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Piyasa Gündemi

Salgın konusunda artan ikinci dalga korkuları ve ABD Başkanı
Trump’ın açıklamalarına bağlı olarak gündeme gelen ABD – Çin
ilişkilerine dair endişeler geçen hafta genelinde küresel risk iştahı
üzerinde baskı oluşturdu. Bir süredir belirttiğimiz gibi yeni haftada
da salgının yayılma hızı ile ABD ve Çin arasındaki gelişmeler
piyasaların gündemini belirleyecektir. 19 Mayıs Atatürk’ü Anma,
Gençlik ve Spor bayramı dolayısıyla yurt içi piyasalar yarın işlem
görmeyecek.

Açıklanacak Önemli Ekonomik Veriler  
     
•    Açıklanacak önemli bir veri akışı bulunmamaktadır. 

Türkiye

Hazine ve Maliye Bakanlığı, cuma günü mart ayına ilişkin bütçe
gerçekleşmelerini açıkladı. Buna göre, merkezi yönetim bütçe
dengesi nisan'da 43,2 milyar TL, faiz dışı denge ise 26,2 milyar TL
açık verdi. Ocak-Nisan döneminde merkezi yönetim bütçe giderleri
393,8 milyar TL, bütçe gelirleri 321 milyar TL ve bütçe açığı 72,8
milyar TL oldu. Türkiye genelinde konut satışları 2020 Nisan ayında
virüs etkisiyle bir önceki yılın aynı ayına göre %55,5 oranında
azalarak 42 bin 783 oldu. TCMB beklenti anketine göre, yıl sonu
TÜFE beklentisi %9,38'e inerken, yıl sonu dolar/TL beklentisi
6,9277'den 7,0180'e yükseldi. Cumhurbaşkanı Erdoğan, NATO
Genel Sekreteri Jens Stoltenberg ile telefon görüşmesi
gerçekleştirdi. İletişim Başkanlığından yapılan açıklamaya göre
görüşmede, yeni tip koronavirüs ile mücadele ve salgın sonrası
dönemde atılacak adımlar ile Suriye ve Libya başta olmak üzere
bölgesel meseleler ele alındı.

Euro Bölgesi

Euro Bölgesi ekonomisi, yeni tip koronavirüs salgını nedeniyle bu
yılın ilk çeyreğinde bir önceki çeyreğe kıyasla %3,8 küçüldü.
Almanya ekonomisi yılın ilk çeyreğinde %2,2 ile 10 yılı aşkın
sürenin en büyük düşüşünü gerçekleştirdi. Veri  ekonomik
büyümede koronavirüs salgınının hasarının ilk işaretlerinin
görülmeye başlandığını gösteriyor. Dördüncü çeyrek rakamının
%0,1 düşüşe revize edilmesi ile birlikte, ekonomi üst üste iki çeyrek
daralma göstermesinden dolayı resesyona girmiş bulunuyor. 

ABD

ABD'de Michigan Üniversitesi tüketici güveni hükümetin
koronavirüs pandemisini çevrelemek amacıyla aldığı önlemlerin de
etkisiyle toparlanarak 73,7 değerini aldı. Perakende satışlar
nisanda virüs etkisiyle birçok işyeri ve mağazanın kapalı kalması
nedeniyle %16,4 düştü. Bu verinin takip edildiği 1992'den beri
görülen en büyük düşüş oldu. Satışlar mart ayında da %8,3
düşmüştü. Fed verilerine göre sanayi üretimi nisan ayında
koronavirüs nedeniyle% 11,2 düştü. Bu, endeks tarihindeki en
büyük aylık düşüş olarak kayda geçti. Fed Başkanı Powell, ABD
ekonomisinin koronavirüs pandemisinden toparlanacağı, ancak
sürecin gelecek yılın sonuna kadar uzayabileceği ve aşının
zamanlamasına bağlı olacağı uyarısında bulundu. Çin, yabancı
firmaların Huawei'ye teknoloji transfer etmesine getirdiği
kısıtlamalar nedeniyle ABD'yi devlet gücünü suistimal etmekle
suçladı.

Piyasa Verileri

Pariteler Son Günlük Değ.
(%)

Haftalık Değ.
(%)

Yılbaşı Değ.
(%)

USDTRY 6.8891 -0.18 -2.64 15.80
EURTRY 7.4537 -0.22 -2.53 11.69
EURUSD 1.0820 0.01 0.10 -3.55
GBPUSD 1.2096 -0.09 -1.93 -8.68
USDJPY 107.16 0.09 -0.47 -1.38

Sepetler Son Günlük Değ.
bp

Haftalık Değ.
bp

Yılbaşı Değ.
bp

½ $ + ½ € 6.8235 8.15 5.00 51.15
Dolar Endeksi 100.3660 0.30 10.40 397.70
REK 68.8800 - - -721.00

