
Forex Bülten 16 Haziran 2021

Piyasa Gündemi

Küresel piyasalar açısından haftanın en önemli beklentisi olan Fed
toplantısı ve ardından Fed Başkanı Powell’ın açıklamaları bu
akşam takip edilecek. Fed’den bu toplantıda herhangi bir politika
değişikliği beklenmese de yapılacak açıklamalar kritik olacaktır.
Özellikle son dönemde zaten yüksek olan beklentilerin de üzerinde
gelen enflasyon rakamlarına Fed’in bakışı önemli olacaktır. Fed
öncesi 15:30’da ABD inşaat izinleri ve konut başlangıçları verileri
açıklanacak. İçeride bugün önemli bir veri akışı bulunmuyor.  

Açıklanacak Önemli Ekonomik Veriler  
•    21:00 ABD – Fed FOMC Toplantısı Önem: Yüksek
•    21:30 ABD – Fed Başkanı Powell’ın Konuşması Önem: Yüksek
 

Türkiye

Merkezi yönetim bütçesi Mayıs ayında 13,4 milyar TL açık verdi.
Hazine ve Maliye Bakanlığı verilerine göre Ocak-Mayıs döneminde
toplam açık 7,5 milyar TL olarak kaydedildi. 2021 yılı Mayıs ayında
merkezi yönetim bütçe giderleri 117,9 milyar TL, bütçe gelirleri
104,6 milyar TL olarak kaydedildi. Faiz dışı bütçe giderleri 104
milyar TL ve faiz dışı fazla ise 0,6 milyar TL olarak gerçekleşti.
Ticaret Bakanı Mehmet Muş, Gümrük Birliği'nin güncellenmesine
dönük sürecin Türkiye ile Avrupa Birliği'nin ticari ve ekonomik
alandaki ilişkilerini daha da ileriye taşıyacağını, bunun iki taraf için
de ekonomik yararlar sunacağını söyledi.

Euro Bölgesi

Kanada ve Avrupa Birliği tedarik zincirlerini güvenceye almak ve
Çin’e hammadde bağımlılığını azaltmak amacıyla işbirliği yapma
kararı aldı. AB ve Kanada ortak bir açıklama yaparak işbirliğiyle
ticaret ve yatırımların sürdürülebilirliği ve güvenliğinin, hammadde
değer zincirinin bütünlüğünün sağlanacağı, çevresel ve sosyal
kriterler göz önüne alınarak bilim, teknoloji ve inovasyonda ortaklık
yapılacağı belirtildi. Avrupa Birliği, normalleşme yolunda bir adım
daha atarak, ABD ve diğer birçok ülke vatandaşlarının AB’ye olan
seyahat kısıtlamalarını bu hafta kaldırmayı planlıyor. Avrupa’nın en
büyük ekonomisi olan Almanya’da tüketici fiyatları geçen yılın aynı
dönemine göre beklentileri karşılayarak %2,5 yükselirken, aylık
bazda yine beklentiler doğrultusunda sabit kalarak, %0,5 arttı. Euro
Bölgesi’nden dışarıya yapılan ihracatlar nisan ayında yıllık %43,2
artışla 193,8 milyar euroya yükselirken, Euro Bölgesi içinde yapılan
ithalatlar yıllık %61,9 artışla 178,9 milyar euroya yükseldi.

