
Forex Bülten 17 Haziran 2021

Piyasa Gündemi

Küresel piyasalarda Fed etkisi sürüyor. Fed beklentilere paralel faiz
konusunda bir sürpriz yapmadı. Bu yıl için GSYIH ve enflasyon
beklentilerinde yukarı yönlü revizyon görülürken, noktasal
grafiklerde 2023 sonuna kadar 2 faiz artışı öngörüsü bulunuyor.
Projeksiyonlar şahin olarak yorumlandı ve ABD 10 yıllık tahvil faizi
ile Dolarda yükselişe neden oldu. Hisse senetlerinde satıcılı seyirler
görülüyor. Bugün içeride TCMB'nin faiz kararı var. Gedik Yatırım
olarak kararda bir değişiklik beklemiyoruz. (Beklenti: %19.00) Karar
metnindeki tonlama önemli olabilir.

Açıklanacak Önemli Ekonomik Veriler  
•    12:00 Euro Bölgesi – TÜFE Önem: Yüksek
•    14:00 Türkiye – TCMB Faiz Kararı Önem: Yüksek

Türkiye

Kredi derecelendirme kuruluşu Fitch, daha önce %6,7 olarak
açıkladığı 2021 yılı Türkiye büyüme beklentisini aşağı yönlü revize
ederek %6,3 seviyesine indirdi. Türkiye ekonomisinin iç talep ve
iyileşen net ticaret dengesiyle beklentileri aşmaya devam ettiğini
belirten Fitch, 2020’nin dördüncü çeyreğindeki ivmenin sürdüğüne
dikkat çekti. Yurt içinde bugün gerçekleşecek TCMB toplantısı ve
verilecek mesajlar yakından takip ediliyor olacak.

Euro Bölgesi

ECB Başkan Yardımcısı Luis de Guindos, ECB’nin borçlanma
piyasalarına desteğini geri çekerken kademeli geri çekmenin
önemine dün gerçekleştirdiği konuşmasında değindi. Enflasyondaki
yükselişin geçici olduğuna vurgularken, tünelin sonunda ışık
olduğunu belirtti. Guindos, "Benim kişisel görüşüme göre teşvikleri
geri çekme, ekonomide toparlanma ile paralel şekilde gelişmeli"
dedi. Avrupa Merkez Bankası banka kaldıraç esnekliğini 9 aya
kadar uzatmayı planladığı belirtildi. Muafiyet normal koşullarda 27
Haziran’da sona eriyordu. Avrupa Birliği'nin, Rus Sputnik V aşısına
vereceği onayın Eylül ayı sonrasına sarkabileceği bildirildi.
Almanya Başbakanı Angela Merkel'in müsteşarı Almanya'nın
koronavirüs pandemisi nedeniyle şirketleri evden çalışmaya izin
vermeye zorlayan kuralı haziran ayının sonundan sonra
uzatmayacağını söyledi. Almanya, enfeksiyonlar düştüğü için son
altı hafta içinde karantina önlemlerini kademeli olarak kaldırdı.

ABD

ABD’de konut başlangıçları yükselirken inşaat izinleri malzeme
tedariğindeki sorunlarla geriledi. Ticaret Bakanlığı’nın verilerine
göre konut başlangıçları Mayıs’ta %3,6 artışla 1 milyon 572 bin
oldu. Nisan ayında inşaat izinleri ise %3 düşüşle 1 milyon 733
binden 1 milyon 681 bine geriledi. Bu, 7 ayın en düşük seviyesi
olarak kayda geçti. Fed, beklentilere paralel olarak federal fonlama
faizinde değişikliğe gitmedi, 2023 yılı sonuna kadar iki faiz artışı
öngördü. Fed'in 2021 yılına ilişkin büyüme beklentilerindeki
güncelleme ekonomik aktiviteye yönelik iyimser bakışını da ortaya
koydu. Faiz kararının ardından konuşan Fed Başkanı Powell,
beklentileri yukarı yönlü revize ettiklerini ancak risklerin devam
ettiğini söyledi. Fed Başkanı Powell risklerin devam ettiğini
belirtirken, önemli ilerleme kaydedilene kadar varlık alımlarının
süreceğini vurguladı. 

