
Forex Bülten 24 Haziran 2021

Piyasa Gündemi

Powell’ın bu hafta yumuşak tondaki söylemleri risk iştahını
desteklerken, Fed üyelerinden gelen açıklamalar önemini koruyor.
Dün küresel çapta açıklanan öncü PMI rakamları güçlü bir görünüm
ortaya koydu. Ekonomik veri akışları ve merkez bankalarının
söylemleri piyasaların seyri üzerinde belirleyici olacaktır. Dün gün
içerisinde Ege Denizi’nde ilan edilen NAVTEX ve bölgedeki
gelişmeler yurt içi piyasaların takibinde yer alacaktır. 

Açıklanacak Önemli Ekonomik Veriler  
     
•    15:30 ABD – Dayanıklı Mal Siparişleri Önem: Yüksek
•    15:30 ABD – 20201/1Ç GSYH Önem: Yüksek 

Türkiye

T.C. Cumhurbaşkanlığı Yatırım Ofisi Başkanı A. Burak Dağlıoğlu,
Uluslararası yatırımcıların hangi sektörlere ilgi gösterdiğine dair
yaptığı değerlendirmede, finansal yatırımcı profilinin “çok önemli”
olduğunu ve girişim sermayesi fonlarından “ciddi ilgi” gördüklerini
söyledi. Avrupa Birliği (AB) Türkiye'ye Suriyeli göçmenlere 2024
yılına kadar ev sahipliği yapmaya devam etmesi için 3,5 milyar
euroluk fon oluşturmayı değerlendiriyor. Türkiye Cumhuriyet
Merkez Bankası'nın swap görüşmesi gerçekleştirdiği ülkeler
arasında İngiltere, Malezya ve bazı Asya ülkeleri olduğu belirtildi.
Türkiye, Ege Denizi'nin uluslararası sularında NAVTEX ilan etti.
NAVTEX kararı mutabakata rağmen Atina'nın turizm sezonunda
NAVTEX ilan etmesi üzerine alındı. Konuya ilişkin haber akışları
yakından takip ediliyor. Yurt içinde TCMB PPK Toplantı tutanakları
ve reel sektör güven endekslerinin açıklanması bekleniyor.

Euro Bölgesi

Küresel piyasalarda öncü gösterge niteliğinde olan hizmet imalat
PMI endeksleri takip edildi. Euro Bölgesi’nde IHS Markit bileşik PMI
endeksi 59,2’ye çıkarak karantinaların gevşetilmesiyle 15 yılın
zirvesine çıktı. Hizmet PMI endeksi ise beklentiye paralel olarak
55.2’den 58’e yükselirken, imalat sektörü PMI endeksi değişim
göstermeyerek 63,1 seviyesinde açıklandı. Avrupa’nın en büyük
ekonomisi olan Almanya’da imalat PMI endeksi 64,4’ten 64,9’a,
hizmet PMI endeksi 52.8’den 58.1’e yükseldi. Hizmet PMI böylece
10 yılın en yüksek seviyesine çıktı.

ABD 

ABD'de cari işlemler açığı, bu yılın ocak-mart döneminde bir önceki
çeyreğe kıyasla %11,8’e denk gelen 20 milyar dolar artışla 195,7
milyar dolar oldu. Yılın ilk çeyreğinde, mal ihracatı 24,5 milyar dolar
artarak 408,6 milyar dolara, mal ithalatı 39,9 milyar dolar artarak
677,0 milyar dolara yükseldi. Hizmet ihracatı aynı dönemde, 1,1
milyar dolar artarak 175,9 milyar dolara yükseldi. İmalat PMI
endeksi haziran ayında pandemi kısıtlamalarının gevşetilmesi ve
ekonomideki güçlenmeyle 62,6 rekor seviyeye yükseldi. Hizmet
PMI endeksi ise 70,4 seviyesinden 64,8 seviyesine düşerken yine
de rekor seviyelere yakın gerçekleşti. Ülkede yeni konut satışları
Mayıs’ta %5,9 düşüşle 769 bine geriledi. Fiyatların rekor seviyelere
yükselmesi satışların azalmasında etkili oldu. Atlanta Fed Başkanı
R. Bostic, beklentilerden daha hızlı gerçekleşen toparlanma
neticesinde Fed’in  2022 sonuna kadar faiz artırmasını beklediğini,
varlık alımlarının azaltılması kararının da gelecek birkaç ay içinde
alınabileceğini söyledi. Dallas Fed Başkanı R.Kaplan ise Fed’in
varlık alımlarını azaltma eşiğine insanların düşündüğünden daha
erken ulaşacağını öngördüğünü belirtti.

