
Forex Bülten 18 Haziran 2021

Piyasa Gündemi

Çarşamba akşamı gerçekleşen Fed ve dün gerçekleşen TCMB
toplantılarının yansımaları takip ediliyor.  Özellikle Fed’in enflasyon
tahminlerindeki yükselişlerin etkisi küresel ölçüde negatif
fiyatlamada etkili oluyor. TL varlıklarda daha negatif bir görünüm
olmakla birlikte dün küresel piyasalarda da ağırlıklı olarak satıcılı
bir görünüm mevcuttu. Bugün de ağırlıklı satıcılı olmakla birlikte
karışık bir tablo var. Bugün önemli bir veri gündeminin olmadığı
piyasalarda Fed toplantısının yansımaları fiyatlanmaya devam
edecektir. 

Açıklanacak Önemli Ekonomik Veriler  
•    Önemli bir veri akışı bulunmuyor. 
 

Türkiye

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası Para Politikası Kurulu faiz
kararını açıkladı. Piyasa beklentilerine paralel şekilde politika faizi
sabit tutulurken, karar metninde mevcut sıkı duruşun kararlılıkla
sürdürüleceği ifadeleri yer aldı. Metinde konuyla ilgili olarak
"Enflasyon ve enflasyon beklentilerindeki yüksek seviyeler dikkate
alınarak, Nisan Enflasyon Raporu tahmin patikasındaki belirgin
düşüş sağlanana kadar para politikasındaki mevcut sıkı duruş
kararlılıkla sürdürülecektir." ifadeleri yer aldı. Türkiye Cumhuriyet
Merkez Bankası'nın toplam rezervleri 11 Haziran haftası itibariyle
94,5 milyar dolar seviyesine yükseldi. Bir önceki hafta toplam
rezervler 93,7 milyar dolar seviyesindeydi.

Euro Bölgesi

Avrupa Merkez Bankası Başekonomisti Philip Lane "Acil Pandemi
Varlık Alım Programı (PEPP) için sabit hacim gibi bir yaklaşımları
olmadığını söyledi. Lane "Temelde aynı duruşu sürdürmeye karar
verdik. Mart ayında aldığımız karar iyi bir karar olmaya devam
ediyor. Bu yüzden yaz aylarındaki likidite konusu ikinci planda" diye
konuştu. AMB Başkanı Christine Lagarde verdiği bir mülakatta da
ekonomik toparlanmaya dair net işaretler görülmeden desteklerin
çekilmemesi gerektiğini belirtmişti. Euro Bölgesi’nde TÜFE mayıs
ayında beklentiler doğrultusunda yıllık %2 arttı. Euro Bölgesi’nde
yıllık enflasyona en büyük katkı %1,19 ile enerji fiyatlarından
gelirken hizmetlerde görülen artış %0,45 oldu. TÜFE’deki aylık
bazdaki değişim ise beklentiler doğrultusunda %0,3 arttı.

ABD

ABD Çalışma Bakanlığı tarafından açıklanan haftalık işsizlik maaşı
başvuruları verileri, nisan ayından beri ilk kez yükseldi ve 37 bin
kişi artarak, 375 bin kişiden, 412 bin kişiye yükseldi. ABD Sağlık ve
İnsani Hizmetler Bakanlığı, Kovid-19'a karşı geliştirilen antiviral
ilaçlara 3 milyar dolardan fazla destek verileceğini açıkladı. Fed'in
ters repo ihalesinde kullanım oranı Çarşamba günü açıklanan faiz
kararının ardından 755,8 milyar dolarla rekor kırdı.

Piyasa Verileri

Pariteler Son Günlük Değ.
(%)

Haftalık Değ.
(%)

Yılbaşı Değ.
(%)

USDTRY 8.7222 0.03 3.99 17.31
EURTRY 10.3863 0.01 2.28 14.13
EURUSD 1.1908 0.01 -1.68 -2.53
GBPUSD 1.3903 -0.12 -1.44 1.67
USDJPY 110.01 -0.17 0.34 6.54

Sepetler Son Günlük Değ.
bp

Haftalık Değ.
bp

Yılbaşı Değ.
bp

½ $ + ½ € 9.5075 7.12 13.50 122.75
Dolar Endeksi 91.9520 5.00 144.20 201.50
REK 60.5500 - - -167.00

Endeks Vadeliler Son Günlük Değ.
(%)

Haftalık Değ.
(%)

Yılbaşı Değ.
(%)

