
Forex Bülten 14 Haziran 2021

Piyasa Gündemi

Haftalardır gündemde olan NATO Zirvesi ve Cumhurbaşkanı
Erdoğan ile ABD Başkanı Biden arasındaki ikili görüşme bugün
gerçekleşecek. Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın zirve öncesindeki basın
toplantısında Çin ile yapılan swap anlaşmasının ve TCMB
rezervlerine ilişkin açıklamalarının gündeme gelmesi dikkat çekti.
Zirve sürecinde TL varlıklarda volatilite artabilir. Bugün açıklanacak
veriler dışında 16:00’da İngiltere’de Merkez Bankası Başkanı
Bailey’in konuşması olacak.  
 
Açıklanacak Önemli Ekonomik Veriler  
•    10:00 Türkiye – Cari İşlemler Dengesi Önem: Yüksek
•    12:00 Euro B. – Sanayi Üretimi Önem: Yüksek
 

Türkiye
TCMB, karışıklıkların önüne geçmek için beklenti anketinin ismini
"Piyasa Katılımcıları Anketi" olarak değiştirdi. Ankete göre göre
yılsonu dolar/TL beklentisi 8,71 TL'den 8,95 TL düzeyine geldi.
Piyasanın yılsonu enflasyon öngörüsü %13,81'den %14,46'ya çıktı.
2021 yılı büyüme beklentisi bir önceki anket döneminde %4,3 iken
bu anket döneminde %4,9 oldu. Yurt içinde sanayi üretimi nisan
ayında aylık %0,9 geriledi. Böylelikle Nisan 2020'den sonra sanayi
üretiminde 11 ay devam eden aylık yükseliş serisi son
buldu.Hazine ve Maliye Bakanı Lütfi Elvan, Ankara Sanayi
Odası’ndaki konuşmada son dönemde üretici ve tüketici fiyatları
arasında artan makasın oldukça rahatsız edici olduğunu belirtti.
Elvan ayrıca üretici fiyatlarının hızlı yükselişinde döviz kuru
geçişkenliğinin ve artan küresel emtia fiyatlarının temel rol
oynadığını belirtti. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Merkez
Bankası döviz rezervlerinde 100 milyar dolara ulaşıldığını belirtti.
Erdoğan yakın zamanda Çin ile yapılan 3,4 milyar dolarlık yeni
swap anlaşmasıyla toplam rakamın 6 milyar dolara yükseldiğini
belirtti. Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın Brüksel'de yapılacak NATO
Zirvesi'nde ABD Başkanı Biden başta olmak üzere pek çok liderle
bir araya gelmesi bekleniyor. Erdoğan NATO Zirvesi ile ilgili,
"Türkiye-ABD arasındaki ilişkileri Sayın Biden ile ele alma
imkanımız olacak." açıklaması yaptı.

Euro Bölgesi
Avrupa Birliği üyesi ülkeler, Birlik sınırları içinde seyahatlerde
kullanılacak aşı sertifikasına onay verdi. Avrupa Birliği aşı
sertifikası 1 Temmuz'da resmen yürürlüğe girecek. Almanya,
koronavirüsten dolayı riskli ilan ettiği ve haftalık 100 bin kişide
görülen vaka sayısının 200'ün altında olan bölgelere 1
Temmuz'dan itibaren genel seyahat uyarısını kaldıracak. Almanya
Dışişleri Bakanı Heiko Maas, birçok yerde vaka sayılarının
düştüğüne ve aşı olan insanların sayısının arttığına işaret ederek,
aylarca süren karantina uygulamalarından sonra daha fazla
normalleşmenin beklenebileceğini belirtti.

ABD
Biden yönetiminin Birleşik Arap Emirlikleri'ne telekomünikasyon
ağından Huawei'yi çıkarması yönünde baskı yaptığı belirtildi. Trump
yönetimi Emirlikleri Çin ile askeri ve ekonomik ilişkilerini azaltması
yönünde ikna edememişti. Michigan Üniversitesi tüketici güven
endeksi Haziran'da 86,4 seviyesine yükseldi. Mayıs ayında düşüş
kaydeden Michigan Üniversitesi tüketici güven endeksi Haziran'da
yine yükseliş kaydetti. ABD Başkanı Joe Biden, İngiltere'de
düzenlenen 3 günlük G-7 zirvesinin tamamlanmasının ardından
yaptığı basın toplantısında zirvede Çin hakkında birçok önlemin ele
alındığını, bunlardan tatmin olduğunu söyledi.

