Piyasalara Genel Bakış

ABD özel sektörü Mayıs ayında beklentinin (650 bin) çok üzerinde istihdam yarattı (978 bin). Haftalık işsizlik maaşı
başvuruları da beklenenden iyi geldi. 1997’den beri hesaplanan ISM hiz met endeksi zirve seviyesine ulaştı (64).
Aşılamanın yaygınlaşmas ı, kısıtlamaların gevşetilmesi hizmet sektörüne olumlu yansıyor. Emek yoğun sektör,
istihdamın toparlamasını beraberinde getiriyor.
FED’in iki başat hedefi var, enflasyon ve is tihdam. Enflasyon önemli yol almış durumda ve kalıcılığı tartış ılıyor.
İstihdam ise hedefinin belirgin gerisinde. Dünkü istihdam verilerinin güçlü gelmesi zayıf halkanın hızlı toparlandığını
ortaya koyuyor.

Bugün ABD aylık istihdam veri seti açıklanacak (aylık istihdam sayısı, işsizlik oranı, saatlik kazançlar). Dünkü veriler
gibi beklenti üstü sonuçlara işaret etmesi, ülkenin istihdam piyasasına dair iyimserliği artırabilir.
Gelelim verilerin piyasaya ve FED’e yansımalarına… Ekonominin canlanması, ekonominin toparlanması, büyümenin
artması ve bu çizgide kalması arzu edilen bir durum. Son dönemde açıklanan makro veriler ekonomilerin -ama hızlı
ama yavaş- olumlu patikaya girdiğini gösteriyor. Ekonominin hızlanmaya başlaması piyasa şartlarının da sıkılaşmaya
başlaması demek aynı zamanda. Merkez bankası için ise güvercinliğin tonunun yavaş yavaş azaltılması demek.
Ekonomi normalleşip kendi ayakları üzerinde duracak ise o zaman merkezlerin mevcut desteklerini sürdürmesi
zorunluluk, gereklilik olmaktan çıkacak demek. Piyasalar ve merkezler güvercinlikten şahinliğe geçişi yaşıyor. ABD
ekonomisi ve FED sürece öncülük yapıyor.

Geçişin hızı makro verilerce tayin ediliyor. Veriler yakından takip ediliyor. Dün açıklanan hizmet PMI verileri çoğunlukla
beklentilerden iyi geldi. Beklentileri karşılayamayan ise Çin verisi oldu.
Makro veri trafiği yoğun.. ABD’de bugün aylık istihdam, işsizlik oranı, fabrika siparişleri açıklanacak, FED Başkanı
Pow ell konuşacak. Avrupa’da bugün perakende satışlar açıklanacak. Asya’da önemli bir veri bulunmuyor.
Güçlü ABD istihdam verileri FED’i şahinliğe bir adım daha yaklaştırdığı için risk iştahı azalıyor. Dolar ve ABD tahvil faiz i
biraz değer kazandı. Risk iştahını azaltan diğer bir faktör ise ABD’nin Çin’li teknoloji firm alarına uyguladığı yasağı
Biden’ın genişleteceği haberi oldu. Avrupa borsaları dün karışık seyir izledi; İngiltere, Fransa sınırlı düştü, Almanya
hafif yükseldi. ABD’de ise negatif seyir görüldü; sanayi hisseleri hafif , teknoloji hisseleri yüzde 1 civarında düştü. Risk
iştahı haftanın son gününe nötr başlıyor. ABD vadelileri yatay. Asya tarafı karışık. Çin ve Hong Kong hafif artı,
Japonya yüzde yarım civarında eksi. Bu sabah ABD 10 yıllık tahvil faizi 1,63%, Ons-Altın 1.869 Usd, Dolar Endeksi
90,5 seviyesinde bulunuyor.
Lokal tarafta ekonomi ve salgın ana konular. Ekonomide öncelikli başlıklar salgının ekonomik etkileri ile ve enflasyonla
mücadele. Kamu, destek paketleri ile ekonomiye destek oluyor. Enflasyonla mücadelede TCMB sıkı para politikasının
sürdürüyor.
Mayıs ayı TÜFE verisi beklentilerin altında geldi (0,89%). Böylece yıllık enflasyon 16,59%’a indi. Ulaştırma, ev eşyası,
sağlık ürün gruplarında en çok artış görüldü. ÜFE ise aylık 3,92% artışla, yıllık 38,33% seviyesine yükseldi. ÜFE TÜFE
makası biraz daha
arttı.
Karadeniz’deki doğalgaz arayışında olumlu bir gelişme olduğu belirtiliyor. Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın bugün bu
müjdeyi açıklaması bekleniyor.