ABD

ABD'de mayıs ayı perakende satış verileri, iki güçlü ayın ardından
gerileyerek ülkede toparlanmanın hız kestiğine işaret etti. Ülkede
perakende satışlar mayıs ayında bir önceki aya göre %1,3 daralma
gösterdi. Otomobil hariç perakende satışlar aynı ayda %0,7 düştü.
Çekirdek perakende satışlar Mayıs'ta %0,8 düştü. Ülkede mayıs
ayına ilişkin üretici fiyat endeksi verileri ise maliyet baskısının
devam ettiğini gösterdi. Buna göre Nisan ayındaki %0,6'lık artışın
ardından mayıs ayında da üretici fiyat endeksindeki aylık artış %0,8
olurken yıllık bazda %6,6 ile verinin takip edilmeye başlandığı
Kasım 2010’dan beri en büyük artışı kaydetti. Fed, şubat ayına
ilişkin sanayi üretimi ve kapasite kullanım verilerini açıkladı. Buna
göre, ülkede sanayi üretimi, mayısta bir önceki aya göre %2,2
azalırken, kapasite kullanım oranı %0,6 artışla %75,2'ye yükseldi.
Bugün Fed toplantısı sonrası verilecek mesajlar piyasaların yakın
takibinde bulunuyor.

Piyasa Verileri

Pariteler Son Günlük Değ.
(%)

Haftalık Değ.
(%)

Yılbaşı Değ.
(%)

USDTRY 8.5507 -0.07 -0.50 15.00
EURTRY 10.3718 -0.08 -0.90 13.97
EURUSD 1.2124 0.02 -0.44 -0.76
GBPUSD 1.4096 0.13 -0.15 3.07
USDJPY 110.09 -0.03 0.41 6.61

Sepetler Son Günlük Değ.
bp

Haftalık Değ.
bp

Yılbaşı Değ.
bp

½ $ + ½ € 9.4438 17.12 -7.62 116.38
Dolar Endeksi 90.4960 -6.30 35.60 55.90
REK 60.5500 - - -167.00

Endeks Vadeliler Son Günlük Değ.
(%)

Haftalık Değ.
(%)

Yılbaşı Değ.
(%)

S&P 500 Yakın Vade 4,247.25 0.09 0.36 13.30
DAX Yakın Vade 15,741.00 0.03 1.07 14.51
Dow Jones Yakın
Vade 34,275.00 0.07 -0.81 12.39

Emtialar Son Günlük Değ.
(%)

Haftalık Değ.
(%)

Yılbaşı Değ.
(%)

Ons Altın 1,859.04 -0.01 -1.56 -2.20
Gram Altın 511.16 0.15 -2.21 12.56
WTI 71.46 0.47 2.49 47.54
BRENT 74.01 0.32 3.08 43.54
Bakır 4.30 -1.59 -3.64 22.34

Tahviller Son Günlük Değ.
bp

Haftalık Değ.
bp

Yılbaşı Değ.
bp

Türkiye 2 Yıllık 18.3900 -43.00 -51.00 343.00
Türkiye 10 Yıllık 18.2000 16.00 -58.00 530.00
ABD 10 Yıllık 1.5000 -0.80 0.90 58.30
ABD 2 Yıllık 0.1690 0.40 1.60 4.60
Almanya 10 Yıllık -0.2300 0.00 1.10 34.50
Almanya 2 Yıllık -0.6670 0.00 0.80 4.60

Gelişmekte Olan
Ülke Kurları Son Günlük Değ.

(%)
Haftalık Değ.

(%)
Yılbaşı Değ.

(%)
USDZAR 13.7684 -0.25 0.32 -6.30
USDIDR 14,250.60 0.01 -0.15 2.35
USDTRY 8.5507 -0.07 -0.50 15.00
USDRUB 72.1422 -0.18 -0.15 -2.69
USDBRL 5.0452 -0.73 -0.71 -2.86
USDCNY 6.3997 -0.10 0.19 -2.04
USDMXN 20.0182 -0.55 1.40 0.63
USDCZK 20.9968 0.01 0.71 -2.24
USDHUF 289.6900 -0.20 1.76 -2.40
USDPLN 3.7371 -0.03 1.74 0.10
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Euro/Dolar