S&P 500 Yakın Vade 4,216.00 0.09 -0.70 12.46
DAX Yakın Vade 15,697.00 -0.04 0.03 14.19
Dow Jones Yakın
Vade 33,716.00 0.07 -2.16 10.56

Emtialar Son Günlük Değ.
(%)

Haftalık Değ.
(%)

Yılbaşı Değ.
(%)

Ons Altın 1,785.47 0.69 -4.90 -6.07
Gram Altın 500.69 0.73 -1.22 10.25
WTI 70.29 0.55 0.67 45.14
BRENT 71.94 -0.75 -0.51 39.52
Bakır 4.22 0.27 -6.69 20.02

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 18.0800 4.00 -32.00 518.00
ABD 10 Yıllık 1.5130 0.40 6.00 59.60
ABD 2 Yıllık 0.2220 0.50 6.90 9.90
Almanya 10 Yıllık -0.2420 0.00 2.80 33.30
Almanya 2 Yıllık -0.6630 0.00 1.50 5.00

Gelişmekte Olan
Ülke Kurları Son Günlük Değ.

(%)
Haftalık Değ.

(%)
Yılbaşı Değ.

(%)
USDZAR 14.1173 -0.08 2.88 -3.93
USDIDR 14,397.45 -0.69 1.22 3.40
USDTRY 8.7222 0.03 3.99 17.31
USDRUB 72.4700 0.24 0.72 -2.25
USDBRL 5.0086 -0.01 -2.14 -3.56
USDCNY 6.4467 -0.02 0.75 -1.32
USDMXN 20.4681 0.18 3.00 2.89
USDCZK 21.4570 -0.03 2.32 -0.09
USDHUF 298.7190 0.00 3.90 0.64
USDPLN 3.8264 -0.07 2.92 2.49

444 0 435 www.gedikyatirim.com.tr

https://www.gedikyatirim.com.tr/


Gedik Forex Bülten 18 Haziran 2021

Euro/Dolar

Euro Bölgesi’nde dün mayıs ayına ait enflasyon rakamları ve ECB
Başekonomisti Philip Lane’ın değerlendirmeleri ön plana çıktı. Euro
Bölgesi’nde mayıs ayında enflasyon aylık bazda %0,3 seviyesinde
artarken, yıllık bazda beklentilere paralel %2 artış kaydetti. Philip
Lane, Acil Pandemi Varlık Alım Programı çerçevesindeki tahvil
alımlarını sona erdirmeyi tartışmak için hala çok erken olduğunu
belirtti. ABD’de haftalık işsizlik maaşı başvuruları düşüş
beklentisine rağmen 412 bin adet arttı. Dolar endeksinde ve tahvil
faizlerindeki yükseliş paritede fiyatlamanın 1,1900 seviyesinin
altının test edilmesinde etkili oldu. Paritede geri çekilmelerde
1,1890 – 1,1875 ve 1,1860 seviyeleri destek, toparlanmalarda
1,1956 – 1,1985 ve 1,2000 direnç noktalarıdır. 

Günlük Pivot Seviyeleri
   1.1955

  1.1941  

 1.1924   

1.1908    

 1.1893   

  1.1879  

   1.1862

GBP/USD

Dün İngiltere tarafında önemli bir veri bulunmazken, ABD tarafında
haftalık işsizlik maaşı başvuruları Nisan’dan beri ilk kez artarak 412
bin oldu. Bugün İngiltere tarafında perakende satışlar verisi
izlenecek. ABD tarafında ise önemli bir veri akışı bulunmuyor. Fed
toplantısı sonrasında dolar gelişen ülke para birimleri karşısında
değer kazanmaya devam ediyor. Satış baskısının devam ettiği
paritede kısa vadede aşağı yönlü hareketlerde 1,3895 - 1,3850 ve
1,3800 destek seviyeleri takip edilebilir.  Yukarı yönlü hareketlerde
ise 1,3965 - 1,4000 ve 1,4035 direnç seviyeleri izlenebilir.

Günlük Pivot Seviyeleri
   1.3984

  1.3964  

 1.3934   

1.3903    

 1.3884   

  1.3864  

   1.3834
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USD/TRY

Dolar/TL kuru dün 8,6315 ile 8,4964 seviyeleri arasında
dalgalanarak günü 8,6279’dan tamamladı. Dün TCMB faiz
oranlarında değişikliğe gitmeyerek politika faizini %19 seviyesinde
sabit tuttu. TCMB PPK metninde, enflasyonda belirgin düşüş
görülene kadar sıkı para politikasının devam edeceği vurgulandı.
ABD tarafında ise haftalık işsizlik maaşı başvuruları Nisan’dan beri
ilk kez artarak 412 bin oldu. Bugün önemli bir veri akışı
bulunmuyor. Kur da Fed toplantısı sonrası yukarı yönlü baskının
devam ettiği görülüyor. Dolar/TL’de bu sabah 08:45 itibariyle
8,7225 seviyelerinden işlem görüyor. DXY 91.98 seviyelerinde
hareket ederken ABD 10 yıllık tahvil faizi %1.5140 seviyesinden
işlem görüyor.

