
Forex Bülten 15 Mayıs 2020

Piyasa Gündemi

Tedbirlerin gevşetilmeye başlanması ekonomiler açısından olumlu
olmakla birlikte salgın konusunda ikinci bir dalga yaşanabileceğine
ilişkin korkuları da gündeme getiriyor. ABD Başkanı Trump’ın attığı
adımlar ve söylemleri de iki ülke ilişkilerine dair kafa karışıklığı
yaratıyor. Salgının yayılma hızındaki gelişmeler ve ABD – Çin
ilişkilerinin seyri piyasaların yakın takibinde yer alacak olup, risk
iştahı üzerinde belirleyici olacaktır.

Açıklanacak Önemli Ekonomik Veriler  
     
•    11:00 Türkiye – Bütçe Dengesi Önem: Orta
•    16:15 ABD – Sanayi Üretimi Önem: Yüksek

Türkiye

TÜİK verilerine göre sanayi üretimi Mart'ta aylık bazda % 7,1, yıllık
% 2 düştü. Beklentilerin üzerinde düşen sanayi üretim verisi
koronavirüs salgınının etkisini gösterdi. Sanayinin alt sektörleri
incelendiğinde, 2020 yılı Mart ayında madencilik ve taşocakçılığı
sektörü endeksi bir önceki yılın aynı ayına göre %5,6, imalat sanayi
sektörü endeksi %1,9 ve elektrik, gaz, buhar ve iklimlendirme
üretimi ve dağıtımı sektörü endeksi %0,9 azaldı. TCMB tarafından
haftalık para, banka ve menkul kıymet istatistikleri yayımlandı.
Buna göre, 8 Mayıs'ta Merkez Bankası brüt Döviz rezervleri, 308
milyon dolar azalışla 51 milyar 149 milyon dolara indi. Brüt döviz
rezervleri, 30 Nisan'da 51 milyar 457 milyon dolar seviyesindeydi.
Verilere göre, yabancı yatırımcılar geçen hafta net 1,05 milyar
dolarlık menkul kıymet sattı. 

Euro Bölgesi

Avrupa Birliği Komisyonu Başkanı Von der Leyen ve AB Konseyi
Başkanı Charles Michel, Avrupa Parlamentosu Genel Kurul
oturumunda konuştu. AB Komisyonu Başkanı von der Leyen,
COVID-19 tedbirlerinin hızla ortadan kalkmayacağına dikkati
çekerek, "Ekonomimiz ve toplumumuz yavaş, dikkatli ve kademeli
olarak açılacak." dedi.

ABD

ABD'de işsizlik maaşına başvuranların sayısı geçen hafta 2,98
milyon oldu. Başvurular önceki hafta 3,1 milyon seviyesinde
bulunuyordu. Her ne kadar başvurular 28 Mart'taki zirve seviye
sonrası gerilese de koronavirüs nedeniyle işsizlik maaşına
başvuranların sayısı 8. haftada da milyonlar seviyesinde
gerçekleşti. Şirketlerin faaliyetlerine ara vermek zorunda kaldığı
Mart ortasından bu yana toplam başvurular 36,5 milyona ulaştı.
ABD Başkanı Donald Trump, Fed Başkanı Jerome Powell'ın negatif
faizleri bir araç olarak kullanmaya soğuk olduğunu işaret
etmesinden bir gün sonra güçlü doları desteklediğini açıkladı.
Trump, Çin'in ABD'den ek ithalat taahhütlerini yerini getirmemesine
karşın ise iki ülke arasındaki birinci faz ticaret anlaşmasını yeniden
müzakere etmeyeceğini söyledi. 

İngiltere

İngiltere Merkez Bankası Başkanı Andrew Bailey, ABD merkez
bankası Fed'in başkanının da bu fikre karşı çıkmasından bir gün
sonra yaptığı açıklamada, negatif faizi kullanmayı düşünmediklerini
kaydetti.

Piyasa Verileri

Pariteler Son Günlük Değ.
(%)

Haftalık Değ.
(%)

Yılbaşı Değ.
(%)

USDTRY 6.9144 -0.12 -2.44 16.23
EURTRY 7.4723 -0.14 -2.77 11.97
EURUSD 1.0808 0.01 -0.28 -3.66
GBPUSD 1.2203 -0.23 -1.68 -7.87
USDJPY 107.21 -0.02 0.54 -1.33

Sepetler Son Günlük Değ.
bp

Haftalık Değ.
bp

Yılbaşı Değ.
bp

½ $ + ½ € 6.8235 8.15 5.00 51.15
Dolar Endeksi 100.2930 -1.50 117.50 390.40
REK 68.8800 - - -721.00

Endeks Vadeliler Son Günlük Değ.
(%)