Piyasa Verileri

Pariteler Son Günlük Değ.
(%)

Haftalık Değ.
(%)

Yılbaşı Değ.
(%)

USDTRY 8.6686 0.31 -0.58 16.59
EURTRY 10.3346 0.21 -0.49 13.57
EURUSD 1.1922 -0.04 0.13 -2.41
GBPUSD 1.3956 -0.04 0.26 2.05
USDJPY 110.85 -0.09 0.60 7.35

Sepetler Son Günlük Değ.
bp

Haftalık Değ.
bp

Yılbaşı Değ.
bp

½ $ + ½ € 9.4550 -4.50 1.87 117.50
Dolar Endeksi 91.8310 3.10 -7.10 189.40
REK 60.5500 - - -167.00

Endeks Vadeliler Son Günlük Değ.
(%)

Haftalık Değ.
(%)

Yılbaşı Değ.
(%)

S&P 500 Yakın Vade 4,240.25 0.21 0.66 13.11
DAX Yakın Vade 15,482.00 0.06 -1.41 12.63
Dow Jones Yakın
Vade 33,835.00 0.23 0.42 10.95

Emtialar Son Günlük Değ.
(%)

Haftalık Değ.
(%)

Yılbaşı Değ.
(%)

Ons Altın 1,776.73 -0.11 0.20 -6.53
Gram Altın 495.18 0.21 -0.38 9.04
WTI 73.24 -0.15 4.77 51.22
BRENT 74.59 -0.21 2.90 44.65
Bakır 4.19 -0.22 -0.54 19.05

Tahviller Son Günlük Değ.
bp

Haftalık Değ.
bp

Yılbaşı Değ.
bp

Türkiye 2 Yıllık 18.4000 -70.00 0.00 344.00
Türkiye 10 Yıllık 17.5200 -27.00 -52.00 462.00
ABD 10 Yıllık 1.4900 0.40 -1.90 57.30
ABD 2 Yıllık 0.2610 0.80 4.40 13.80
Almanya 10 Yıllık -0.1730 0.00 6.90 40.20
Almanya 2 Yıllık -0.6460 0.00 1.70 6.70

Gelişmekte Olan
Ülke Kurları Son Günlük Değ.

(%)
Haftalık Değ.

(%)
Yılbaşı Değ.

(%)
USDZAR 14.2392 -0.04 0.78 -3.10
USDIDR 14,454.50 0.15 -0.30 3.81
USDTRY 8.6686 0.31 -0.58 16.59
USDRUB 72.6466 0.03 0.48 -2.01
USDBRL 4.9664 -0.01 -0.85 -4.37
USDCNY 6.4798 0.09 0.49 -0.81
USDMXN 20.1922 0.00 -1.17 1.50
USDCZK 21.2890 0.11 -0.81 -0.88
USDHUF 293.7800 -0.03 -1.66 -1.02
USDPLN 3.7995 -0.01 -0.77 1.77
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Euro/Dolar

Küresel piyasalarda öncü nitelikte olan haziran ayına ait PMI
rakamları takip edildi. Euro Bölgesi’nde hizmet PMI endeksi
beklentilere paralel 58,0 seviyesine yükselirken, imalat PMI sektörü
endeksi değişim göstermeyerek 63,1 seviyesindeki seyrini korudu.
ABD'de cari işlemler açığı, yılın ilk çeyreğinde %11,8 artışla 195,7
milyar dolara ulaştı. Ülkede imalat sektörü PMI endeksi 62,6 rekor
seviyeye yükselirken, hizmet PMI endeksi 64,8 seviyesine
düşerken rekor seviyelere yakın gerçekleşti. Karantinaların
gevşetilmesi ABD ve Avrupa cephesinde imalat hizmet
sektörlerinde toparlanmaya destek olmaya devam ediyor. Dalgalı
seyrin yaşandığı paritede geri çekilmelerde kısa vadede 1,1910 –
1,1890 ve 1,1866 seviyeleri destek, 1,1952 – 1,1985 ve 1,2000
direnç seviyeleridir.