Salgınla mücadelede olumlu sonuçlar alınıyor. Dünkü vaka sayısı 6600 civarında oldu..
Bugün reel efektif kur verisi açıklanacak.
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Dün ABD istihdam verileri beklentilerden iyi geldi. İstihdam
piyasasındaki iyileş me FED’in güvercin tutumundan biraz
daha uzaklaştırıyor. Bu sebeple gözler bugün aç ıklanacak
aylık istihdam verisinde olacak.

Mayıs ay ı TÜFE verisi 0,89% artışla beklentilerin altında
arttı. Yıllık oran ise 16,59% oldu.

Güçlü istihdam verisi Dolar ı değer lendiriyor. Dolar Endeksi
90,6 seviyesine yükseldi. Bugünkü istihdam verisine bağlı
olarak hareketlenebilir.
Mayıs ay ında TÜFE 0,89% beklentiler in altında arttı. Y ıllık
oran 16,59% seviyesine gevşedi. Ulaştır ma, ev eşyası,
sağlık ürün gruplar ında en çok artış görüldü. ÜFE ise ay lık
3,92% artış la, y ıllık 38,33% seviyesine yükseldi. ÜFE TÜFE m akası biraz daha arttı.
Dışar ıda Usd’nin pr imlenmesi, içer ide faiz indiriminin
zamanlamas ına yönelik haber akış ı TL’yi zay ıflatıcı etki
yapıyor.
Bu sabah 8,71 seviyelerinde işlem gören paritede 8,67 ve
8,65 destek; 8,75 ve 8,79 direnç seviyeleri olarak izlenebilir.

Eur/TL:
Usd/TL için yazdıklarımız parite iç inde geçerli. Bu sabah
10,55 seviyesindeki paritede 10,51 ve 10,48 destek; 10,57
ve 10,61 seviyeleri direnç; seviyeleri olarak izlenebilir

ÜFE’de ise artış beklentiler in belirgin üzer inde arttı. ÜFE
TÜFE makas ı biraz daha arttı. Üretici fiyatlar ı aylıkta 3,92%,
yıllık 38,33% oldu.
Global şartlar ın s ıkılaş ması, ÜFE bas kıs ı, kur geçişkenliği
gibi unsurlarla lokalde enflasyonla mücadelenin daha zorlu
hale evrildiğini söyleyebilir iz. Enflasyonun zirvesi biraz
daha yüksekte ve biraz daha geç vakitte oluşabilir.

2 yıllık ve 10 y ıllık TL gösterge tahviller dünü s ıras ıyla -4
baz puan artışla- % 18,90 ve -8 baz puan artışla- % 18,91 ile
tamamladılar.

Hisse Senedi:
1,560 ana direncini aş ma denemelerini yakından izlemeyi
sürdürüyoruz... Endeks 30 Haziran Kontratında seans içi
geri çekilmelerin destek noktalar ı üzer inde karş ılanmas ıyla
birlikte piyasadaki yukarı atakların sürdüğünü gözlemliyoruz.
Böylece gün içerisindeki yukar ı ataklarda 1,560 seviyesini
yakından izlemeyi sürdürüyoruz. Endeksin son dönemde
oluşan aşağı baskıdan kurtulabilmesi ve kısa vadeli yeni bir
yükseliş hareketini başlatabilmesi için 1,560 direncinin
kır ılması gerekiyor. Bu durumda ilk etapta 1,575 olmak
üzere 1,600 ana trend direnc ini test edecek yükseliş eğilimi
etkisini sürdürecektir.
Şu aşamada kısa vadeli teknik yapının yatay seyrini
sürdürdüğü piyasada, 1,515 seviyesini ilk önemli destek
noktas ı olarak alıyoruz. Bu seviye üzerinde yükseliş
eğiliminin korunacağı piyasada, bir alt noktada 1,495 ise
ana destek konumunda bulunuyor. Destekler: 1,525 - 1,5201,510 / Dirençler: 1,550 - 1,560 - 1,575
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ABD istihdam piyasas ındaki toparlanma Usd talebini
artır ıyor. Bugünkü istihdam verisi sinyal gücünden ötürü
piyasa fiyatlamasını etkileme potansiyeline sahip.