Piyasa Verileri

Pariteler Son Günlük Değ.
(%)

Haftalık Değ.
(%)

Yılbaşı Değ.
(%)

USDTRY 8.6097 1.24 2.25 15.79
EURTRY 10.3485 0.40 0.94 13.72
EURUSD 1.1999 -0.96 -1.46 -1.78
GBPUSD 1.3999 -0.69 -1.20 2.37
USDJPY 110.66 0.71 1.13 7.17

Sepetler Son Günlük Değ.
bp

Haftalık Değ.
bp

Yılbaşı Değ.
bp

½ $ + ½ € 9.4363 -0.75 -7.75 115.63
Dolar Endeksi 91.3750 81.70 131.30 143.80
REK 60.5500 - - -167.00

Endeks Vadeliler Son Günlük Değ.
(%)

Haftalık Değ.
(%)

Yılbaşı Değ.
(%)

S&P 500 Yakın Vade 4,199.75 -0.86 -0.98 12.03
DAX Yakın Vade 15,677.00 -0.25 0.60 14.05
Dow Jones Yakın
Vade 33,803.00 -1.08 -2.23 10.84

Emtialar Son Günlük Değ.
(%)

Haftalık Değ.
(%)

Yılbaşı Değ.
(%)

Ons Altın 1,819.30 0.40 -4.17 -4.29
Gram Altın 503.60 -1.04 -1.79 10.89
WTI 71.08 -0.22 1.43 46.76
BRENT 73.63 0.40 2.23 42.79
Bakır 4.31 0.03 -2.71 22.64

Tahviller Son Günlük Değ.
bp

Haftalık Değ.
bp

Yılbaşı Değ.
bp

Türkiye 2 Yıllık 18.4000 1.00 -42.00 344.00
Türkiye 10 Yıllık 18.0400 -16.00 -56.00 514.00
ABD 10 Yıllık 1.5760 9.00 9.90 65.90
ABD 2 Yıllık 0.2130 4.80 5.60 9.00
Almanya 10 Yıllık -0.2470 0.00 0.60 32.80
Almanya 2 Yıllık -0.6720 0.00 0.60 4.10

Gelişmekte Olan
Ülke Kurları Son Günlük Değ.

(%)
Haftalık Değ.

(%)
Yılbaşı Değ.

(%)
USDZAR 13.9771 1.82 2.87 -4.88
USDIDR 14,391.75 0.95 0.95 3.36
USDTRY 8.6097 1.24 2.25 15.79
USDRUB 72.5098 0.61 0.90 -2.19
USDBRL 5.0558 0.99 -0.31 -2.65
USDCNY 6.4239 0.41 0.48 -1.67
USDMXN 20.3524 1.43 3.46 2.31
USDCZK 21.2575 1.18 2.15 -1.02
USDHUF 293.2800 1.09 3.30 -1.19
USDPLN 3.7724 1.24 2.79 1.04
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Euro/Dolar

Euro Bölgesi’nde dün açıklanan önemli veri akışı bulunmazken,
gündeme dair gelişmeler ve Fed’in toplantısı ön plandaydı. ECB
Başkan Yardımcısı Luis de Guindos, ECB’nin borçlanma
piyasalarına desteğini geri çekerken kademeli geri çekmenin
önemine değindi. Diğer yandan haber akışlarında Avrupa Merkez
Bankası banka kaldıraç esnekliğini 9 aya kadar uzatmayı planladığı
belirtildi. ABD’de Fed beklentilere paralel faizlerde değişikliğe
gitmezken, 2023 sonuna kadar iki faiz artışı öngördü. Toplantı
sonrası Fed Başkanı Powell beklentileri yukarı yönlü revize
ederken risklerin devam ettiğini vurguladı. Dolar endeksinde ve
tahvil faizlerindeki yükselişle paritede geri çekilme yaşandı. Geri
çekilmelerde 1,1980 – 1,1940 ve 1,1925 seviyeleri destek, 1,2026
– 1,2062 ve 1,2092 direnç seviyeleridir.