Günlük Pivot Seviyeleri
   1.1948

  1.1942  

 1.1932   

1.1922    

 1.1916   

  1.1910  

   1.1900

GBP/USD

Dün İngiltere’de imalat PMI beklentilerin üzerinde 64,2 olarak
gerçekleşirken hizmet PMI verileri 61,7 ile beklentilerin altında
gerçekleşti. ABD tarafında ise imalat PMI beklentilerin üzerinde
62,6 olarak gerçekleşirken, yeni konut satışları 769 bin ile
beklentilerin altında gerçekleşti. Bugün yoğun veri akışı bulunuyor.
İngiltere’de BoE faiz kararı izlenecek. Faiz de değişiklik
beklenmiyor. ABD’de ise haftalık işsizlik maaşı başvuruları,
dayanıklı mal siparişleri, birinci çeyrek büyüme ve çekirdek kişisel
tüketim harcamaları izlenecek. Gün içinde yoğun veri akışına bağlı
olarak oynaklığın artabileceği paritede, kısa vadeli aşağı yönlü
hareketlerde 1,3910 - 1,3860 ve 1,3835 destek seviyeleri takip
edilebilir. Yukarı yönlü hareketlerde ise 1,4010 - 1,4035 ve 1,4080
direnç seviyeleri izlenebilir.

Günlük Pivot Seviyeleri
   1.3993

  1.3983  

 1.3970   

1.3956    

 1.3947   

  1.3937  

   1.3924
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USD/TRY

Dolar/TL kuru dün 8,6771 ile 8,5955 seviyeleri arasında
dalgalanarak günü 8,6415’den tamamladı. Dolar/TL’nin satıcılı
seyir izlemesinde Fed üyelerinin açıklamaları ve TCMB Başkanı
Kavcıoğlu’nun swap anlaşmaları için başka ülkelerle görüştüklerini
söylemeleri etkili olduğu söylenebilir. ABD’de dün açıklanan
verilerde imalat PMI beklentilerin üzerinde 62,6 olarak
gerçekleşirken yeni konut satışları 769 bin ile beklentilerin altında
gerçekleşti. Bugün yurt içinde TCMB PPK toplantı özeti izlenecek.
ABD’de ise birinci çeyrek büyüme ve çekirdek kişisel tüketim
harcamaları takip edilecek. Dolar/TL, bu sabah 08:30 itibariyle
8,6641’den işlem görüyor. DXY 91,82 seviyelerinde hareket
ederken ABD 10 yıllık tahvil faizi %1.4930 seviyesinden işlem
görüyor. 

Günlük Pivot Seviyeleri
   8.7187

  8.6952  

 8.6819   

8.6686    

 8.6452   

  8.6217  

   8.6084

EUR/TRY

Euro Bölgesi’nde hizmet PMI endeksi beklentilere paralel 58,0
seviyesine yükselirken, imalat PMI sektörü endeksi değişim
göstermeyerek 63,1 seviyesindeki seyrini korudu. Avrupa’nın en
büyük ekonomisi olan Almanya’da imalat PMI endeksi 64,4’ten
64,9’a, hizmet PMI endeksi 52.8’den 58.1’e yükseldi. Hizmet PMI
böylece 10 yılın en yüksek seviyesine çıktı. Karantinaların
gevşetilmesi Avrupa cephesinde sektörde toparlanma destek
olmaya devam ediyor. Yurt içinde ise açıklanan önemli veri akışı
bulunmazken, gündeme dair gelişmeler takip edildi. Yurt içinde
bugün TCMB PPK Toplantı tutanakları ve reel sektör güven
endekslerinin açıklanması beklenirken,  Euro/TL kuru bu sabah
10,34’lü seviyelerden fiyatlanıyor.

