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Türkiye’de coronavirüs vaka sayısının bir önceki güne göre 5.160
kişi, hayatını kaybeden kişi sayısının ise 52 kişi arttığı açıklandı.
FOMC Tutanakları: Para politikası destekleyici kalmaya devam
edecek.
FOMC Tutanakları: Fed üyeleri Haziran ayındaki toplantıda
teşviklerin geri çekilmeye nasıl başlanacağını tartıştılar. Komite,
varlık alımlarının azaltılması için ortaya konan hedeflerde daha
fazla ilerleme sağlanması şartının henüz yerine gelmediği
tespitinde bulundu.
FOMC Tutanakları: Komite üyeleri toplantı döneminde para
piyasası faizleri üzerinde aşırı yönlü baskı gözlemlediler. Komite
üyeleri faizler üzerinde kısa vadede daha fazla aşağı yönlü baskı
olasılığı gördüler.
ECB'nin yeni strateji kapsamında enflasyon hedefini %2 olarak
belirleyeceği iddia edildi. Strateji kapsamında enflasyon hedefinin
bir miktar aşılmasına da imkan tanınacağı kaydedildi.
Beyaz Saray'dan bir yetkili, Biden yönetiminin uluslararası
seyahat sınırlamalarını, ABD iş dünyasından ve Kongre üyelerinin
artan baskılarına rağmen, yakın zamanda kaldırmayacağını
söyledi.
Milli Savunma Bakanı Akar, ABD Savunma Bakanı ile görüştü.
Görüşmede Kabil hava limanının güvenliği ele alındı.
TMSF Başkanlığına Fatin Rüştü Karakaş atandı.
BDDK’nın kredi yönetmeliğiyle ilgili yaptığı değişiklik Resmi
Gazete'de yayımlandı. Bu kapsamda, ilk kez hazırlanacak
sorunlu alacak stratejileri ile operasyonel planlar, 31 Aralık'a
kadar BDDK'ya gönderilecek. BDDK, ihtiyaç duyulması halinde
bu süreyi 6 aya kadar uzatabilecek.
Tokya’da Covid-19 vakalarına karşı olağanüstü hal uygulanması
yeniden gündemde.
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EKONOMİK TAKVİM
Saat

Ülke

Önem Olay

09:00 EUR

**

Almanya Ticaret Dengesi (May)

14:30 EUR

***

ECB Para Politikası Duyurusu

15:30 USD

***

İşsizlik Haklarından Yararlanma Bşv.

17:30 USD

*

Doğal Gaz Stokları

18:00 USD

***

Ham Petrol Stokları

Beklenti

Önceki

15.4B

15.9B

350K

364K
76B

-3,925M

-6,718M
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ANALİZ

Direnç 1– 1.1806

EURUSD

Avrupa kanadında AB Komisyonu Euro bölgesine yönelik
Direnç 3– 1.1868 tahminlerini revize etti. Buna göre AB Komisyonu Euro
bölgesinde büyüme tahminini yüzde 4.3 seviyesinden yüzde
4.8 seviyesine yukarı yönlü revize etti. Yayımlanan raporda;
Destek 1– 1.1783
koronavirüste yeni varyantların ekonomi için tehdit
Destek 2– 1.1763
oluşturduğu belirtildi. Diğer yandan piyasalar ABD kanadında
Destek 3– 1.1746 yayımlanan Fed Tutanaklarını takip etti. 15-16 Haziran
tarihinde yapılan para politikası toplantısının tutanaklarında;
para politikasının destekleyici kalmaya devam edeceği,
enflasyon için yakın vadeli görünüm belirli şekilde yukarı
yönlü revize edildiği, Fed’in parasal genişlemeyi azaltmayı
nasıl başlayabileceğini tartıştığı belirtildi. Haftanın dördüncü
işlem gününe baktığımızda piyasalar ilk olarak Euro
bölgesinin lokomotif ekonomisi olan Almanya’dan gelecek
olan Ticaret Dengesi verisini takip edecek. Veri TSİ 09:00’da
açıklanacak. Ardından 14:30’da Avrupa Merkez Bankası Para
Politikası Duyurusu izlenecek. Duyuru ile birlikte Euro
varlıklarında volatilite artacaktır. EURUSD paritesini teknik
olarak inceleyecek olursak yukarı yönlü hareketlenmelerde
sırasıyla 1.18068 – 1.18376 – 1.18686 seviyeleri direnç
noktaları olarak takip edilebilir. Aşağı yönlü gevşemelerde ise
1.17835 – 1.17633 – 1.17467 seviyeleri destek noktaları
olarak test edilebilir.
Direnç 2– 1.1837
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Direnç 1–8.7103
Direnç 2-8.7506
Direnç 3-8.7959
Destek 1–8.6508
Destek 2–8.6128
Destek 3-8.5712