Günlük Pivot Seviyeleri
   1.2030

  1.2018  

 1.2008   

1.1999    

 1.1986   

  1.1974  

   1.1965

GBP/USD

Dün İngiltere tarafında TÜFE aylık %0.6 oranında artarak
beklentilerin üzerinde artış kaydetti. ABD tarafında ise Fed politika
faizini sabit tutarken 2021 enflasyon tahminini %2.4’den %3.4’e
çıkarttı. Fed yetkilileri 2023 sonuna kadar iki faiz artışı öngördü.
Fed Başkanı Powell, önemli ilerleme görülene kadar varlık
alımlarının süreceğini belirtti. Fed toplantısı sonrası küresel
piyasada dolarda değerlenmeler görüldü. Bugün ABD tarafında
haftalık işsizlik maaşı başvuruları takip edilecek. Dolar endeksinin
sert yukarı hareketi sonrası paritede kısa vadede aşağı yönlü
hareketlerde 1,3977 - 1,3920 ve 1,3850 seviyeleri takip edilebilir. 
Yukarı yönlü hareketlerde ise 1,4000 - 1,4035 ve 1,4075 direnç
seviyeleri izlenebilir.

Günlük Pivot Seviyeleri
   1.4047

  1.4026  

 1.4013   

1.3999    

 1.3978   

  1.3957  

   1.3944
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USD/TRY

Dolar/TL kuru dün 8,6315 ile 8,4964 seviyeleri arasında
dalgalanarak günü 8,6279’dan tamamladı. Dün Fed politika
faizinde değişikliğe gitmezken, Fed yetkilileri 2023 sonuna kadar iki
faiz artışı öngördü. Fed, 2021 yılı için enflasyon tahminini %2.4’den
%3.4’e çıkarttı. Fed Başkanı Powell, önemli ilerleme görülene
kadar varlık alımlarının süreceğini belirtti. Fed toplantısı sonrası
küresel piyasalarda dolarda değerlenme gözlendi. Bugün TCMB’nin
PPK toplantısında faizleri sabit tutmasını bekliyoruz. Fed toplantısı
sonrası yukarı yönlü hareket eden Dolar/TL’de bu sabah 08:10
itibariyle 8,6103 seviyelerinden işlem görüyor. DXY 91,37
seviyelerinde hareket ederken ABD 10 yıllık tahvil faizi %1.5750
seviyesinden işlem görüyor.

Günlük Pivot Seviyeleri
   8.6600

  8.6482  

 8.6290   

8.6097    

 8.5980   

  8.5862  

   8.5670

EUR/TRY

Avrupa cephesinde dün açıklanan önemli veri akışı bulunmazken,
ECB Başkan Yardımcısı Luis de Guindos’un açıklamaları takip
edildi. ECB Başkan Yardımcısı Luis de Guindos, ECB’nin
borçlanma piyasalarına desteğini geri çekerken kademeli geri
çekmenin önemine değindi. Almanya’da ise azalan vaka sayılarının
ardından ay sonundan itibaren geçerli olan uzaktan çalışmaya
ilişkin yönetmeliğin uzatılmayacağı belirtildi. Yurt içinde kredi
derecelendirme kuruluşu Fitch, daha önce %6,7 olarak açıkladığı
2021 yılı Türkiye büyüme beklentisini aşağı yönlü revize ederek
%6,3 seviyesine indirdi. Bugün gerçekleşecek TCMB toplantısında
faizlerde değişikliğe gidilmesi beklenmezken, verilecek mesajlar
takip edilecek. Euro/TL kuru bu sabah 10,33’lü seviyelerden
fiyatlanıyor.