Günlük Pivot Seviyeleri
   10.4117

  10.3831  

 10.3589   

10.3346    

 10.3060   

  10.2773  

   10.2531
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XAU/USD

Ons altında teknik görünüm hala zayıf. Fed Başkanı Powell'dan bu
hafta gelen güvercin açıklamalara rağmen ons altın yükselişinde
zorlanıyor. Fed üyelerinin bu haftaki açıklamalarına bakıldığında,
bir çoğu, ABD ekonomisinin hızlı toparlandığını ve varlık alım
konusunda bir adım atılacağına dair ifadeler bulunuyor. Bu
açıklamaların, altını baskıladığını ve sıkışık bir seyir izlediğini
gözlemliyoruz. Bugün için ABD'de GSYIH verisi açıklanacak.
Verinin etkisi piyasalarda oynaklığa neden olabilir. Ayrıca Fed
üyelerinin de konuşmaları bulunuyor. Altının seyri açısından takip
edilebilir. Ons altın için yukarı yönlü hareketin devamında 1785$ -
1795$ - 1805$ direnç noktaları olarak izlenebilir. Aşağıda, 1766$ -
1756$ - 1742$ destek noktaları olarak takip ediliyor. 

Günlük Pivot Seviyeleri
   1,787.46

  1,783.84  

 1,780.31   

1,776.78    

 1,773.15   

  1,769.53  

   1,766.00

DAX Yakın Vade

Fed’e ilişkin endişelerin bir miktar sindirilmesinin etkisiyle küresel
hisse piyasalarında bu hafta içerisinde toparlanma çabası
gözlenirken, dün hisse piyasalarında dalgalı bir görünüm ve bir
miktar satıcılı bir fiyatlama etkili oldu. Almanya ve Euro Bölgesi’nde
öncü PMI rakamları güçlü bir görünüm ortaya koydu. Fed’in
izleyeceği yol haritası, ekonomik veri akışları ve aşılama
cephesindeki gelişmeler önemini korumaktadır. Avrupa borsaları
dün günü düşüşlerle tamamlarken, DAX vadeli kontratı günü
%0,99’luk düşüşle 15.473 puandan tamamladı. Bu sabah yataya
yakın hafif alıcılı bir seyrin izlendiği DAX vadelisinde yükselişlerde
15.535 – 15.608 ve 15.724 seviyeleri direnç olarak takip edilebilir.
Geri çekilmelerde 15.433 - 50 günlük üssel ortalama (15.367) ve
15.257 seviyeleri destek konumundadır. 

Günlük Pivot Seviyeleri
   15,539.00

  15,524.00  

 15,503.00   

15,482.00    

 15,467.00   

  15,452.00  

   15,431.00
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Dow Jones Yakın Vade

ABD endekslerinde dün karışık bir görünüm vardı. Petrol
fiyatlarındaki yükseliş enerji hisselerini desteklerken, teknoloji
hisselerindeki yükselişte Nasdaq endeksinin sınırlı yükselişle
kapatmasını sağladı. Ancak Dow Jones endeksi dünü %0,21
düşüşle 33.874 seviyesinden tamamladı. Endekslerdeki seyri
etkileyebilecek önemli bir gelişme bulunmuyor. Fed üyelerinden
açıklamalar geliyor. ABD ekonomisinin hızlı toparlanıp, varlık alım
konusunda adım atılabilir şeklinde. Ancak Fed Başkanı Powell'dan
en son gelen güvercin açıklamalar piyasayı sakinleştirdiği için
şimdilik ABD endeksleri üzerinde oynaklığa neden olmadı. Bu
sabah vadeliler alıcılı. Bugün ABD GSYIH verisi izlenecek.
Sözleşme için 34.060 - 34.276 - 34.494 direnç noktaları, 33.680 -
33.458 ve 33.203 destek noktaları.