ABD istihdamı beklentilerin üzerinde iyileş me gösterdi. May ıs
özel sektör istihdam ve ISM hiz met verileri iyileş meyi ortaya
koydu. İstihdam ABD ekonomisinin zay ıf olduğu bir alan.
FED’de
buradaki
zay ıflığı
güvercin
duruşunun
gerekçelerinden bir i olarak açıklıyor. İşgücündeki hızlı
toparlanma FED’in güvercinliğini yumuşatacağı algıs ı
yaratıyor. Bu algı ile Usd ve ABD tahvil faizi lehine fiyatlama
oluyor. Bugün açıklanacak ay lık istihdam verisi bir anlamda
söz konusu algının devam edip etmeyeceğini belirleyecek.
Güçlenen Usd ve ABD tahvil faizi ise ons altına baskı
yapıyor.

ABD’de salgının yavaşlaması hiz met sektörüne olumlu
yansıyor. İstihdam piyasasının nor malleş mesi FED’i istihdam
hedefine yaklaştırıyor. Bir anlamda FED’i şahinliğe de
yaklaştırıyor.

Bugün ABD aylık istihdam veri seti açıklanacak. Ayrıca
Powell konuşacak. AB tarafında ise perakende satışlar öne
çıkıyor.
Bu sabah 1,211 seviyelerinde işlem gören par itede 1,208 ve
1,205 seviyeleri destek, 1,212 ve 1,215 direnç seviyeleri
olarak izlenebilir. ABD istihdam verisi öncesi yatay-hafif
aşağı meyilli seyir bekliyoruz. Veri seti sonrası verinin
beklentilerden sapmas ına bağlı olarak hareket oluşabilir
(saat 15:30).

Gbp/Usd:
Aşılamanın yaygınlaş mas ı ve kıs ıtlamalar ın gevşetilmesi
işgücü piyasanın topar lanmas ını mümkün kılıyor. ABD’de
dün aç ıklanan istihdam ve işgücü verileri beklentilerden iyi
sonuçlara işaret etti. FED’i istihdam hedefine yaklaştığının
düşünülmesi Usd tehine fiyatlama sağlıyor.

Bugün ABD aylık istihdam veri seti aç ıklanacak. Aylık
istihdam rakamı, işsizlik oranı, ortalama saatlik kazançlar
dünkü istihdam verileri gibi beklentilerden iyi gelir ise Usd
talebi biraz daha artabilir. FED’in şahinliğine ilişkin algı biraz
daha artabilir. Zayıf veri ise ters yönde etki yapabilir.
Bugün ABD aylık istihdam veri seti açıklanacak; ayrıca
Pow ell konuşacak.
Bu sabah 1,409 seviyesinde işlem gören parite 1,414 ve
1,411 seviyeleri destek; 1,412 ve 1,414 direnç seviyeleri
olarak izlenebilir. ABD istihdam verisi öncesi yatay-hafif
aşağı meyilli seyir bekliyoruz. Veri seti sonrası verinin
beklentilerden sapmas ına bağlı olarak hareket oluşabilir
(saat 15:30).
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Enflasyonun arttığı, mer kezler in güvercin durduğu ana
dinamik ons lehine fiyatlama sağlıyor. Güçlü veriler bu
fiyatlamay ı zay ıflatabilir. Zira güçlü veriler merkezleri şahin
mesajlara ve şahinleş meye yöneltebilir. Ons-Altın bu halde
baskılanabilir. Orta-uzun vadede altın lehine görüşümüzü
koruyoruz.
Bu sabah 1.867 Usd civar ında işlem gören emtiada 1.855 ve
1.846 destek ve 1.876 ve 1.885 direnç olarak iz lenebilir. ABD
istihdam ver isi öncesi yatay-hafif aşağı meyilli seyir
bekliyoruz. Veri seti sonras ı ver inin beklentilerden
sapmasına bağlı olarak hareket oluşabilir (saat 15:30).

