 puandan
tamamladı. Bu sabah ise alıcılı bir seyir izleyen DAX vadeli
kontratında, yukarı yönlü hareketlerin devamında 12.677 – 12.740
ve 12.833 seviyeleri direnç olarak izlenebilir. Geri çekilmelerde ise
12.550 – 12.445 ve 12.315 seviyeleri destek olarak takip edilebilir.

Günlük Pivot Seviyeleri
   12,758.83

  12,717.17  

 12,669.83   

12,622.50    

 12,580.83   

  12,539.17  

   12,491.83
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Dow Jones Yakın Vade

DJ endeksi Salı günkü düşüşün ardından çarşamba günü teknoloji
hisselerindeki iyimserlikle günü %0,68 yükselişle tamamladı.
Ülkede vaka sayılarının çarşamba günü 60.000’in üzerine çıkarak
rekor kırmasına karşın Apple hisselerini %2,3 primle tüm
zamanların zirvesine yükselmesi ve Microsoft, Amazon ve Netflix
hisselerinin en az %2’lik kazancı endekslerde iyimser hava
yaşanmasına neden oldu. Ekonomilerin yeniden açılmasından
faydalanan hisseleri ise baskı altında kalmaya devem etti. Bugün
ülkede haftalık işsizlik başvuruları izlenecek olup sabah itibariyle
vadeliler yatay işlem görüyor. DJ vadelilerinde bugün 26,050
seviyesinin üzerinde 26,280 ve 26,370 seviyeleri önem
kazanacaktır. Olası düşüşlerde 25,890 seviyesinin altında 25,750
ve 25,620 seviyeleri destek noktaları olarak izlenebilir.  

Günlük Pivot Seviyeleri
   26,152.33

  26,090.67  

 26,010.33   

25,930.00    

 25,868.33   

  25,806.67  

   25,726.33

S&P 500 Yakın Vade

Salgın kaynaklı endişeler son günlerde küresel hisse piyasaları
üzerinde baskı oluşturan gelişmeler olarak izleniyor. Dün küresel
çapta veri akışı oldukça sakin seyrederken, hisse piyasalarında
dalgalı ve görece zayıf bir fiyatlama etkili oldu. ABD’de artan vaka
sayılarına karşın teknoloji şirketlerindeki pozitif görünümün devam
etmesi endeksleri pozitif tarafa taşıdı. S&P 500 Endeksi de dün
%0,78 yükselirken, bu sabah vadeli piyasalarda sözleşme yataya
yakın bir seyirle 3160 civarından işlem görüyor. Bugün ABD'de
15:30’da açıklanacak olan haftalık işsizlik başvuruları kısa vadeli
volatilite oluşturabilir. Bugün sözleşmede 3168 - 3231 ve 3295
dirençler, 3118 -  3080 ve 3020 destekler olarak izlenmeye devam
edilebilir.

Günlük Pivot Seviyeleri
   3,183.00

  3,176.50  

 3,168.25   

3,160.00    

 3,153.50   

  3,147.00  

   3,138.75
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Brent Petrol

Ekonomileri desteklemeye yönelik hamleler ve verilerdeki
iyileşmenin devam etmesi risk iştahını destekleyen temel
gelişmeler olurken, artan vaka sayıları ve ikinci dalga endişeleri risk
iştahı üzerinde baskı oluşturmaya devam ediyor. Salgın kaynaklı
endişeler nedeniyle risk iştahı baskı altında kalmaya devam
ederken, petrol piyasasında dün sakin bir fiyatlama etkili oldu.
Salgın kaynaklı gelişmeler ile ekonomik veriler petrol piyasasındaki
fiyatlamalar üzerinde belirleyici olmaya devam edecektir. Bu sabah
43$ seviyesine yakın seviyelerden işlem gören brent petrolde,
yukarı yönlü hareketlerin devamında 43,51$ - 43,98$ ve 44,34$
seviyeleri direnç olarak izlenebilir. Geri çekilmelerde ise 42,90$ -
42,00$ ve 41,35$ seviyeleri destek konumunda bulunmaktadır. 

Günlük Pivot Seviyeleri
   43.62

  43.53  

 43.38   

43.23    

 43.14   

  43.05  

   42.91

USD/JPY

Atlanta Fed Başkanı Bostic, ABD ekonomisinin koronavirüs vaka
sayılarının arttığı bir ortamda yatay hale geliyor göründüğünü
kaydederek, bu durumun merkez bankası ya da hükümetin daha
fazla adım atmasına neden olabileceğini söyledi. ABD’de artan
vaka sayıları risk iştahı üzerinde baskı oluşturmaya devam ediyor.
Bu sabah Japonya’da makine siparişleri verisi aylık bazda 1,7%
artış kaydederken, yıllık bazda azalış 16,3% seviyesinde
gerçekleşti. Dün yaşanan düşüş sonrası paritede bugün
toparlanma kaydedilmektedir. Toparlanmanın devamında 107,30
seviyesinin üzerinde 107,56 - 107,78 ve 107,94 seviyeleri takip
edilecek direnç seviyeleridir. Geri çekilmelerde ise kısa vadede
107,30 seviyesinin altında 107,16 -107,00 ve 106,85 destek
seviyeleridir. 

Günlük Pivot Seviyeleri
   107.52

  107.44  

 107.34   

107.23    

 107.15   

  107.07  

   106.97
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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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