Euro Bölgesi’nin ticaret dengesi nisan ayında 10,9 milyar euro fazla
verdi. Almanya’da tüketici fiyatları geçen yılın aynı dönemine göre
beklentileri karşılayarak %2,5 yükselirken, aylık bazda değişim
göstermeyerek %0,5 arttı. ABD’de mayıs ayına ilişkin üretici fiyat
endeksi maliyet baskısının devam ettiğini göstererek aylık %0,8,
yıllık bazda ise %6,6 ile rekor artış kaydetti. Sanayi üretimi, mayısta
bir önceki aya göre %2,2 azalırken, kapasite kullanım oranı
%75,2'ye yükseldi. Perakende satışlardaki toparlanma ise
yavaşlamaya işaret etti. Bugün gerçekleşecek Fed toplantısı
sonrası verilecek mesajlar paritede volatilitenin yaşanmasında etkili
olabilir. Paritede 1,2100 seviyesinin üzerinde 1,2146 – 1,2170 ve
1,2195 seviyeleri direnç, 1,2100 – 1,2078 ve 1,2050 destek
seviyeleridir.

Günlük Pivot Seviyeleri
   1.2148

  1.2140  

 1.2132   

1.2124    

 1.2116   

  1.2108  

   1.2100

GBP/USD

Dün İngiltere tarafında işsizlik oranı beklentiler dahilinde %4.7
olarak açıklandı. ABD tarafında ise ÜFE yıllık %6.6’lık artış ile 11
yıllık en yüksek seviyeye çıktı. ABD’de sanayi üretimi aylık %0.8
artış ile beklentileri aşarken, perakende satışlar %1.3 ile
beklentilerin üzerinde daraldı. Bugün İngiltere’de TSİ 09:00 'da
TÜFE verileri, ABD tarafında ise TSİ 21:00’da Fed faiz kararı ve
21:30’da Fed Başkanı Powell’ın yapacağı basın toplantısı paritede
volatiliteyi artırabilir. Yoğun veri akışı öncesi paritede, kısa
vade yukarı yönlü hareketlerde 1,4095 - 1,4130 ve 1,4190
seviyeleri takip edilebilir.  Aşağı yönlü hareketlerde ise 1,4070 -
1,4035 ve 1,4005 destek seviyeleri izlenebilir.

Günlük Pivot Seviyeleri
   1.4131

  1.4116  

 1.4106   

1.4096    

 1.4081   

  1.4066  

   1.4056
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USD/TRY

Dolar/TL kuru dün 8,5912 ile 8,4460 seviyeleri arasında
dalgalanarak günü 8,5571’den tamamladı. Dün yurt içinde bütçe
13.4 Milyar TL açık verdi. ABD tarafında ise ÜFE yıllık %6,6
oranında artarak son 11 yılın en yüksek seviyesine çıktı. ABD’de
sanayi üretimi aylık %0.8 ile beklentileri aşarken, perakende
satışlar aylık %1.3 ile beklentilerin üzerinde daraldı. Bugün TSİ
21:00’da Fed faiz kararını açıklayacak. Fed’in faizlerde bir
değişikliğe gitmesi beklenmezken, TSİ 21:30’da Fed Başkanı
Powell’ın yapacağı basın toplantısında varlık alım programı ve
faizlere yönelik vereceği mesajlar dikkatle izlenecek. Dolar/TL'de
bu sabah 08:10 itibariyle 8,5618 seviyelerinden işlem görüyor. DXY
90.50 seviyelerinde hareket ederken ABD 10 yıllık tahvil faizi
%1.4960 seviyesinden hareket ediyor.