Günlük Pivot Seviyeleri
   33,989.33

  33,933.67  

 33,884.33   

33,835.00    

 33,779.33   

  33,723.67  

   33,674.33

S&P 500 Yakın Vade

S&P 500 endeksi %0,11 kayıpla 4.241 puandan kapattı. Endekste
11 alt sektörün 8 sektöründe satıcılı seyirler vardı ve endeksinde
düşüşle günü tamamlamasına neden oldu. ABD endekslerinde dün
bir miktar karışık seyirler izlendi. Ancak yeni bir gelişme
bulunmuyor. Bu hafta Fed Başkanı Powell'ın güvercin tondaki
açıklamaları piyasaları sakinleştirdi. Bazı Fed üyelerinden gelen
açıklamalarda, ekonominin hızla toparlandığı ve varlık alım
konusunda bir sinyal gelebilir yönünde. Dolayısıyla bundan sonraki
süreçte, konuşmalar önemini korumaya devam edecek. Bu sabah
vadeli piyasada alıcılı seyirler izleniyor. Bugün ABD GSYIH verisi
açıklanacak. Endekslerin seyri açısından önemli olabilir. Sözleşme
için 4.224 - 4.199 - 4.171 destekler, 4.258 - 4.282 ve 4.310
dirençler olarak bulunuyor. 

Günlük Pivot Seviyeleri
   4,255.75

  4,249.25  

 4,244.75   

4,240.25    

 4,233.75   

  4,227.25  

   4,222.75
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Brent Petrol

Bu hafta açıklanan API ve DOE stoklarındaki düşüş petrol talebinin
güçlenmeye başladığını gösteriyor, bu da petrol fiyatlarını
destekliyor. İran nükleer anlaşmasına dair görüşmeler, gelecek
hafta devam edecek. İran, ABD'nin yaptırımları kaldırdığını
açıklarken, ABD'de birşeyin kaldırılmadığını ifade ediyor. Bu
belirsizlik İran petrolünün geç gelecek olmasından dolayı petrol için
olumlu. OPEC+ aylık toplantısının 1 Temmuz günü yapılması
bekleniyor. Rusya'nın üretim artışına geçmek istediği ifade ediliyor.
Toplantıda bu konuda ele alınacaktır. Petrol fiyatlarında bir süredir
devam eden iyimserlik sürüyor. Brent petrol en son 2019 Nisan
ayında gördüğümüz seviyelerde. Bugün için ABD verileri izlenebilir.
Brent petrol için 74,69$ - 74,07$ - 73,40$ destekler, 75,70$ -
76,35$ - 77,09$ dirençler.

Günlük Pivot Seviyeleri
   75.10

  74.93  

 74.76   

74.59    

 74.42   

  74.25  

   74.08

USD/JPY

Küresel piyasalarda öncü nitelikte olan haziran ayına ait PMI
rakamları ve ABD’de dış ticaret rakamları takip edildi. Ülkenin cari
işlemler açığı, bu yılın ocak-mart döneminde bir önceki çeyreğe
kıyasla %11,8 artışla 195,7 milyar dolar oldu. İmalat PMI endeksi
haziran ayında pandemi kısıtlamalarının gevşetilmesi ve
ekonomideki güçlenmeyle 62,6 rekor seviyeye yükselirken, hizmet
PMI endeksi 64,8 seviyesine düşerken rekor seviyelere yakın
gerçekleşti. Japon ekonomisinin koronavirüs salgını etkilerinden
yavaş yavaş çıkmaya başladığına işaret eden verilere göre, mayıs
ayında hizmet üretici fiyatları geçen yılın aynı dönemine göre %1,5
artarak 8 ayın en büyük artışını yaşandı. Paritede yükselişlerde
111,12 – 111,32 ve 111,58 seviyeleri direnç, 110,65 – 110,32 ve
110,10 destek seviyeleridir.

Günlük Pivot Seviyeleri
   111.35

  111.23  

 111.04   

110.85    

 110.74   

  110.62  

   110.43
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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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