Günlük Pivot Seviyeleri
   10.4186

  10.3946  

 10.3715   

10.3483    

 10.3243   

  10.3004  

   10.2772
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XAU/USD

Ons altın, Fed sonrası ivme kaybında hızlandı. Fed, faiz konusunda
bir sürpriz yapmadı. Ancak, projeksiyonlarda bu yıl için GSYIH ve
enflasyon beklentileri yukarı yönlü revize edilirken, noktasal
grafiklerde 2023 sonuna kadar 2 faiz artış öngörüsü, şahin olarak
yorumlandı. ABD 10 yıllık tahvil faizi ve Doların güçlenmesi, altının
da aşağı yönlü tepki vermesine neden oldu. İstihdam ve
enflasyonda önemli bir ilerleme görülene dek, varlık alım
programının devam edeceği de belirtildi. Verilere odaklanılacak
dendi ancak piyasa projeksiyonlarda beklenmedik değişiklikleri
şahin olarak yorumlayınca, sert tepki verildi. Bugün içinde Fed
etkisi sürebilir. Ons altın için 1833$ - 1848$ - 1866$ direnç
noktaları olarak izleniyor. Geri çekilmelerde, 1808$ - 1791$ - 1773$
destek noktaları olarak bulunuyor.

Günlük Pivot Seviyeleri
   1,842.03

  1,833.70  

 1,826.49   

1,819.28    

 1,810.94   

  1,802.61  

   1,795.40

DAX Yakın Vade

FED faiz kararı öncesi Avrupa borsaları temkinli seyir izleyerek
yataya yakın karışık kapanışlar gerçekleştirdi. DAX vadeli endeksi
%0,10 kayıpla 15.716 seviyesinden kapandı.Fed'in enflasyon
beklentileri yurkarı yönlü revize etmesi ,2023 sonuna kadar iki faiz
artışı olabileceğine dair açıklamalar, Powell'ın söylemlerinin
piyasalarda şahin olarak yorumlanması sonrası  bu sabah DAX
vadeli endeksi satıcılı işlem görüyor. Sözleşme için 15.620 ilk
destek olurken 15.560 - 15.425 bir sonraki destek seviyeleri olarak
görülüyor. Yukarıda 15.740 -15.806 ve 15.960 direnç bölgeleri
olarak  takip edilebilir.

Günlük Pivot Seviyeleri
   15,761.00

  15,721.00  

 15,699.00   

15,677.00    

 15,637.00   

  15,597.00  

   15,575.00
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Dow Jones Yakın Vade

Dow Jones endeksi dünü %0,77 düşüşle 34.033 seviyesinden
tamamladı. Fed beklentilere paralel faiz konusunda bir değişikliğe
gitmezken, ekonomik projeksiyonlarda bu yıl için GSYIH, enflasyon
beklentilerinde yapılan yukarı yönlü revizyonlar ve noktasal
grafiklerde 2023 sonuna kadar 2 faiz artışı öngörüsü, piyasalarda
şahin olarak yorumlandı. ABD 10 yıllık tahvil faizi ve Doların
yükselmesiyle, ABD hisse senetlerinde de çıkışlara neden oldu.
İstihdam ve enflasyonda önemli bir ilerleme kaydedilene dek varlık
alım programına devam edileceği belirtildi. Bugün ABD'de haftalık
işsizlik verileri açıklanacak. Bu sabah ABD vadelileri hafif satıcılı
seyrediyor. Sözleşme için 34.026 - 34.195 - 34.363 direnç
noktaları, 33.778 - 33.602 - 33.444 destek noktaları olarak
bulunuyor. 

