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Piyasa Gündemi

Dün Avrupa Merkez Bankası beklendiği gibi faizlerde değişikliğe
gitmezken, ABD’de enflasyon rakamları beklentilerin üzerinde
gerçekleşti.  ABD’de TÜFE aylık %0.6 (Beklenti: %0.4) yıllık ise %5
(Beklenti: %4.7) seviyesinde gerçekleşirken, çekirdek TÜFE aylık
%0.7 (Beklenti: %0.4) yıllık ise %3.8 (Beklenti: %3.4) oldu. Bugün
içeride sanayi üretimi rakamları takip edilecek olup, pazartesi günü
gerçekleşecek Erdoğan-Biden görüşmesine yönelik beklentiler ön
planda olacak. 

Açıklanacak Önemli Ekonomik Veriler  
•    10:00 Türkiye – TCMB Beklenti Anketi Önem: Orta
•    10:00 Türkiye – Türkiye Sanayi Üretimi Önem: Yüksek
 

Türkiye

Türkiye İstatistik Kurumu'nun Nisan ayına ilişkin işgücü
istatistiklerine göre Türkiye'de işsizlik Nisan'da %13,9'a yükseldi.
Geniş tanımlı işsizlik de %27,4 seviyesine çıktı. Genç nüfusta
işsizlik oranı %25,6 olarak kaydedildi. Türkiye Cumhuriyet Merkez
Bankası tarafından Haftalık Para ve Banka İstatistikleri yayımlandı.
Bankacılık sektörünün toplam mevduatı, 4 Haziran haftasında 23,5
milyar lira artarak 3 trilyon 945,8 milyar liraya yükseldi. Döviz
kurlarının rekor kırdığı geçen haftada yurt içi yerleşiklerin döviz
mevduatında 571 milyon dolar düşüş yaşandı. Merkez Bankası'nın
brüt döviz rezervleri bir haftada 917 milyon dolar artış gösterdi. Yurt
içinde bugün sanayi üretim rakamının açıklanması bekleniyor.

Euro Bölgesi

Avrupa Merkez Bankası, faiz oranlarında beklendiği gibi bir
değişikliğe gitmedi. ECB, varlık alım programını da korurken
alımların Mart 2022'ye kadar devam edeceği mesajını verdi.
Toplantı sonrası basın toplantısında Avrupa Merkez Bankası
Başkanı C. Lagarde, mayıs ayında yıllık %2 artan tüketici
fiyatlarının yılın ikinci yarısında daha da yükseleceğini söyledi.
Ancak sonrasında geçici etkiler yok olmaya başladıkça tekrar
düşmesini öngördüklerini vurguladı. Lagarde büyüme görünümüyle
ilgili iyimser açıklamalar yaparken, 2021 ve 2022 yılına ilişkin
büyüme beklentileri de yukarı yönlü revize edildi. Enflasyon
beklentilerinde de güncelleme yapıldı. Lagarde’a ve ECB’ye göre
güçlü iyileşmeye rağmen belirsizlikler devam ediyor. Ekonomik
görünümün hala pandeminin seyrine ve ekonomilerin yeniden
açılmaya nasıl tepki vereceğine bağlı olduğu belirtildi.

ABD

Haftanın en önemli verilerinden ABD enflasyonu mayıs ayında aylık
bazda %0,6 seviyesinde gerçekleşirken, yıllık bazda %5 ile
beklentilerin üzerinde arttı. Böylece enflasyon Ağustos 2008'den bu
yana ilk defa yıllık bazda %5'i gördü. ABD'de tüketici fiyatları nisan
ayında aylık %0,8, yıllık %4,2, çekirdek tüketici fiyatları aylık %0,9,
yıllık %3 olarak açıklanmıştı. İşsizlik maaşı başvuruları 6. haftada
da düşerek istihdam piyasasında iyileşmenin sürdüğünü göstererek
376 bin oldu. Daha fazla kişinin aşı olması ve işe alımların
hızlanması istihdam piyasasının iyileşmesinde etkili olmaya devam
ediyor. Çin ve ABD Ticaret Bakanları üçüncü tur telefon
görüşmelerinde ticaret ve yatırımları artırma konusunda uzlaştı. Çin
hükümeti konuya ilişkin yaptığı açıklamada iki tarafın belli
konularda ve kaygılı oldukları alanlarda pragmatik fikir alışverişi
yaptığını belirtti.