Günlük Pivot Seviyeleri
   8.6020

  8.5880  

 8.5694   

8.5507    

 8.5368   

  8.5228  

   8.5042

EUR/TRY

Avrupa cephesinde Euro Bölgesi ticaret dengesi, Almanya’da ise
tüketici fiyat endeksi açıklandı. Euro Bölgesi’nin ticaret fazlası, mart
ayındaki ayındaki 15,8 milyar eurodan, 10,9 milyar euroya çekildi.
Almanya’da tüketici fiyatları geçen yılın aynı dönemine göre
beklentileri karşılayarak %2,5 yükselirken, aylık bazda değişim
göstermeyerek %0,5 arttı. Yurt içinde dün açıklanan merkezi
yönetim bütçesi mayıs ayında 13,4 milyar TL açık verdi. Diğer
yandan aşılamanın genele yayılmasıyla 35 milyon doza ulaştığını
açıklandı. Yarın gerçekleşecek TCMB toplantısı öncesi bugün Fed
cephesinden verilecek mesajlar gelişmekte olan ülke para birimleri
üzerinde etkili olacağından yakından takip edilecek. Euro/TL kuru
bu sabah 10,36’lı seviyelerden fiyatlanıyor.

Günlük Pivot Seviyeleri
   10.4422

  10.4234  

 10.3976   

10.3718    

 10.3530   

  10.3342  

   10.3084
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XAU/USD

Ons altın bu hafta 1844-1877$ aralığında işlem görüyor. Fed'i
beklediği için altında yön arayışında ve sıkışık seyrediyor. Bu
akşam TSİ 21:00'da Fed'in faiz kararı ve ekonomik projeksiyonları,
sonrasında TSİ 21:30'da Fed Başkanı Powell konuşması takip
edilecek. Fed kaynaklı piyasalarda oynaklık yüksek olabilir. Ons
altın açısından da hareketli bir gün olacaktır. Fed öncesi altında da
net bir yönden bahsetmek oldukça zordu. Bugün gelecek
açıklamalar sonrasında yön arayışı sonlanabilir. Şahin bir Fed altın
için negatif, güvercin bir Fed ise altın için pozitif yorumlanabilir. Bu
nedenle açıklamalar oldukça kritik. Ons altın için 1851$ desteğinin
ardından 1839$ - 1824$ destekleri izlenebilir. Yukarıda 1869$ -
1881$ - 1893$ direnç konumunda takip ediliyor. 

Günlük Pivot Seviyeleri
   1,869.96

  1,865.49  

 1,862.20   

1,858.90    

 1,854.43   

  1,849.96  

   1,846.66

DAX Yakın Vade

FED faiz kararı öncesi  yurtdışı piyasalarda  temkinli seyir devam
ediyor.Avrupa borsaları sınırlı da olsa günü yükselişlerle
 tamamladı. DAX endeksi %0,24 artışla  15.731 seviyesinden
kapandı. Bu sabah vadeli piyasada DAX endeksi yataya yakın hafif
satıcılı işlem görüyor. Sözleşme için 15.650 ilk destek olurken
15.545 - 15.470 bir sonraki destek seviyeleri olarak görülüyor.
Yukarıda 15.870 - 15.960 dirençlerinin üzerinde kapanışlarda
16.100 direnci takip edilebilir.

Günlük Pivot Seviyeleri
   15,776.00

  15,765.00  

 15,753.00   

15,741.00    

 15,730.00   

  15,719.00  

   15,707.00
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Dow Jones Yakın Vade

Dow Jones endeksi dünü %0,27 düşüşle 34.299 seviyesinden
tamamladı. ABD endekslerinde kararsız seyirlerin devam ettiğini
gözlemliyoruz. Bunun nedeni bu akşamki Fed toplantısı çünkü
piyasa Fed'i görmeden risk almak istemiyor. Dolayısıyla, son
günlerde endekslerde iştah zayıftı ve alımlarda güçlenemiyordu. Bu
akşam TSİ 21:00'da Fed'in faiz kararı ve aynı saatte ekonomik
projeksiyonlar açıklanacak. TSİ 21:30'da Fed Başkanı Powell
konuşması takip edilecek. Piyasalar için hareketli bir gün olabilir.
Bu sabah vadelilerde kararsız seyirler sürüyor. Sözleşme için
34.412 direncinin üzerinde kapanışlarda 34.539 ve 34.660 direnç
noktaları olarak takip edilebilir. Geri çekilmelerde, 34.178
desteğinin altında 34.026 - 33.856 destek noktaları olarak
karşımıza çıkıyor. 