Haftalık Değ.
(%)

Yılbaşı Değ.
(%)

S&P 500 Yakın Vade 2,845.00 -0.07 -2.85 -11.95
DAX Yakın Vade 10,412.50 0.93 -4.54 -21.39
Dow Jones Yakın
Vade 23,531.00 -0.01 -3.11 -17.46

Emtialar Son Günlük Değ.
(%)

Haftalık Değ.
(%)

Yılbaşı Değ.
(%)

Ons Altın 1,737.73 0.42 2.04 14.49
Gram Altın 386.31 0.28 -0.40 33.07
WTI 31.56 1.23 20.64 -48.40
BRENT 31.74 2.21 6.16 -52.48
Bakır 2.38 0.91 0.16 -14.65

Tahviller Son Günlük Değ.
bp

Haftalık Değ.
bp

Yılbaşı Değ.
bp

Türkiye 2 Yıllık 10.0300 168.00 168.00 -175.00
Türkiye 10 Yıllık 13.2100 9.00 26.00 100.00
ABD 10 Yıllık 0.6250 0.30 -6.10 -129.40
ABD 2 Yıllık 0.1530 0.40 -0.80 -141.80
Almanya 10 Yıllık -0.5330 0.00 0.00 -34.50
Almanya 2 Yıllık -0.7490 -0.10 2.60 -13.20

Gelişmekte Olan
Ülke Kurları Son Günlük Değ.

(%)
Haftalık Değ.

(%)
Yılbaşı Değ.

(%)
USDZAR 18.4642 0.08 0.62 31.83
USDIDR 14,900.55 0.04 -0.01 7.31
USDTRY 6.9144 -0.12 -2.44 16.23
USDRUB 73.3865 -0.16 -0.02 18.22
USDBRL 5.8108 -0.04 1.46 44.56
USDCNY 7.1011 0.07 0.38 1.98
USDMXN 23.8977 0.12 0.97 26.38
USDCZK 25.5740 0.11 1.77 12.81
USDHUF 327.6710 -0.04 1.73 11.09
USDPLN 4.2200 0.00 0.49 11.24
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Euro/Dolar

AB Komisyonu Başkanı, koronavirüs tedbirlerinin hızla ortadan
kalkmayacağına dikkat çekerek, ekonominin ve toplumun yavaş,
dikkatli ve kademeli olarak açılacağını ifade etti. Almanya’da dün
TÜFE aylık bazda %0,4, yıllık bazda ise %0,9 ile beklentilerin
üzerinde artış gösterdi. ABD’de işsizlik maaşı başvuruları son
haftada 2,5 milyon artış beklentisini aşarak 2,9 milyon oldu. ABD
Başkanı Trump’ın Çin'in ABD'den ek ithalat taahhütlerini yerini
getirmemesine karşın iki ülke arasındaki birinci faz ticaret
anlaşmasını yeniden müzakere etmeyeceğini söylerken, ikinci
dalganın yaşanabileceği yönündeki endişeler önemini koruyor. Geri
çekilmenin yaşandığı paritede 1,0800’in altında 1,0785 – 1,0765 ve
1,0752 seviyeleri destek, 1,0818 - 1,0836 ve 1,0850 direnç olarak
bulunmaktadır.

Günlük Pivot Seviyeleri
   1.0825

  1.0818  

 1.0812   

1.0808    

 1.0800   

  1.0793  

   1.0788

GBP/USD

GBPUSD dün öğleden sonra yaşadığı kayıplarla 1,2160’lı
seviyelerini test ederek 7 Nisan’dan bu yana gördüğü en düşük
seviyeleri test etti. İngiltere’de önemli bir veri akışının bulunmadığı
günde BoE başkanı Bailey’nin ülkenin negatif faizi düşünmediği
açıklamaları takip edildi. ABD’de ise başkan Trump’ın Çin ile ticaret
müzakereleri konusunda negatif söylemlerde bulunması küresel
dolar endeksinin azalan risk iştahıyla değerlenmesini sağladı.
Bugün ABD’de açıklanacak perakende satışlar, sanayi üretimi ve
Michigan tüketici güven endeksi verileri takip edilecek. Paritede
bugün 1,2195 seviyesinin altında 1,2165 ve 1,2095 seviyeleri
destek noktaları olarak takip edilebilir. Tepki hareketlerinde ise
1,2235 seviyesinin üzerinde 1,2270 ve 1,2315 seviyeleri direnç
noktaları olarak izlenecektir.