Piyasa Verileri

Pariteler Son Günlük Değ.
(%)

Haftalık Değ.
(%)

Yılbaşı Değ.
(%)

USDTRY 8.4325 0.15 -2.60 13.41
EURTRY 10.2814 0.29 -2.52 12.98
EURUSD 1.2192 0.12 0.21 -0.20
GBPUSD 1.4180 0.08 0.14 3.69
USDJPY 109.40 -0.03 -0.13 5.95

Sepetler Son Günlük Değ.
bp

Haftalık Değ.
bp

Yılbaşı Değ.
bp

½ $ + ½ € 9.3725 -14.12 -26.12 109.25
Dolar Endeksi 90.0060 -5.60 -12.80 6.90
REK 60.5500 - - -167.00

Endeks Vadeliler Son Günlük Değ.
(%)

Haftalık Değ.
(%)

Yılbaşı Değ.
(%)

S&P 500 Yakın Vade 4,240.25 -0.03 0.28 13.11
DAX Yakın Vade 15,598.00 0.09 -0.59 13.47
Dow Jones Yakın
Vade 34,469.00 -0.31 -0.79 13.02

Emtialar Son Günlük Değ.
(%)

Haftalık Değ.
(%)

Yılbaşı Değ.
(%)

Ons Altın 1,901.63 0.17 0.54 0.04
Gram Altın 515.56 0.55 -2.19 13.53
WTI 69.48 -0.86 0.04 43.45
BRENT 72.24 0.30 1.03 40.09
Bakır 4.46 0.61 -0.98 26.83

Tahviller Son Günlük Değ.
bp

Haftalık Değ.
bp

Yılbaşı Değ.
bp

Türkiye 2 Yıllık 18.8200 -8.00 -4.00 386.00
Türkiye 10 Yıllık 18.4000 -20.00 -51.00 550.00
ABD 10 Yıllık 1.4390 -3.80 -11.50 52.20
ABD 2 Yıllık 0.1530 -0.40 0.00 3.00
Almanya 10 Yıllık -0.2530 0.00 -4.30 32.20
Almanya 2 Yıllık -0.6780 0.00 -1.70 3.50

Gelişmekte Olan
Ülke Kurları Son Günlük Değ.

(%)
Haftalık Değ.

(%)
Yılbaşı Değ.

(%)
USDZAR 13.5697 -0.13 1.06 -7.65
USDIDR 14,188.80 -0.47 -0.40 1.90
USDTRY 8.4319 0.14 -2.61 13.40
USDRUB 71.7240 -0.19 -1.56 -3.25
USDBRL 5.0564 -0.29 0.10 -2.64
USDCNY 6.3871 -0.10 -0.13 -2.23
USDMXN 19.6616 -0.05 -1.51 -1.16
USDCZK 20.7970 -0.06 -0.48 -3.17
USDHUF 283.5400 -0.13 -0.28 -4.47
USDPLN 3.6681 -0.05 0.07 -1.75
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Euro/Dolar

Avrupa Merkez Bankası faiz oranlarında beklendiği gibi bir
değişikliğe gitmezken, varlık alım programını da korurken alımların
Mart 2022'ye kadar devam edeceği mesajını verdi. ECB Başkanı
Lagarde büyüme görünümüyle ilgili iyimser açıklamalar yaparken,
2021 ve 2022 yılına ilişkin büyüme beklentileri de yukarı yönlü
revize edildi. Enflasyon beklentilerinde de güncelleme yapıldı.
ABD’de mayıs ayında enflasyon Ağustos 2008'den bu yana ilk defa
yıllık bazda %5'i gördü. Haftalık işsizlik maaşı başvuruları da
aşılamanın genele yayılması ile düşmeye devam etti. Yüksek
volatilitenin yaşandığı paritede 1,2200 – 1,2220 ve 1,2240 direnç
seviyeleridir. Geri çekilmelerde 1,2180 seviyesinin altında 1,2160 –
1,2132 ve 1,2100 destek noktalarıdır.

