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Türkiye’de coronavirüs vaka sayısı 5.496 artarak 5.425.652’ye
yükseldi. Coronavirüs hasta sayısı ise bir önceki güne göre 522
kişi arttı. Hayatını kaybeden kişi sayısı 45 kişi artarak 49.732’ye
yükseldi. İyileşen sayısı ise 5.294.285.
Sağlık Bakanı Koca: Hastalığın üzerinden 6 ay geçtikten sonra
aşı hakkı tanımlanıyordu, artık bu süreç 3 aya indirilmiştir.
Koca: 2 doz aşı olmuş 50 yaş ve üzeri vatandaşlarımızla sağlık
çalışanlarımız bugünden itibaren istedikleri aşı ile 3. doz aşılarını
olmak üzere randevu alabilecek.
Koca: Elde edilen yeni veriler ışığında BioNTech aşısının ilk
dozunu olan vatandaşlarımızın ikinci dozlarını 4 hafta sonra
olabilecek şekilde randevu almaları uygun bulunmuştur.
TCMB yabancı para zorunlu karşılık oranlarında değişikliğe gitti.
Vadesiz, ihbarlı, 1 aya kadar, 3 aya kadar, 6 aya kadar ve 1 yıla
kadar vadeli yabancı para cinsi zorunlu karşılık oranları %19’dan
%21’e çıktı. 1 yıl ve 1 yıldan uzun vadeli yabancı para cinsi
zorunlu karşılık oranları da %13’ten %15’e yükseltildi.
Türk lirası zorunlu karşılıkların döviz cinsinden tesis edilmesi
imkanı azami oranı %20'den %10'a düşürüldü.
TCMB: Türk lirası cinsinden tesis edilen zorunlu karşılıklara,
bankacılık sistemindeki toplam mevduat/katılım fonu içinde Türk
lirasının payını artırıcı yönde ilave faiz/nema uygulanmasına
karar verilmiştir.
TCMB: Alınan bu kararla, ilk aşamada Türk lirası cinsinden
zorunlu karşılık tesislerinin 13,2 milyar TL, döviz cinsinden
zorunlu karşılık tesislerinin yaklaşık 2,7 milyar ABD doları
tutarında artması beklenmektedir.
Elektrik fiyatlarına %15 zam yapıldı.
Fed/Kaplan: Varlık alımının erkenden azaltılması sonra daha
fazla esneklik anlamına gelir. Varlık alımları yavaş yavaş,
kademeli olarak azaltılmalı.

01.07.2021

EKONOMİK TAKVİM
Saat

Ülke

Önem Olay

Beklenti

Önceki

%5.0

-%5.5

09:00 EUR

**

Almanya Perakende Satışlar (Aylık)(May)

10:00 TRY

*

İmalat PMI (Haz)

10:55 EUR

***

Almanya İmalat Satın Alma Müd. End.(Haz)

64.9

64.4

11:00 EUR

**

İmalat Satın Alma Müd. End. (Haz)

63.1

63.1

11:30 GBP

***

İmalat Satın Alma Müd. End. (Haz)

64.2

64.2

12:00 EUR

**

İşsizlik Oranı (May)

%8.0

%8.0

15:30 USD

***

İşsizlik Haklarından Yararlanma Bşv.

390K

411K

17:00 USD

***

ISM İmalat Satın Alma Müd. End.

61.0

61.2

22:00 GBP

***

BoE Başkanı Bailey’in Konuşması

49.30
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ANALİZ

Direnç 1– 1.1881

EURUSD

Piyasalar Euro bölgesinden gelen enflasyon verisini takip etti.
Direnç 3– 1.2007 Açıklamaya göre Haziran ayında Euro bölgesinde enflasyon
yıllık bazda yüzde 1.9 oranında gerçekleşti. Veri beklentilere
paralel olarak gerçekleşti. Böylelikle gelen veri ile birlikte
Destek 1– 1.1832
Euro bölgesinde enflasyonun bir miktar sakinleştiği görüldü.
Destek 2– 1.1763
Diğer yandan piyasalar Almanya’dan gelen İşsizlik Oranı
Destek 3– 1.1706 verisini takip etti. Gelen açıklamaya göre Almanya’da Haziran
ayında işsizlik oranı yüzde 5.9 olarak gerçekleşti. Haftanın
dördüncü işlem gününde piyasalar ilk olarak Almanya
kanadından gelecek olan İmalat Satın Alma Müdürleri
Endeksi (PMI) verisini takip edecek. Ardından Euro
bölgesinden gelecek olan işsizlik oranı verisi Euro
varlıklarında volatiliteye sebep verebilecek bir ekonomik veri
olarak karşımıza çıkacak. Veriler sırasıyla TSİ 10:55 ve
12:00’da açıklanacak. ABD kanadında ise 15:00’da İşsizlik
Haklarından Yararlanma Bşv. Ve 17:00’da gelecek olan ISM
İmalat Satın Alma Müd. End. Verileri küresel bazda volatiliteyi
artıracaktır. Doların güçlü duruşu ile hafta içerisinde kademeli
aşağı yönlü hareketlenmeler gerçekleştiren EURUSD
paritesini teknik olarak inceleyecek olursak yukarı yönlü
hareketlenmelerde 1.18321 – 1.19429 – 1.20072 seviyeleri
direnç noktaları olarak; aşağı yönlü hareketlenmelerde ise
1.18321 – 1.17633 – 1.17067 seviyeleri destek noktaları
olarak takip edilebilir.
Direnç 2– 1.1942
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ANALİZ

