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Türkiye’de coronavirüs vaka sayısı 6.143 artarak 5.381.736’ya
yükseldi. Coronavirüs hasta sayısı ise bir önceki güne göre 565
kişi arttı. Hayatını kaybeden kişi sayısı 57 kişi artarak 49.293’e
yükseldi. İyileşen sayısı ise 5.242.945.
TCMB Başkanı Kavcıoğlu: TL'nin değerini korumak için politika
adımlarını atacağız.
Kavcıoğlu: TBB Üyeleri ile bugün bir araya geldik. Samimi bir
ortamda karşılıklı görüşlerimizi ve değerlendirmelerimizi
paylaştık. Bu vesileyle tüm üye bankalarımızın genel müdürlerine
katılımlarından ve desteklerinden dolayı çok teşekkür ediyorum .
Sayıştay Başkanlığı'na, Cumhurbaşkanlığı Personel ve
Prensipler Genel Müdürü Metin Yener seçildi.
Fed Başkanı Powell, "Enflasyondaki yükseliş yumuşayacak.
ABD'nin 1970'lerdeki enflasyonu yaşaması mümkün değil" dedi.
Powell: Fed faiz artırımı için gerçek enflasyonu bekleyecek. %5
enflasyon kabul edilebilir değil.
Powell: Fed erken faiz artırmayacak .
AB Komisyonu Başkanı Leyen, AB’nin Covid-19 salgınının
ekonomik etkilerini hafifletmek amacıyla oluşturduğu kurtarma
fonundan İtalya’ya ayrılacak 191,5 milyar euroluk kaynağa ilişkin
"İtalyan Ulusal Toparlanma Planı’nı başlattı.
AB Komisyonu, AB'nin 800 milyar euroluk kurtarma fonundan
yararlanmak için Almanya'nın sunduğu 25,6 milyar euroluk
yatırım planına onay verdi.
ABD ordusu, Taliban'ın Afganistan'da kontrolünü ele geçirdiği
bölgelerin sayısını artırması sonrası, ülkeden çekilmesini
yavaşlatabileceğini açıkladı.

23.06.2021

EKONOMİK TAKVİM
Saat

Ülke

Önem Olay

Beklenti
63.0

Önceki

10:30 EUR

***

Almanya İmalat Satın Alma Müd. End. (PMI)

64.4

10:30 EUR

**

Almanya Hizmet Satın Alma Müd. End. (PMI)

55.5

11:00 EUR

**

İmalat Satın Alma Müd. End. PMI

62.1

63.1

11:00 EUR

**

Markit Bileşik Satın Alma Müd. End.

58.8

57.1

11:00 EUR

**

Hizmet Satın Alma Müd. End. PMI

57.8

5.2

11:30 GBP

***

Bileşik PMI

62.9

11:30 GBP

***

İmalat Satın Alma Müd. End. PMI

65.6

11:30 GBP

***

Hizmet Satın Alma Müd. End. PMI

16:45 USD

**

Üretim Satın Alma Müd. End. PMI

16:45 USD

**

Markit Bileşik Satın Alma Müd. End.

16:45 USD

**

Hizmet Satın Alma Müd. End.

70.0

70.4

17:00 USD

***

Yeni Konut Satışları (May)

870K

863K

17:30 USD

***

Ham Petrol Stokları

-3,625M

-7,355M

2.8

62.9
61.5

62.1
68.7
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PARİTE

23.06.2021
ANALİZ

Direnç 1– 1.1962

EURUSD

Haftanın üçüncü işlem gününe başlarken piyasalar Euro
Direnç 3– 1.2094 bölgesinden gelecek olan PMI verilerini takip edecek. İlk
olarak TSİ 10:30’da Euro bölgesinin lokomotif ekonomisi
Almanya’dan gelecek olan İmalat Satın Alma Müd. End. Ve
Destek 1– 1.1884
Hizmet Satın Alma Müd. End. Verileri takip edilecek.
Destek 2– 1.1833
Ardından TSİ 11:00’da Euro bölgesinden gelecek olan PMI
Destek 3– 1.1763 verileri izlenecek. ABD kanadına baktığımızda ise 17:00’da
gelecek olan Yeni Konut Satışları dolar endeksinde küresel
bazda volatilitenin artmasına neden olabilir. Diğer yandan
hafta içerisinde ABD Başkanı Powell; enflasyonun
yükseldiğini fakat arz dengesizlikleri çözüldüğü vakit Fed’in
yüzde 2’lik hedefine geri döneceğini belirtti. Bu açıklama
EURUSD paritesinde bir miktar toparlanma hareketlerinin
yaşanmasına neden oldu. Diğer yandan Almanya Maliye
Bakanı Scholz; pandemi sonrasındaki toparlanmanın daha
hızlı olabilmesi için gelecek yıl Almanya’nın fazladan 100
milyar euroya yakın borçlanma hedeflediğini belirtti.
Haftanın üçüncü işlem gününde EURUSD paritesini teknik
olarak inceleyecek olursak yukarı yönlü hareketlenmelerde
sırasıyla 1.19629 – 1.20058 – 1.20940 seviyeleri direnç
noktaları olarak takip edilebilir. Aşağı yönlü gevşemelerde ise
1.18845 – 1.18336 – 1.17633 seviyeleri destek noktaları
olarak test edilebilir.
Direnç 2– 1.2005
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ANALİZ

Direnç 1–8.7005
Direnç 2-8.7508
Direnç 3-8.8001
Destek 1–8.6010
Destek 2–8.5016
Destek 3-8.4265