Günlük Pivot Seviyeleri
   1.2228

  1.2212  

 1.2202   

1.2192    

 1.2176   

  1.2160  

   1.2150

GBP/USD

İngiltere’de dün açıklanan önemli veri akışı bulunmazken, gündeme
ilişkin gelişmeler takip edildi. Ülkede dün vaka sayısında şubat
ayından bu yana ilk kez günlük 7 bin sınırı aşılmış oldu. Aşılamanın
genele yayılması ile önlemlerin kademelerin gevşetildiği ülkede
vaka sayılarının seyri yakından takip ediliyor. Bugün İngiltere’de
büyüme rakamları, sanayi üretimi ve imalat üretiminin açıklanması
bekleniyor. Açıklanacak rakam ekonomide görünümü
göstereceğinden önemli olacak. ABD’de mayıs ayına ait enflasyon
yıllık bazda %5 ile beklentilerin üzerinde açıklanırken, haftalık
işsizlik maaşı başvuruları aşılamanın etkisiyle 376 bin seviyesinde
geldi. Yüksek volatilitenin yaşandığı paritede 1,4204 – 1,4228 ve
1,4250 seviyeleri direnç, 1,4135– 1,4080 ve 1,4055 destek
seviyeleridir.

Günlük Pivot Seviyeleri
   1.4209

  1.4197  

 1.4189   

1.4180    

 1.4169   

  1.4157  

   1.4149
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USD/TRY

Dolar/TL kuru dün 8,5987 ile 8,4173 seviyeleri arasında
dalgalanarak günü 8,4269’dan tamamladı. Dün merakla beklenen
ABD enflasyon verileri beklentilerin üzerinde gerçekleşti. ABD’de
TÜFE aylık %0.6 (Beklenti: %0.4) yıllık ise %5 (Beklenti: %4.7)
seviyesinde gerçekleşirken, çekirdek TÜFE aylık %0.7 (Beklenti:
%0.4) yıllık ise %3.8 (Beklenti: %3.4) seviyesinde artış kaydetti. 16
Haziran Fed toplantısı açıklanan enflasyon verileri sonrası daha da
önem kazandı. Bugün yurt içinde TCMB Beklenti Anketi ve Sanayi
Üretimi verileri takip edilecek. ABD tarafında ise Michigan Tüketici
Güveni verisi izlenecek. Dolar/TL'de bu sabah 08:10 itibariyle
8,4336 seviyelerinden işlem görüyor. DXY ise 89.99 seviyelerinde
hareket ediyor. Gelişmekte olan ülke para birimleri dolar karşısında
değer kazançlarını sürdürüyor.

Günlük Pivot Seviyeleri
   8.4732

  8.4601  

 8.4463   

8.4325    

 8.4194   

  8.4062  

   8.3925

EUR/TRY

Avrupa cephesinde Avrupa Merkez Bankası’nın kararı ve verilen
mesajlar ön plandayken, yurt içinde nisan ayına ait işsizlik oranı
takip edildi. Avrupa Merkez Bankası faiz oranlarında beklendiği gibi
bir değişikliğe gitmezken, varlık alım programını da korurken
alımların Mart 2022'ye kadar devam edeceği mesajını yineledi.
ECB Başkanı Lagarde mayıs ayında yıllık %2 artan tüketici
fiyatlarının yılın ikinci yarısında daha da yükseleceğini sonrasında
geçici etkiler yok olmaya başladıkça tekrar düşmesini
öngördüklerini vurguladı. Yurt içinde nisan ayına ait işsizlik %13,9'a
yükselirken, geniş tanımlı işsizlik %27,4 seviyesine çıktı. Bugün
yurt içinde sanayi üretim verisinin açıklanması beklenirken, Euro/TL
kuru bu sabah 10,26’lı seviyelerden fiyatlanıyor.