Günlük Pivot Seviyeleri
   1.2262

  1.2250  

 1.2227   

1.2203    

 1.2191   

  1.2179  

   1.2155
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USD/TRY

Dolar/TL kuru dün 6,9005 ve 6,9853 seviyeleri arasında
dalgalanarak günü 6,9225 seviyesinden tamamladı. Kur dün seans
saatleri boyunca 6,95-6,97 bandında hareket etti. Gün içinde
yurtiçinde mart ayı sanayi üretimi rakamı yurtdışında ise ABD
başkanı Trump’ın Çin’e yönelik açıklamaları ve haftalık işsizlik
başvurusu izlendi. Güne 100,2 seviyelerinden başlayan dolar
endeksi Trump’ın açıklamaları sonrası azalan risk iştahıyla 100,5
seviyelerine tırmandı. Bugün yurtiçinde bütçe dengesi verisi
yurtdışında ise ABD perakende satışlar, sanayi üretimi ve Michigan
tüketici güven endeksi verileri izlenecek. Sabah 08:45 itibariyle
küresel dolar endeksi 100,3 seviyelerinden,  akşam seans
kapandıktan sonra geri çekilen Dolar/TL kuru ise 6,90 seviyesinden
işlem görüyor. 

Günlük Pivot Seviyeleri
   6.9627

  6.9471  

 6.9308   

6.9144    

 6.8988   

  6.8833  

   6.8669

EUR/TRY

Euro/TL kuru dün 7,4493 ve 7,5507 seviyeleri arasında
dalgalanarak günü 7,4728 seviyesinden tamamladı. Almanya’da
dün nisan ayına ilişkin TÜFE rakamları takip edildi. Almanya’da
TÜFE aylık bazda %0,4, yıllık bazda ise %0,9 ile beklentilerin
üzerinde artış gösterdi. Yurtiçinde ise TÜİK verilerine göre sanayi
üretimi mat ayında aylık bazda % 7,1, yıllık % 2 düştü. Beklentilerin
üzerinde düşen sanayi üretim verisi koronavirüs salgınının etkisini
gösterdi. Bugün Euro Bölgesi ve Almanya’da büyüme rakamları,
yurtiçinde ise bütçe dengesi ve TCMB beklenti anketi takip
edilecek.

Günlük Pivot Seviyeleri
   7.5300

  7.5113  

 7.4918   

7.4723    

 7.4536   

  7.4349  

   7.4154
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XAU/USD

Ons altın dün 1710$ ve 1736$ seviyeleri arasında dalgalanarak
günü 1729$ seviyesinden kapattı. Fed Başkanı Powell’ın ekonomik
görünümün yüksek oranda belirsiz ve aşağı yönlü risklerin ciddi
olduğunu belirtmesi, ABD Başkanı Trump’ın Çin ‘in ek ithalat
taahhütlerini yerini getirmemesine karşın birinci faz ticaret
anlaşmasını yeniden müzakere etmeyeceğini söylemesi güvenli
liman talebiyle ons altında yükselişleri destekledi. ABD’de dün
açıklanan işsizlik maaşı başvuruları 2,5 milyon artış beklentisini
aşarak 2,9 milyon olurken, son iki ayda işsizlik maaşı başvurusu 33
milyonu aştı. Güvenli varlık talebindeki yükselişle alıcılı seyrin
gözlendiği ons altında 1738$ - 1747$ ve 1754$ seviyeleri direnç
konumunda bulunmaktadır. Geri çekilmelerde 1720$ - 1709$ ve
1700$ seviyeleri destek olarak takip edilebilir. 

Günlük Pivot Seviyeleri
   1,750.55

  1,744.55  

 1,740.99   

1,737.43    

 1,731.43   

  1,725.43  

   1,721.87

DAX Yakın Vade

Salgının getirdiği yüksek belirsizlik ortamında, ABD – Çin ilişkilerine
dair endişeler ve salgında ikinci dalga yaşanabileceğine ilişkin
korkular nedeniyle son günlerde hisse piyasalarında satış baskısı
artış kaydetti. Avrupa borsaları dün günü %2’leri bulan düşüşlerle
tamamlarken, DAX vadeli kontratı günü %2,12’lik düşüşle 10.317
puandan kapattı. Son dönemde güçlü bir destek olarak çalışan 22
günlük üssel ortalaması (10.560) altında fiyatlanan ve teknik
görünümün zayıflama gösterdiği DAX vadelisinde bu sabah
toparlanma çabası etkili oluyor. Yukarı yönlü hareketlerin
devamında 10.560 – 10.660 ve 50 günlük üssel ortalama (10.747)
direnç olarak izlenebilir. Geri çekilmelerde ise 10.368 - 10.223 ve
10.159 seviyeleri destek konumundadır. 