Piyasa Verileri

Pariteler Son Günlük Değ.
(%)

Haftalık Değ.
(%)

Yılbaşı Değ.
(%)

USDTRY 8.3868 -0.01 -2.62 12.80
EURTRY 10.1577 0.03 -3.31 11.62
EURUSD 1.2106 -0.03 -0.68 -0.90
GBPUSD 1.4115 0.07 -0.48 3.21
USDJPY 109.73 0.08 0.43 6.26

Sepetler Son Günlük Değ.
bp

Haftalık Değ.
bp

Yılbaşı Değ.
bp

½ $ + ½ € 9.2663 -10.62 -31.75 98.63
Dolar Endeksi 90.5260 -5.70 56.10 58.90
REK 60.5500 - - -167.00

Endeks Vadeliler Son Günlük Değ.
(%)

Haftalık Değ.
(%)

Yılbaşı Değ.
(%)

S&P 500 Yakın Vade 4,250.00 0.35 0.58 13.37
DAX Yakın Vade 15,712.00 0.09 0.15 14.30
Dow Jones Yakın
Vade 34,486.00 0.35 -0.38 13.08

Emtialar Son Günlük Değ.
(%)

Haftalık Değ.
(%)

Yılbaşı Değ.
(%)

Ons Altın 1,864.49 -0.69 -1.82 -1.91
Gram Altın 502.72 -0.56 -4.41 10.70
WTI 70.18 0.51 1.35 44.91
BRENT 72.67 0.50 1.86 40.93
Bakır 4.51 -0.09 1.27 28.14

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 18.0900 -31.00 -77.00 519.00
ABD 10 Yıllık 1.4610 0.10 -11.20 54.40
ABD 2 Yıllık 0.1570 0.40 -0.40 3.40
Almanya 10 Yıllık -0.2700 -1.70 -6.00 30.50
Almanya 2 Yıllık -0.6780 0.00 -1.70 3.50

Gelişmekte Olan
Ülke Kurları Son Günlük Değ.

(%)
Haftalık Değ.

(%)
Yılbaşı Değ.

(%)
USDZAR 13.7212 -0.01 1.79 -6.62
USDIDR 14,224.50 0.00 -0.22 2.16
USDTRY 8.3864 -0.01 -2.63 12.79
USDRUB 71.9927 0.06 -1.18 -2.89
USDBRL 5.1182 0.00 1.43 -1.45
USDCNY 6.3987 0.00 0.02 -2.05
USDMXN 19.8559 -0.08 0.26 -0.19
USDCZK 20.9875 0.08 0.66 -2.28
USDHUF 287.6250 0.04 1.16 -3.09
USDPLN 3.7143 -0.10 1.34 -0.51
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Euro/Dolar

Avrupa cephesinde geçen hafta ECB faiz oranlarında beklendiği
gibi bir değişikliğe gitmezken, varlık alım programını da
koruduğunu alımların Mart 2022'ye kadar devam edeceğinin
mesajını verdi. ECB Başkanı Lagarde büyüme görünümüyle ilgili
iyimser açıklamalar yaparken, 2021 ve 2022 yılına ilişkin büyüme
beklentileri de yukarı yönlü revize edildi. ABD’de ise enflasyon
beklentilerin üzerinde gelirken, alt metinde artış kaydeden kalemler
baz alındığında piyasalar bu yükselişin geçici olacağına yönelik
beklentilerle fiyatlamaya devam etti. Dolar endeksi ve tahvil
faizlerindeki volatiliteye paralel paritede dalgalı seyir sürüyor. Geri
çekilmelerde 1,2100 seviyesinin altında 1,2078 – 1,2062 ve 1,2044
seviyeleri destek, 1,2132 – 1,2160 ve 1,2194 direnç seviyeleridir.

Günlük Pivot Seviyeleri
   1.2132

  1.2122  

 1.2114   

1.2106    

 1.2096   

  1.2086  

   1.2078

GBP/USD

Geçen haftanın son işlem gününde İngiltere’de büyüme ve sanayi
üretimi verileri takip edildi. İngiltere’de Nisan ayında GSYH, Mart
ayına göre yüzde 2,3 artarken, sanayi üretimi verisi ise %1.3
oranında azaldı. İngiltere ekonomisi son dokuz ayın en hızlı
büyümesini gerçekleştirdi. Bugün ABD tarafında önemli bir veri
akışı bulunmuyor. İngiltere’de ise TSİ 16:00’da BoE Başkana
Bailey’in konuşması izlenecek. Paritede kısa vadede yukarı yönlü
hareketlerde 1,4120- 1,4145 ve 1,4190 seviyeleri takip edilebilir. 
Aşağı yönlü hareketlerde ise 1,4095 - 1,4073 ve 1,4005 destek
seviyeleri izlenebilir.