USDTRY
Haftanın ilk işlem gününde kademeli olarak yukarı yönlü
hareketlenmeler gerçekleştiren USDTRY paritesi tarihi
zirvelere yakın fiyatlamalar gerçekleştirmişti. Dün ise Türk
Lirasının gelişen ülke para birimleri arasında dolara karşı
pozitif ayrışma yaşadığı görüldü. Geçtiğimiz hafta dolar
karşısında yaklaşık olarak yüzde 4 seviyelerinde değer
kayıpları yaşayan TL; dün dolara karşı yaklaşık olarak yüzde
1 seviyelerinde değer kazanımları gerçekleştirdi. Diğer
yandan ilk Rus kabilesi Antalya’ya dün iniş yaptı. Bu gelişme
de TL üzerindeki baskıları azaltan gelişmeler arasındaki
yerini aldı. Haftanın üçüncü işlem gününde piyasalar ABD
kanadından gelecek olan ekonomik verileri takip edecek.
16:45’te ilk olarak PMI verileri izlenecek. Ardından 17:00’da
Yeni Konut Satışları dolar endeksindeki volatiliteyi
artırabilecek ekonomik veri olarak karşımıza çıkacak. Diğer
yandan yurtiçinde açıklanan Tüketici Güveni verisi izlendi.
Buna göre Haziran ayında Türkiye’de tüketici güveni yüzde
5.8 arttı ve 81.7 olarak gerçekleşti. Böylelikle Mayıs ayındaki
2 yılın en düşüğü olan 77.3 seviyesinden toparlanmalar
yaşandı. USDTRY paritesini teknik olarak inceleyecek
olursak yukarı yönlü hareketlenmelerde sırasıyla 8.70059 –
8.75084 – 8.80017 seviyeleri direnç noktaları olarak;
8.60107 – 8.50161 – 8.42656 seviyeleri ise destek noktaları
olarak takip edilebilir.
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23.06.2021
ANALİZ

Direnç 1– 1790
Direnç 2– 1800
Direnç 3– 1815
Destek 1–1765
Destek 2–1755
Destek 3–1740

Altın
Geçtiğimiz hafta FED ile birlikte sert aşağı yönlü
hareketlenmeler gerçekleştiren altın fiyatlarının hafta
içerisindeki performansına baktığımızda dalgalı bir seyir
izlediği görülüyor. Yeni haftanın ilk günü Fed Başkanı Powell
enflasyonun yükseldiği fakat arz dengesizliklerinin çözüldüğü
zaman Fed’in yüzde 2’lik hedefine geri döneceğine yönelik
yaptığı açıklamalar altını az da olsa desteklemişti. Yine
Powell’ın dün Temsilciler Meclisi’nde yaptığı sunumda
enflasyondaki yükselişin yumuşayacağını ve ABD’nin
1970’lerde ki enflasyonu yaşamasının mümkün olmayacağını
belirtti. Altın fiyatları halen son 1.5 ayın en düşük seviyeleri
yakınlarında fiyatlamalar yaşamaya devam ediyor. Piyasalar
yeni günde ABD kanadından gelecek olan ekonomik verileri
takip edecek. TSİ 16:45 ve 17:00’da gelecek olan PMI ve Yeni
Konut Satışları ekonomik verileri dolar endeksinde
volatilitenin artmasına neden olacaktır. XAUUSD grafiğini
teknik olarak inceleyecek olursak toparlanma hareketlerinde
sırasıyla 1790.20 – 1800.35 – 1815.07 seviyeleri direnç
noktaları olarak takip edilebilir. Aşağı yönlü gevşemelerde ise
1765.00 – 1755.52 – 1740.57 seviyeleri destek noktaları
olarak test edilebilir.
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İnfo Yatırım Menkul Değerler A.Ş.
Mecidiyeköy Yolu Cad. No: 14 V Plaza Kat:8/9 Mecidiyeköy-Şişli/İstanbul
Mersis No:0478003678700011, Tel: 0212 708 15 15, Faks: 0850 201 29 21 Web: www.infoyatirim.com
Çekince: Bu raporda yer alan her türlü bilgi, değerlendirme, yorum, istatistiki şekil ve bilgiler hazırlandığı tarih itibari ile mevcut piyasa koşulları ve güvenirliğine inanılan kaynaklardan
elde edilerek derlenmiştir ve İnfo Yatırım Menkul Değerler A.Ş. tarafından genel bilgilendirme amacı ile hazırlanmıştır. Sunulan bilgilerin doğruluğu ve bunların yatırım kararlarına
uygunluğu tarafımızca garanti edilmemektedir. Bu bilgiler belli bir getirinin sağlanmasına yönelik olarak verilmemekte olup alım satım kararını destekleyebilecek yeterli bilgiler
burada bulunmayabilir. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Herhangi bir yatırım aracının alım-satım önerisi ya
da getiri vaadi olarak yorumlanmamalıdır. Bu görüşler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Sadece burada yer alan bilgilere dayanarak yatırım kararı
verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir. Bu nedenle bu sayfalarda yer alan bilgilerdeki hatalardan, eksikliklerden ya da bu bilgilere dayanılarak yapılan işlemlerden,
yorum ve bilgilerin kullanılmasından doğacak her türlü maddi/manevi zararlardan ve her ne şekilde olursa olsun üçüncü kişilerin uğrayabileceği her türlü doğrudan ve/veya dolaylı
zararlardan dolayı İnfo Yatırım Menkul Değerler A.Ş. ile bağlı kuruluşları, çalışanları, yöneticileri ve ortakları sorumlu tutulamaz. Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri
yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. 2021 yılı 1. Çeyrek sonuçlarına göre karda olan fx hesaplarının oransal dağılımı %31.34; zararda olan fx hesaplarının oransal dağılımı
%68.66’dır.