USDTRY
Hazine ve Maliye Bakanlığı Haziran ayına dair nakit bütçe
dengesi verisini açıkladı. Açıklamaya göre Türkiye’de
Haziran ayında nakit bütçe açığı 7.2 milyar TL oldu. Faiz dışı
dengeye baktığımızda ise 478 milyon TL açık verdiği
görüldü. Bununla birlikte Ocak-Haziran dönemine
bakıldığında nakit bütçe dengesinde açık 38.3 milyar TL
olarak gerçekleşti. İçerisinde bulunduğumuz haftaya 8.68
seviyelerinde başlangıç yapan USDTRY paritesi hafta
içerisinde dalgalı bir seyir izledi. Haftanın dördüncü işlem
gününe başlarken de paritenin haftaya başlangıç
seviyesinde fiyatlamalar gerçekleştirdiği görülüyor. Yeni
güne baktığımızda yurtiçinden gelecek olan ve piyasaları
sert etkileyebilecek bir ekonomik veri akışı bulunmuyor.
Piyasalar 15:30’da ABD kanadından gelecek olan İşsizlik
Haklarından Yararlanma Başvuruları verisi izlenecek. Dolar
endeksine
baktığımızda
endeksin
yukarı
yönlü
hareketlenmeler ile birlikte Nisan ayından bu yanan en iyi
seviyelerinde fiyatlamalar gerçekleştirdiği görülüyor.
USDTRY paritesini teknik olarak inceleyecek olursak yukarı
yönlü hareketlenmelerde sırasıyla 8.71038 – 8.75060 –
8.79591 seviyeleri direnç noktaları olarak takip edilebilir.
Gevşemelerde ise 8.65089 – 8.61281 – 8.57128 seviyeleri
destek noktaları olarak test edilebilir.
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Direnç 1– 1810
Direnç 2– 1825
Direnç 3– 1845
Destek 1–1790
Destek 2–1773
Destek 3–1751

Altın
Haziran ayını oldukça kötü bir aylık performans ile geride
bırakan altın fiyatları Temmuz ayının başından itibaren
kademeli toparlanma hareketleri gerçekleştiriyor. Haziranın
sonlarında 1750 seviyelerini test eden altın fiyatları bu
toparlanma hareketleri ile birlikte hafta içerisinde 1814
seviyelerini test etti. Bununla birlikte dolar endeksine
baktığımızda toparlanma hareketlerinin hızlandığı ve bu
hareketlenmeler ile birlikte dolar endeksinin Nisan 2021’den
itibaren en iyi seviyelerinin yakınlarında fiyatlamalar
gerçekleştirdiği görüldü. Bu gelişme ise altın fiyatlarında ki
toparlanmanın baskılanmasına ve zaman zaman aşağı yönlü
hareketlenmeler yaşanmasına neden oldu. Diğer yandan
piyasalar ABD kanadında açıklanan Fed Tutanakları’nı takip
etti. Tutanaklarda; enflasyon için yakın vadeli görünümün
belirgin bir şekilde yukarı yönlü revize edildiği ve Fed’in
parasal genişlemeyi azaltmaya nasıl başlayabileceğini
tartıştığı belirtildi. Ek olarak tutanaklarda para politikasının
destekleyici kalmaya devam edeceği vurgulandı. Yeni günde
piyasalar TSİ 15:30’da ABD kanadından gelecek olan İşsizlik
Haklarından Yararlanma Başvuruları verisini izleyecek.
XAUUSD grafiğini teknik olarak inceleyecek olursak yukarı
yönlü hareketlenmelerde 1810.13 – 1825.57 – 1845.28
seviyeleri direnç noktaları olarak; gevşemelerde ise 1790.16
– 1773.52 – 1751.03 seviyeleri destek noktaları olarak takip
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 2. Çeyrek sonuçlarına göre karda olan fx hesaplarının oransal dağılımı %47.13; zararda olan fx hesaplarının oransal dağılımı
%52.87’dır.