Günlük Pivot Seviyeleri
   10.3571

  10.3295  

 10.3054   

10.2814    

 10.2537   

  10.2261  

   10.2020
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XAU/USD

Ons altın dün ABD TÜFE verisine kadar 1870$ seviyesine doğru bir
düşüş kaydetmesinin ardından veri sonrası yeniden 1900$ sınırına
doğru hareketine başladı. ABD TÜFE Mayıs ayında beklentilerin
üzerinde artış kaydetti. Ancak piyasalar enflasyonda geçici bir
yükselişe ikna olmuş durumda. Bu beklenti, Fed'in destekleyici
duruşunu korumaya devam edeceğini güçlendiriyor, altında veri
sonrası ivme kaybetmedi ve temkinli seyrini sürdürdü. Ons altın, 16
Haziran Fed toplantısına kadar yeni bir yön belirlemekte
zorlanabilir. Fed'i bekleyecektir. ABD 10 yıllık tahvil faizinin de
sakin seyri, altını destekliyor. Bugün için açıklanacak ABD
Michigan tüketici güveni takip edilecek. Etkisi sınırlı kalabilir. Ons
altın için 1905$ - 1915$ - 1925$ dirençler, 1894$ - 1884$ - 1875$
destekler olarak izlenebilir.

Günlük Pivot Seviyeleri
   1,907.43

  1,904.59  

 1,903.11   

1,901.63    

 1,898.79   

  1,895.94  

   1,894.46

DAX Yakın Vade

Avrupa Merkez Bankası  toplantısı sonucunda faizde herhangi bir
değişiklik olmazken yılsonu enflasyon beklentilerin yukarı revize
edilmesi ile Avrupa piyasalarında karışık seyir izlendi.DAX vadeli
kontratı günü %0,09 yükselişle  15.581 puandan kapattı. DAX
vadelisi sabah saatlerinde yataya yakın hafif alıcılı işlem
görmekte.Teknik olarak ,geri çekilmelerde 15.495-15.345 -15.200
destek ,yükselişlerde 15.640-15.730 ve 15,860 dirençler seviyeleri
olarak takip edilebilir.

Günlük Pivot Seviyeleri
   15,640.00

  15,620.00  

 15,609.00   

15,598.00    

 15,578.00   

  15,558.00  

   15,547.00
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Dow Jones Yakın Vade

Dow Jones endeksi dünü %0,06 yükselişle 34.466 seviyesinden
tamamladı. Beklenen ABD TÜFE verisi, beklentilerin üzerinde bir
artış kaydetti. Mayıs ayı TÜFE yıllık bazda beklentilerin bir miktar
üzerinde %5,0 olarak açıklanırken, aylık bazda da %0.4'lük
beklentinin üzerinde %0,6 olarak gerçekleşti. Piyasalar geçici bir
yükseliş olduğuna ikna olmuş gibi, veri sonrası ani bir tepki
oluşmadı. Gelecek haftaki Fed toplantısına dair destekleyici duruşu
koruyacaklarını düşünmeye devam ediyorlar. ABD Başkanı
Biden'ın yurt dışı turu başladı ve liderin yapacağı görüşmeler
yakından izlenebilir. Veri olarak Michigan tüketici güveni
açıklanacak. Bu sabah vadeliler alıcılı. Sözleşme için 34.559 -
34.680 - 34.805 direnç noktaları, 34.385 - 34.272 - 34.140 destek
noktaları olarak izleniyor.