Günlük Pivot Seviyeleri
   34,366.67

  34,338.33  

 34,306.67   

34,275.00    

 34,246.67   

  34,218.33  

   34,186.67

S&P 500 Yakın Vade

S&P 500 endeksi dünü %0,20 düşüşle 4.246 puandan kapattı.
Endeks 4.257 ile dün yine bir rekor tazeledi ancak kapanışını bu
seviyenin altında gerçekleştirdi. Bu akşamki Fed toplantısı
öncesinde ABD endekslerinde iştah zayıftı ve piyasa pek fazla risk
almak istemiyordu. Bugün TSİ 21:00'da Fed'in faiz kararı, aynı
saatte ekonomik projeksiyonları bekleniyor. TSİ 21:30'da Fed
Başkanı Powell'ın basın açıklaması takip edilecek. Piyasaların
geneli için oynaklık yüksek olabilir. Bu sabah vadeli piyasada ABD
endekslerinde karışık seyirler görülüyor. Sözleşme için 4.234 ilk
destek noktası olurken, 4.223 - 4.209 diğer destek noktaları olarak
izlenebilir. Yukarı yönlü hareketinde 4.253 direncinin ardından
4.266 - 4.280 direnç noktaları olarak bulunuyor.

Günlük Pivot Seviyeleri
   4,255.08

  4,252.42  

 4,249.83   

4,247.25    

 4,244.58   

  4,241.92  

   4,239.33
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Brent Petrol

Brent petrol yükselişini sürdürüyor. Bu sabah 74$ üzerinde seyirler
gözlemliyoruz. Bir süredir petrol fiyatlarını destekleyen gelişmelerin
etkisi hala korunuyor. Buna ek olarak, veri bazlı bir etki, dün API
tarafından açıklanan stoklar beklentilerin üzerinde 8.5 mn varil
azalma kaydetti. Petrol açısından olumlu. Goldman Sachs, petrol
fiyatlarının 100$/varile ulaşma ihtimaline uzak olmadıklarını
öngördü. Kurum hala petrol fiyatlarının yükselişini desteklediğini
belirtmeye devam ediyor. Kısa vade açısından olumlu haberler,
petrolün yükselişini destekliyor. Teknik olarak hızlı yükselişin
ardından zaman zaman kar satışları görülebilir. Bugünkü Fed
toplantısı da yakından izlenebilir. Brent petrol için 74,06$ - 73,44$ -
72,75$ destekler, 75,10$ - 75,82$ - 76,47$ dirençler olarak
görülüyor.

Günlük Pivot Seviyeleri
   74.72

  74.47  

 74.24   

74.01    

 73.76   

  73.51  

   73.28

USD/JPY

ABD’de mayıs ayı perakende satışlar, iki ayın ardından gerileyerek
ülkede toparlanmanın hız kestiğine işaret ederek %1,3 daralma
gösterdi. Üretici fiyat endeksi verileri ise maliyet baskısının devam
ettiğini göstererek aylık bazda %0,8, yıllık bazda %6,6 rekor artış
kaydetti. Sanayi üretimi ise mayısta bir önceki aya göre %2,2
azalırken, kapasite kullanım oranı %0,6 artışla %75,2'ye yükseldi.
Japonya Merkez Bankası eski yönetim kurulu üyesi M.Sakurai,
BoJ'un yarınki toplantısında pandemi yardım programı için Eylül
olan son tarihi uzatmasının muhtemel olduğunu bildirdi. Bugün
Fed’in kararı ve verilecek mesajlar paritede yüksek volatilitenin
yaşanmasında etkili olabilir. Paritede 110,15 – 110,32 ve 110,54
seviyeleri direnç, 109,85 – 109,60 ve 109,32 destek seviyeleridir.

Günlük Pivot Seviyeleri
   110.24

  110.19  

 110.14   

110.09    

 110.04   

  109.99  

   109.94
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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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