Eurobond:
ABD 10 yıllık tahvil faizi güçlü istihdam ve hiz met sektörü
verileri ile 1,63% seviyesine yükseldi. Zira istihdamdaki
toparlanma FED’i istihdam hedefine yakınlaştırıyor aynı
zamanda. Yani FED’in güvercin politikadan uzaklaş ma
olas ılığı artıyor. Bugünkü aylık istihdam verisi de dünkü
verilerin devamı şeklinde gelir ise şahinlik algısı biraz daha
artabilir.
Lokal tarafta ekonomi ve salgın ana konular. Dış
etkinin(piyasa şartlar ı sıkılaş ıyor, enflasyon artıyor, mal
hiz met fiyatlar ı yükseliyor) ve kur geçişkenliğinin enflasyonla
mücadeleyi zorlaştırabileceğini değerlendiriyoruz. TÜFE
beklentiler in biraz altında geldi, yıllık oran 16,59% ’a indi.
Ancak ÜFE TÜFE makası arttı.
Türkiye 5 y ıllık CDS 410 seviyesinde. Eurobondlar dün sınırlı
negatif seyir izledi. Birim fiyatlar kısa vadelilerde 0,02 Usd
civarında, orta vadelilerde 0,25 Usd civar ında, uzun
vadelilerde 0,48 Usd civarında düştü. Yıllık verimler sıras ıyla
2,19% 6,29% ve 7,18% oldu.

Gündem - Göstergeler
-

-

14:00
15:30
15:30
15:30
15:30

Önemli Göstergelerin Performansı

Gündem

10:00

Gizlilik Sınıfı: Kurum İçi

İki gün sürecek G-7 maliye bankaları toplantısı Londra’da gerçekleştirilecek
Moody's'in Türkiye not değerlendirmesini açıklaması bekleniyor (B2, görünüm:
negatif)
TCMB mayıs ayına ilişkin fiyat gelişmeleri değerlendirmesini yayınlayacak
Fed Başkanı Jerome Powell ve ECB Başkanı Lagarde iklim değişikliği konulu
bir panele katılacak
ABD - Tarım Dışı İstihdam (beklenti: 663.000 önceki: 266.000)
ABD - İşsizlik Oranı (beklenti: %5.9 önceki: %6.1)
ABD - Ortalama Saatlik Kazanç (beklenti: %0.2 önceki: %0.7)
ABD - Katılım Oranı (önceki: %61.7)

Çekince

Bu rapor, Yapı ve Kredi Bankası A.Ş. Varlık Yönetimi Bölümü tarafından,
Yapı ve Kredi Bankas ı A.Ş. Satış Ekibi ile Yapı Kredi Bankası A.Ş.
müşterileri için hazırlanmıştır. Bu rapor tarafsız ve dürüst bir bakış
açıs ıyla düzenlenmiş olup, alıcısının menfaatlerine ve/veya ihtiyaçlarına
uygunluğu gözetilmeksizin ve karş ılığında maddi menfaat elde etme
beklentisi bulunmaksızın hazırlanmış bir derlemedir. Bu raporda yer alan
bilgi ve veriler, Bankam ız tarafından güvenilir olduğuna inanılan
kaynaklardan derlenmiş olup; bu kaynakların doğrulukları ayrıca
araştırılmamıştır. Bu rapor içerisindeki veriler değişkenlik gösterebilir. /
Bu rapor yatırımc ıların genel olarak bilgi edinmeleri amacıyla hazırlanmış
olup, yatırımcıların bu rapordan etkilenmeyerek kararlarını vermeleri
beklenmekte olup; işbu raporla Bankamız tarafından herhangi bir garanti
verilmemektedir. Bu raporun ticari amaçlı kullanımı sonucu oluşabilecek
zararlardan dolayı Bankamız hiçbir sorumluluk üstlenmemektedir. Bu
rapor hiç bir şekilde menkul değerlerin satın alınması veya satılması için
bir teklifi ile aracılık teklifini içermemektedir. / Burada yer alan yatırım
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 yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel
görüşlerine dayanmaktadır ve tavsiyeler genel niteliktedir. Görüşler
müşterilerimizin mali durumu ile risk ve getiri tercihlerine uygun
olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak
yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir. /
Bu raporun tümü veya bir kısmı Yapı ve Kredi Bankası A.Ş.’nin yaz ılı izni
olmadan çoğaltılamaz, yayınlanamaz, üçüncü kişilere gösterilemez veya
ileride kullanılmak üzere saklanamaz.
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