Günlük Pivot Seviyeleri
   34,556.00

  34,519.00  

 34,494.00   

34,469.00    

 34,432.00   

  34,395.00  

   34,370.00

S&P 500 Yakın Vade

S&P 500 endeksi dünü %0,47 artışla 4.239 puandan kapattı. ABD
TÜFE verisi dün beklentilerin üzerinde açıklandı. Mayıs ayına
yönelik açıklanan veri aylık bazda %0,4'lük beklentinin üzerinde
%0,6 olurken, yıllık bazda %4,7'lik beklentinin üzerinde %5,00
olarak gerçekleşti. Piyasalar, enflasyonda geçici bir yükseliş
olduğuna ikna olmuş gibi, veri sonrası sert hareketler pek
izlenmedi. Gelecek hafta yapılacak olan Fed toplantısına dair
destekleyici duruşun korunacağını düşünmeye devam ediyorlar. Bu
nedenle dün ABD borsalarında alıcılı seyirler vardı. Bugün
Michigan tüketici güveni açıklanacak. ABD Başkanı Biden yurt dışı
turuna başladı, liderin yapacağı görüşmeler takip edilebilir.
Sözleşme için 4.231 - 4.218 - 4.205 destekler, 4.247 - 4.259 -
4.274 dirençler olarak bulunuyor. 

Günlük Pivot Seviyeleri
   4,249.67

  4,245.58  

 4,242.92   

4,240.25    

 4,236.17   

  4,232.08  

   4,229.42
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Brent Petrol

Brent petrol bu hafta 70$ üzerinde seyrini korumayı başarırken, 72$
üzeri hareketlerde sınırlı kaldığını gözlemledik. Petrol fiyatlarına
dair iyimserlik korunuyor. Goldman Sachs, petrol fiyatlarındaki
yükselişin devam edeceğini ve Brent petrolün yaz aylarında 80$
olabileceğini öngördü. Küresel petrol talebinin de Ağustos ayında
günlük 99 mn gelmesini beklediği belirtildi. OPEC Haziran ayı
raporunda, ikinci yarıda ABD ve Avrupa'daki toparlanmanın ve
sınırların açılmasının, ilk yarıdaki kayıpların telafisini sağlayarak,
petrol talebinin iyileşmesine dair beklentilerinde artmasını
desteklediğini belirtti. Bugün için ABD'de veri takvimi sakin, ABD
Başkanı Biden'ın yurt dışı turundaki temasları takip edilebilir. Brent
petrol için 71,84$ - 71,17$ - 70,34$ destekler, 72,72$ - 73,37$ -
74,20$ dirençler.

Günlük Pivot Seviyeleri
   73.13

  72.69  

 72.46   

72.24    

 71.80   

  71.36  

   71.13

USD/JPY

ABD’de dün haftanın öne çıkan verisi enflasyon ve haftalık işsizlik
maaşı başvuruları takip edildi. ABD enflasyonu mayıs ayında aylık
bazda %0,6 seviyesinde gerçekleşirken, yıllık bazda %5 ile
beklentilerin üzerinde arttı. Böylece enflasyon Ağustos 2008'den bu
yana ilk defa yıllık bazda %5'i gördü. İşsizlik maaşı başvuruları 6.
haftada da düşerek istihdam piyasasında iyileşmenin sürdüğünü
göstererek 376 bin oldu. Daha fazla kişinin aşı olması ve işe
alımların hızlanması istihdam piyasasının iyileşmesinde etkisini
göstermeye devam ediyor. Japonya’da Tokyo'da olağanüstü halin
20 Haziran'da kaldırılmasının planlandığı belirtildi. Paritede 109,32
– 109,00 ve 108,80 seviyeleri destek, 109,68 – 109,85 ve 110,00
direnç seviyeleridir.

Günlük Pivot Seviyeleri
   109.60

  109.53  

 109.46   

109.40    

 109.33   

  109.26  

   109.19
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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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