Günlük Pivot Seviyeleri
   8.7454

  8.7352  

 8.7287   

8.7222    

 8.7120   

  8.7018  

   8.6953

EUR/TRY

Avrupa cephesinde dün enflasyon verisi öne çıkan başlık olarak yer
alırken, diğer yandan ECB Başekonomisti Philip Lane’ın tahvil
alımlarını sona erdirmeyi tartışmak için hala çok erken olduğuna
ilişkin açıklamaları takip edildi. Euro Bölgesi’nde mayıs ayında
enflasyon aylık bazda %0,3 seviyesinde artarken, yıllık bazda
beklentilere paralel %2 artış kaydetti. Yurt içinde TCMB Piyasa
beklentilerine paralel şekilde politika faizi sabit tutulurken, karar
metninde mevcut sıkı duruşun kararlılıkla sürdürüleceği ifadeleri
yer aldı. Küresel piyasalarda dolar endeksi ve tahvil faizlerindeki
yükseliş gelişmekte olan ülke para birimleri üzerinde baskı
yaratmaya devam ederken, Euro/TL kuru bu sabah
10,38’li seviyelerden fiyatlanıyor.

Günlük Pivot Seviyeleri
   10.4317

  10.4181  

 10.4022   

10.3863    

 10.3727   

  10.3591  

   10.3432
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XAU/USD

Ons altın bu hafta Fed toplantısı sonrası ivme kaybını sürdürdü.
Dün en son 1765$ seviyesine doğru düşüşün ardından bu
seviyeden tepki alımlarıyla karşılaşıldı. Altın bu seviyeleri Mayıs
ayında görmüştü ve sonrasında yükseliş kaydetmişti. Dolayısıyla
1765$ seviyesi ons altın açısından önemli görülüyor. ABD 10 yıllık
tahvil faizinin Fed sonrası %1,59 seviyesine doğru hızlı yükselişin
ardından dün gevşemeye başladı ve gün sonu kapanışını %1,50
çevresinde gerçekleşti. Tahvildeki gevşeme bir miktar altın içinde
olumlu oldu. Ancak Fed'in şahin projeksiyonları altını baskılamaya
devam ediyor. Bugün için takvim sakin. ABD 10 yıllık tahvil faizi ve
Doların görünümü, altının seyri açısından izlenebilir. Ons altın için
1800$ - 1818$ - 1839$ direnç noktaları, 1765$ - 1748$ ve 1730$
destek noktaları.

Günlük Pivot Seviyeleri
   1,803.91

  1,795.56  

 1,790.53   

1,785.50    

 1,777.15   

  1,768.80  

   1,763.77

DAX Yakın Vade

FED faiz toplantısı sonrası gelen açıklamaları şahin olarak
değerlendirilen piyasalar,satıcılı açılış sonrası toparlanarak karışık
seyirle kapandı. DAX vadeli endeksi %0,08 kayıpla 15.703
seviyesinden kapandı.Haftanın son işlem gününde DAX vadeli
 sözleşmesi yataya yakın hafif satıcılı işlem görüyor.Sözleşme için
15.620 ilk destek olurken 15.560 - 15.425 bir sonraki destek
seviyeleri olarak görülüyor. Yukarıda 15.760 -15.806 ve 15.960
direnç bölgeleri olarak takip edilebilir.

Günlük Pivot Seviyeleri
   15,747.33

  15,735.67  

 15,716.33   

15,697.00    

 15,685.33   

  15,673.67  

   15,654.33
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Dow Jones Yakın Vade

Dow Jones endeksi dünü %0,62 düşüşle 33.823 seviyesinden
tamamladı. Çarşamba günkü Fed toplantısı sonrası küresel
piyasalarda risk iştahı zayıftı. Fed'in projeksiyonlarının "şahin"
yorumlanması, ABD endekslerinde de karışık seyirlere neden oldu.
ABD 10 yıllık tahvil faizinin Fed sonrası %1,59 seviyesine doğru
yükselişi sonrası dün bir miktar gevşemeye başladı ve gün içinde
%1,44 seviyesine doğru düşüş kaydetti. Dünkü kapanışı %1,50
çevresinde gerçekleşti. Tahvildeki sakinleşme bir nebze de olsa
endeksler üzerindeki baskıyı azalttı. Bugün ABD'de takvim sakin.
Bu sabah vadeli piyasada ABD borsalarında hafif alıcılı seyirler
izleniyor. Sözleşme için 33.889 - 34.065 - 34.220 direnç noktaları
olarak izlenebilir. Geri çekilmelerde, 33.602 - 33.427 - 33.213
destek noktaları olarak takip ediliyor.