Günlük Pivot Seviyeleri
   1.4137

  1.4128  

 1.4122   

1.4115    

 1.4107   

  1.4098  

   1.4092
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USD/TRY

Dolar/TL kuru Cuma günü 8,4469 ile 8,2800 seviyeleri arasında
dalgalanarak günü 8,3875’den tamamladı. Cuma günü yurt içinde
açıklanan Sanayi Üretimi verisi aylık olarak %0.9 daralma
gösterirken yıllık bazda baz etkisinden de kaynaklı %66’lık bir
büyüme gösterdi. Bugün yurt içinde Türkiye’de Cari İşlemler
Dengesi izlenecek. ABD tarafında ise veri akışı sakin. Gün içinde
gözler NATO Liderler Zirvesi’nde Erdoğan – Biden görüşmesi ve
sonrasındaki haber akışlarında olacak.  Kurda haber akışlarına
bağlı volatilitenin arttığını görebilriz. Dolar/TL bu sabah 08:10
itibariyle 8,3882 seviyelerinden işlem görüyor. DXY ise 90,54
seviyelerinde hareket ediyor.

Günlük Pivot Seviyeleri
   8.4071

  8.4013  

 8.3940   

8.3868    

 8.3809   

  8.3751  

   8.3679

EUR/TRY

Geçen hafta Avrupa Merkez Bankası’nın kararı ve verilen mesajlar
ön plandayken, yurt içinde haftanın son işlem günü nisan ayına ait
sanayi üretim rakamları 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 sanayi üretimi aylık %0,9 geriledi. Yurt içinde gerçekleşecek
Nato Liderler Zirvesi yakından izlenirken, Euro/TL kuru bu sabah
10,13’lü seviyelerden fiyatlanıyor.

Günlük Pivot Seviyeleri
   10.1941

  10.1817  

 10.1697   

10.1577    

 10.1454   

  10.1330  

   10.1210
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XAU/USD

Ons altın bu hafta yapılacak Fed toplantısı öncesinde zayıf
seyrediyor. Cuma günü 1877$ seviyesinden kapatan ons altın, yeni
haftaya bu seviyeye yakın bir yerden başladı ancak bu seviyenin
üzerine doğru hareketinde zorlandığı görülüyor. ABD 10 yıllık tahvil
faizi %1,50 seviyesinin altında seyrediyor ve Dolar endeksi yatay.
Altın, Çarşamba günü Fed toplantısına kadar temkinli kalabilir. Fed
sonrası altında oynaklığın biraz daha artabileceğini öngörüyoruz.
Bugün için açıklanacak önemli bir veri akışı bulunmuyor. NATO
Liderler Zirvesi var ve oradan gelecek açıklamalar takip edilebilir.
Altın için bugün ABD 10 yıllık tahvil faizinin seyri de izlenebilir. Ons
altında 1856$ - 1844$ desteklerinin ardından 1831$ desteği takip
ediliyor. Yukarıda 1875$ - 1884$ ve 1896$ direnç konumunda. 

Günlük Pivot Seviyeleri
   1,892.15

  1,884.98  

 1,874.73   

1,864.48    

 1,857.31   

  1,850.14  

   1,839.89

DAX Yakın Vade

ABD Mayıs ayı Tüfe %5 ile beklentilerden yüksek gelmesine karşın
,enflasyonun geçici olacağına dair görüşler küresel piyasalarda risk
iştahını destekledi ve Avrupa borsaları haftayı yükselişle
kapattı.DAX vadeli kontratı günü %0,92 yükselişle 15.725 puandan
kapattı. DAX vadelisi sabah saatlerinde hafif alıcılı işlem
görmekte.Teknik olarak ,geri çekilmelerde 15.630-15.545-15.470
destek ,yükselişlerde 15.867-15.960 ve 16,100 dirençler seviyeleri
olarak takip edilebilir.