Direnç 1–8.7500
Direnç 2-8.7761
Direnç 3-8.8001
Destek 1–8.6760
Destek 2–8.6125
Destek 3-8.5712

USDTRY
Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) ve Ticaret Bakanlığı’nın
işbirliği içerisinde gerçekleştirdiği ekonomik veriye göre
Türkiye’de Mayıs ayında dış ticaret açığı 4.13 milyar dolar
olarak gerçekleşti. Böylelikle Mayıs ayında dış ticaret
açığının yüzde 20 arttığı görüldü. Ocak-Mayıs dönemine
baktığımızda ise dış ticaret açığı yüzde 13 oranında gerileme
yaşadı. İçerisinde bulunduğumuz haftaya 8.76 seviyelerinde
başlangıç yapan USDTRY paritesinde hafta içerisinde az da
olsa aşağı yönlü hareketlenmeler gerçekleşti. Bu
hareketlenmeler ile birlikte parite dün 8.64 seviyelerini test
etti. Haftanın dördüncü işlem gününe ise 8.69 seviyelerinde
başlangıç yapan USDTRY paritesinde piyasalar yeni günde ilk
olarak yurtiçinden gelecek olan İmalat PMI verisini takip
edecek. Veri TSİ 10:00’da açıklanacak. Ardından gözler
ABD’ye çevrilecek ve 15:30’da İşsizlik Haklarından
Yararlanma Bşv. Ve 17:00’da ISM İmalat Satın Alma
Müdürleri Endeksi verisi izlenecek. USDTRY paritesini teknik
olarak inceleyecek olursak yukarı yönlü hareketlenmelerde
sırasıyla 8.75001 – 8.77611 – 8.80017 seviyeleri direnç
noktaları olarak takip edilebilir. Aşağı yönlü gevşemelerde
ise 8.67609 – 8.61253 – 8.57128 seviyeleri destek noktaları
olarak test edilebillir.
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Direnç 1– 1795
Direnç 2– 1810
Direnç 3– 1825
Destek 1–1765
Destek 2–1746
Destek 3–1735

Altın
Son haftalarda Fed’in şahin duruşu ve Fed yetkililerinden
gelen şahinvari açıklamalar altın fiyatları üzerinde baskılara
neden olmuş ve fiyatlarda aşağı yönlü hareketlenmeler
yaşanmıştı. Doların küresel bazda güçlü duruşu ve bununla
beraber ABD hazine tahvil faizlerinde yükselişler yaşanması
altında baskılara neden oldu. İçerisinde bulunduğumuz
haftaya 1781 seviyelerinde başlangıç yapan XAUUSD hafta
içerisinde aşağı yönlü hareketlenmeler ile birlikte Salı günü
1750 seviyelerini test etti. Ardından buralardan bir miktar
toparlanma çabası içerisinde olan altın haftanın dördüncü
işlem gününe 1769 seviyelerinde başlangıç yaptı. Yeni günde
ABD kanadından gelecek olan ekonomik veriler takip
edilecek. İşsizlik Haklarından Yararlanma Bşv. Ve ISM PMI
ekonomik verileri sırasıyla 15:30 ve 17:00’da açıklanacak.
Yarın ise haftanın en önemli ekonomik verilerinden biri olan
Tarım Dışı İstihdam verisi ABD kanadından gelecek ve veri ile
birlikte altın fiyatlarında volatilite artacaktır. XAUUSD
grafiğini teknik olarak inceleyecek olursak yukarı yönlü
hareketlenmelerde sırasıyla 1795.48 – 1810.66 – 1825.57
seviyeleri direnç noktaları olarak takip edilebilir.
Gevşemelerde ise 1765.18 – 1746.70 – 1735.83 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.