Günlük Pivot Seviyeleri
   33,846.33

  33,800.67  

 33,758.33   

33,716.00    

 33,670.33   

  33,624.67  

   33,582.33

S&P 500 Yakın Vade

S&P 500 endeksi dünü %0,04 kayıpla 4.221 puandan kapattı. Bu
haftaki Fed toplantısı sonrası küresel tarafta iştah zayıfladı. Fed'in
projeksiyonlarının şahin olarak yorumlanması, ABD endekslerinde
de karışık seyirlere neden oldu. ABD 10 yıllık tahvil faizinin Fed
toplantısı sonrası %1,59 seviyesine doğru yükselişinin ardından
dün bir miktar gevşedi ve gün içinde %1,44 seviyesine doğru düşüş
görüldü. Kapanışı %1,50 çevresinde gerçekleşti. Tahvildeki
sakinleşme bir nebze de olsa endeksler üzerindeki baskıyı azalttı.
Bugün için ABD'de açıklanacak önemli bir veri akışı bulunmuyor.
Bu sabah vadeli piyasada ABD endekslerinde sınırlı yükselişle
işlemler görülüyor. Sözleşme için 4.201 - 4.185 ve 4.168 destek
noktaları olarak takip edilebilir. Yukarıda 4.228 - 4.242 ve 4.261
direnç noktaları.

Günlük Pivot Seviyeleri
   4,228.17

  4,224.08  

 4,220.17   

4,216.25    

 4,212.17   

  4,208.08  

   4,204.17
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Brent Petrol

Petrol fiyatlarında son iki gündür düşüş hız kazandı. Bu haftaki Fed
toplantısı sonrası emtia fiyatlarındaki ivme kaybı, petrol üzerinde de
baskı oluşturdu ve düşüşe neden oldu. Küresel tarafta, Dolarında
güçlenmesi ve bu seyrini şimdilik koruyor olması, petrol açısından
olumsuz yorumlandı. Ancak, gelecek dönem için petrol beklentileri
güçlü olduğu için bu satışlar belli noktalarda karşılanabilir. Fitch
dünkü açıklamasında, 2021-2022 yılları için petrol fiyatlarına dair
beklentilerini yukarı yönde revize ederken, aşılamanın hız
kazanması ve kısıtlamaların gevşetilmesiyle, petrol talebinde
artışın yılın ikinci yarısında da devam edebileceğini belirtti.
Beklentiler hala gücünü koruyor. Brent petrol için 73,22$ - 73,85$
ve 74,56$ direnç noktaları, 71,77$ - 71,14$ - 70,45$ destek
konumunda.

Günlük Pivot Seviyeleri
   73.16

  72.80  

 72.37   

71.94    

 71.58   

  71.22  

   70.79

USD/JPY

Önceki gün Fed’in beklentilere paralel faizlerde değişikliğe
gitmeyerek, 2023 yılı sonuna kadar iki faiz artışı öngörüsünün
ardından dolar endeksinde ve tahvil faizlerinde yaşanan volatilite
öne çıkmaya devam ediyor. Ülkede dün haftalık işsizlik maaşı
başvuruları düşüş beklentisine karşın 412 bin adet artış kaydetti.
Japonya Merkez Bankası gerçekleştirdiği toplantıda faiz oranında
değişikliğe gitmedi. BoJ'un açıklamasında, ülke ekonomisinin zorlu
bir süreçte olduğu, ancak toparlanmaya başladığı belirtildi.
Dolardaki değer kazancı ile sert yükselişin yaşandığı paritede bu
sabah düzeltme hareketleri etkili olmaktadır. Geri çekilmelerde
110,00 seviyesinin altında 109,85 – 109,54 ve 109,32 seviyeleri
destek, 110,32 – 110,58 ve 110,82 direnç seviyeleridir.

Günlük Pivot Seviyeleri
   110.59

  110.46  

 110.23   

110.01    

 109.88   

  109.75  

   109.53
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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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