Günlük Pivot Seviyeleri
   15,755.00

  15,744.00  

 15,728.00   

15,712.00    

 15,701.00   

  15,690.00  

   15,674.00
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Dow Jones Yakın Vade

Dow Jones endeksi Cuma gününü %0,04 yükselişle 34.479
seviyesinden tamamladı. Geçtiğimiz hafta, ABD endeksleri
açısından temkinli bir seyir izlendi. ABD TÜFE ve diğer ABD
verilerinin etkisi sınırlı kaldı. Hafta içerisinde ABD’de yapılan tahvil
ihalelerine gelen talebin etkisi, tahvil faizindeki gevşemeyi
destekledi. ABD 10 yıllık tahvil faizi %1,58’li seviyelerden %1,42
seviyesine kadar gevşedi ve haftayı %1,45 civarında tamamladı.
Tahvildeki gevşeme, endeksleri destekledi. Bugün için takvim
sakin. NATO Liderler Zirvesi var. ABD Başkanı Joe Biden Zirve'de
olacağı için oradan gelecek açıklamalar takip edilebilir. Bu sabah
ABD vadelileri hafif alıcılı. Sözleşme için 34.559 - 34.692 ve 34.823
direnç noktaları olurken, 34.385 - 34.272 ve 34.136 destek
noktaları olarak bulunuyor. 

Günlük Pivot Seviyeleri
   34,577.67

  34,545.33  

 34,515.67   

34,486.00    

 34,453.67   

  34,421.33  

   34,391.67

S&P 500 Yakın Vade

ABD endeksleri, geçtiğimiz hafta temkinli seyretti. ABD TÜFE ve
diğer ABD verilerinin etkisi endeksler üzerinde pek hissedilmedi.
Hafta içerisinde yapılan tahvil ihalelerine gelen talep, ABD 10 yıllık
tahvil faizinin %1,50 seviyesinin altına doğru gevşemesini sağladı
ve endeksleri destekledi. Haftayı S&P 500 endeksi %0,19 artışla
4.247 puandan kapattı. Bugün için ABD'de takvim sakin, bu
nedenle veri bazlı bir hareket beklenmiyor. NATO Liderler Zirvesi
bugünün gündemi olacaktır. ABD Başkanı Joe Biden'da bu zirvede
ve gelecek açıklamalar takip edilebilir. Bu sabah vadeli piyasada
ABD endekslerinde sınırlı yükselişle işlemler görülüyor. Sözleşme
için 4.235 - 4.224 desteklerinin ardından 4.214 desteği takip
edilebilir. Buna karşın, yukarıda 4.253 - 4.269 dirençlerinden sonra
4.283 direnci görülüyor.

Günlük Pivot Seviyeleri
   4,259.17

  4,255.83  

 4,252.92   

4,250.00    

 4,246.67   

  4,243.33  

   4,240.42
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Brent Petrol

Brent petrolde iyimserlik korunuyor. ABD ve Avrupa ekonomisinde
hızlı toparlanma, seyahat yasaklarının gevşetilmesi petrol
açısından olumlu yorumlanıyor. Petrol talebinin iyileşmesini
destekleyen gelişmeler olması nedeniyle petrol fiyatlarının
yükselişini sağlıyor. Geçtiğimiz günlerde, İran nükleer anlaşması
görüşmelerinin bir süre daha devam edeceğinin belirtilmesi, İran
petrolünün piyasaya geç geleceği beklentisini güçlendiriyor ve
petrol açısından olumlu yorumlanıyor. Son günlerdeki hızlı
yükselişin ardından zaman zaman kar satışları görülebilir. Petrol
fiyatlarını olumsuz etkileyebilecek bir durum olmadıkça satışların
sınırlı kalmasını bekleyebiliriz. Brent petrol için 72,49$ - 71,81$ -
71,08$ destek noktaları, 73,34$ - 74,06$ ve 74,92$ direnç noktaları
olarak takip edilebilir. 

Günlük Pivot Seviyeleri
   73.30

  73.01  

 72.84   

72.67    

 72.38   

  72.10  

   71.92

USD/JPY

ABD’de haftanın son işlem günü tüketici güven endeksi takip edildi.
Michigan Üniversitesi tüketici güven endeksi Haziran'da 86,4
seviyesine yükseldi. Mayıs ayında düşüş kaydeden Michigan
Üniversitesi tüketici güven endeksi Haziran'da yine yükseliş
kaydetti. Japonya’da bu sabah nisan ayına ait sanayi üretimi
verileri açıklandı. Mart ayında aylık bazda %2,5 artan endeks,
nisan ayında %2,5’lik artış beklentisini aşarak, %2,9 arttı. Dalgalı
seyrin kaydedildiği paritede haftanın ilk işlem günü yaşanacak
yükselişlerde kısa vadede 109,85 – 110,12 ve 110,32 direnç
seviyeleri olarak izlenmektedir. Geri çekilmelerde ise 109,60 –
109,32 ve 109,00 takip edilen destek seviyeleridir.

Günlük Pivot Seviyeleri
   110.04

  109.94  

 109.83   

109.73    

 109.62   

  109.51  

   109.41
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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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