Günlük Pivot Seviyeleri
   34,057.67

  33,960.33  

 33,881.67   

33,803.00    

 33,705.67   

  33,608.33  

   33,529.67

S&P 500 Yakın Vade

S&P 500 endeksi dünü %0,54 düşüşle 4.223 puandan kapattı. Fed
beklentiler doğrultusunda faizleri sabit tuttu. Projeksiyonlarda,
GSYIH ve enflasyonda bu yıl için yukarı yönlü revizyonlar
görülürken, noktasal grafiklerde 2023 sonuna kadar 2 faiz artışının
öngörüldüğü dikkat çekti. Fed'in geleceğe dönük beklentilerinin
şahin yorumlanmasıyla, ABD 10 yıllık tahvil faizi ve Doların
yükselmesine neden oldu. Enflasyon ve istihdamda önemli bir
ilerleme kaydedilene dek varlık alım programının da devam
edeceği vurgulandı. Fed'in etkisi bugünde devam edebilir. Bu
sabah ABD vadelileri sınırlı kayıpla işlem görüyor. Bugün için
ABD'de haftalık işsizlik verisi açıklanacak. Sözleşme için 4.219 -
4.234 - 4.250 direnç noktaları olurken, 4.197 - 4.181 - 4.165 destek
noktaları olarak takip edilebilir. 
 

Günlük Pivot Seviyeleri
   4,230.92

  4,218.08  

 4,208.67   

4,199.25    

 4,186.42   

  4,173.58  

   4,164.17
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Brent Petrol

Brent petrol 73$ üzerindeki seyrini sürdürüyor. Dün 74$ üzerine
doğru sınırlı bir yükseliş kaydeden petrol, bu seviyenin üzerine
doğru kalıcı hareketinde zorlandı. Piyasalarda Fed etkisi
hissediliyor. Fed'in geleceğe yönelik bu yıl için revizyonlarında,
GSYIH ve enflasyon beklentisi yukarı yönlü revize edildi. 2023
sonuna kadar noktasal grafiklerde 2 faiz artışı öngörüsü dikkat
çekti. Fed'in geleceğe dair beklentileri şahin olarak görülüyor. Faiz
artışı demek, tüketimin azalması olarak yorumlanabilir, petrol
açısından sınırlı negatif bir durum. Suudi Arabistan Petrol Bakanı
açıklamasında, OPEC+ temkinli duruşunun sonuçlarını petrol
fiyatları üzerinde görmeye başladıklarını ifade etti. İyimserlik
korunuyor. Brent petrol için 74,45$ - 74,95$ - 75,51$ dirençler,
73,44$ - 72,92$ - 72,39$ destekler.

Günlük Pivot Seviyeleri
   74.51

  74.07  

 73.85   

73.63    

 73.19   

  72.75  

   72.53

USD/JPY

Fed, beklentilere paralel faizlerde değişikliğe gitmezken, 2023 yılı
sonuna kadar iki faiz artışı öngördü. Fed'in 2021 yılına ilişkin
büyüme beklentilerindeki güncelleme ekonomik aktiviteye yönelik
iyimser bakışını ortaya koydu. Fed Başkanı Powell risklerin devam
ettiğini belirtirken, önemli ilerleme kaydedilene kadar varlık
alımlarının süreceğini vurguladı. Japonya'da ise ihracat mayıs
ayında geçen yılın aynı dönemine göre %49,6 artarak sert
yükselirken, ithalat geçen yılı aynı dönemine göre %27,9 arttı.
Mayıs ayında ticaret fazlası beklentilerin üzerinde 187,18 milyar
yen olarak gerçekleşti. Dolardaki değer kazancı ile sert yükselişin
yaşandığı paritede 110,96 – 111,15 ve 111,30 seviyeleri direnç,
110,32 – 110,00 ve 109,85 izlenen desteklerdir.

Günlük Pivot Seviyeleri
   111.01

  110.92  

 110.79   

110.66    

 110.57   

  110.48  

   110.35
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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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