Günlük Pivot Seviyeleri
   10,616.00

  10,558.00  

 10,486.50   

10,415.00    

 10,357.00   

  10,299.00  

   10,227.50
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Dow Jones Yakın Vade

Dün Trump’ın açıklamaları ve haftalık işsizlik başvuruları verisinin
ardından değer kayıpları yaşayan DJ endeksi, petrol verisinin enerji
hisselerini yukarı çekmesi ve finans şirketlerinde görülen
yükselişlerle gün içinde kayıplarını sildi ve hafta başından bu yana
süregelen düşüş serisini sonlandırdı. Citigroup ve JP Morgan
şirketlerinde görülen değerlenmeler DJ endeksinin günü %1,6
primle tamamlamasını sağladı. Sabah itibariyle yatay seviyelerden
işlem gören DJ vadelilerinde bugün perakende satışlar, sanayi
üretimi ve Michigan tüketici güven endeksi verileri takip edilecek.
Endekste bugün 23,420 seviyesinin altında 23,260 ve 22,980
seviyeleri destek noktaları olarak izlenebilir. Yükselişlerde ise
23,640 seviyesinin üzerinde 23,780 ve 23,920 seviyeleri önem
kazanacaktır.

Günlük Pivot Seviyeleri
   23,869.67

  23,759.33  

 23,645.67   

23,532.00    

 23,421.67   

  23,311.33  

   23,197.67

S&P 500 Yakın Vade

Dün güne satıcılı başlayan ABD endekslerinde günün geri
kalanında toparlanma etkili oldu. S&P’de de benzer hareket
görülürken gün sonunda %1,15’lik yükseliş gerçekleşti. Bu sabah
ise endeks vadeli piyasada hafif yükselişle 2850 civarında
bulunuyor. Sözleşmede kısa vadede 2820 ilk destek konumunda.
Bu seviyenin altına sarkılacak olursa dünkü dibin de bulunduğu
2770-2760 aralığı takip edeceğimiz en önemli destek olacak.  Bu
bölgenin altında ise 2717 izlenecektir. Yukarıda ise 2880-2885
aralığı ilk güçlü direnç bölgesi. Burası geçilecek olur ise kısa
vadede görülen son zirvelerin bulunduğu, konsolide kanalının üst
bandını oluşturan 2950 – 2965 aralığına yeni bir hareket
başlayabilir.

Günlük Pivot Seviyeleri
   2,881.17

  2,869.83  

 2,857.42   

2,845.00    

 2,833.67   

  2,822.33  

   2,809.92
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Brent Petrol

Tedbirlerin gevşetilmesi ile ekonomilerin kısmi olarak yeniden
açılacak olması, OPEC’in devreye giren üretim kısıntıları ve talepte
toparlanmaya ilişkin alınan işaretlerin etkisiyle son haftalarda petrol
piyasasında toparlanma ve denge bulma çabası etkili oluyor.
Uluslararası Enerji Ajansı da dün yayınlanan aylık raporunda
küresel petrol piyasasında görünümün bir miktar iyileştiğini belirtti.
Ancak salgına ilişkin gelişmeler, ABD – Çin ilişkilerinin seyri ve
küresel arz – talep gelişmeleri önemini korumaya devam ediyor.
Volatilitenin önemli ölçüde artış kaydettiği brent petrolde, yukarı
yönlü hareketlerin devamında 32,20$ - 33,30$ ve 34,15 seviyeleri
direnç olarak izlenebilir. Geri çekilmelerde ise 30,75$ - 29,65$ ve
28,35$ seviyeleri destek olarak takip edilebilir.  

Günlük Pivot Seviyeleri
   33.68

  32.84  

 32.30   

31.75    

 30.91   

  30.07  

   29.53

USD/JPY

ABD Başkanı Trump’ın Çin'in ABD'den ek ithalat taahhütlerini yerini
getirmemesine karşın iki ülke arasındaki birinci faz ticaret
anlaşmasını yeniden müzakere etmeyeceğini söylemi risk iştahının
düşmesinde etkili oldu. ABD’de işsizlik maaşı başvuruları son
haftada 2,5 milyon artış beklentisini aşarak 2,9 milyon oldu.
Japonya Başbakanı Abe, koronavirüse karşı yürürlükteki
olağanüstü hal şartlarının 39 eyalette kaldırıldığını açıkladı. Önceki
gün Fed Başkanı Powell’ın aşağı yönlü risklerin yüksek oranda
belirsiz olduğu yönündeki söylemleri, ikinci dalganın yaşanabileceği
yönündeki endişelerle değer kazancının yaşanmasında etkili
olurken, bugün toparlanma kaydedilmektedir. Toparlanmanın
devamında 107,38 – 107,50 ve 107,75 seviyeleri direnç, 107,00 -
106,90 ve 106,75 seviyeleri desteklerdir.

Günlük Pivot Seviyeleri
   107.62

  107.53  

 107.37   

107.21    

 107.12   

  107.03  

   106.87
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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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