Endeks Vadeliler Son Günlük Değ.
(%)

Haftalık Değ.
(%)

Yılbaşı Değ.
(%)

S&P 500 Yakın Vade 2,874.75 0.99 -1.64 -11.03
DAX Yakın Vade 10,619.50 1.58 -1.91 -19.83
Dow Jones Yakın
Vade 23,759.00 1.03 -1.51 -16.66

Emtialar Son Günlük Değ.
(%)

Haftalık Değ.
(%)

Yılbaşı Değ.
(%)

Ons Altın 1,763.84 1.23 3.90 16.21
Gram Altın 390.67 1.01 1.22 34.58
WTI 32.95 2.18 30.17 -46.13
BRENT 33.37 2.58 14.08 -50.05
Bakır 2.37 1.36 0.05 -15.18

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 0.00 21.00 100.00
ABD 10 Yıllık 0.6380 -0.80 -7.00 -128.10
ABD 2 Yıllık 0.1430 -0.80 -3.40 -142.80
Almanya 10 Yıllık -0.5400 -0.30 -2.90 -35.20
Almanya 2 Yıllık -0.7490 -0.30 0.30 -13.20

Gelişmekte Olan
Ülke Kurları Son Günlük Değ.

(%)
Haftalık Değ.

(%)
Yılbaşı Değ.

(%)
USDZAR 18.5222 -0.34 0.53 32.24
USDIDR 14,888.00 0.04 -0.19 7.22
USDTRY 6.8891 -0.18 -2.64 15.80
USDRUB 73.1275 -0.65 -0.75 17.80
USDBRL 5.8545 -0.04 0.62 45.64
USDCNY 7.1151 0.18 0.23 2.18
USDMXN 23.8861 -0.29 -0.22 26.32
USDCZK 25.5670 -0.16 0.44 12.78
USDHUF 327.7100 -0.12 1.25 11.10
USDPLN 4.2213 -0.02 0.08 11.27
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Euro/Dolar

Euro Bölgesi koronavirüs salgını nedeniyle bu yılın ilk çeyreğinde
bir önceki çeyreğe kıyasla %3,8 küçüldü. Almanya ekonomisi yılın
ilk çeyreğinde %2,2 ile 10 yılı aşkın sürenin en büyük düşüşünü
gerçekleştirerek, resesyona girdi. ABD’de perakende satışlar
nisanda virüs etkisiyle birçok işyeri ve mağazanın kapalı kalması
nedeniyle %16,4 düştü. Sanayi üretimi ise % 11,2 düşüşle
tarihindeki en büyük aylık düşüş olarak kayda geçti. Kapasite
kullanım oranı da %64,9 ile rekor seviyeye geriledi. Zayıf gelen
veriler, ikinci dalga endişeleri ve ABD-Çin gerilimi risk iştahı
üzerinde baskı yaratmaya devam ediyor. Zayıf seyrin görüldüğü
paritede 1,0825 – 1,0850 ve 1,0866 seviyeleri direnç geri
çekilmelerde ise 1,0800 – 1,0785 ve 1,0765 seviyeleri destek
olarak bulunmaktadır.

Günlük Pivot Seviyeleri
   1.0847

  1.0838  

 1.0829   

1.0820    

 1.0811   

  1.0801  

   1.0792

GBP/USD

GBPUSD paritesi geçen haftanın son günü müzakerelere yönelik
haber akışıyla değer kaybederek düşüş serisini 5 güne çıkardı.
Cuma günü 3. kez gerçekleşen AB-İngiltere Brexit müzakerelerinin
ardından AB’den Barnier’in görüşmelerin halay kırıklığı yarattığı
yönünde açıklamalar paritedeki kayıplarda etkiliydi. Ayrıca ABD-Çin
ticaret gerginliği ve ABD’de rekor düşüşe işaret eden nisan ayı
perakende satışlar ve sanayi üretimi verileri düşük risk iştahıyla
dolara olan talebi artıran etmenlerdi. Bugün hem ABD hem de
İngiltere’de önemli bir veri akışı bulunmuyor. Paritede bugün
1,2095 seviyesinin altında 1,2075 ve 1,2010 seviyeleri destek
noktaları olarak takip edilebilir. Tepki hareketlerinde ise 1,2120
seviyesinin üzerinde 1,2165 ve 1,2205 seviyeleri direnç noktaları
olarak izlenecektir.

Günlük Pivot Seviyeleri
   1.2155

  1.2135  

 1.2116   

1.2096    

 1.2076   

  1.2056  

   1.2036
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USD/TRY

Dolar/TL kuru cuma günü 6,8996 ve 6,9316 seviyeleri arasında
dalgalanarak günü 6,9018 seviyesinden tamamladı. Haftanın son
gününe 6,89 seviyelerini test ederek başlayan Dolar/TL kuru günün
kalanında 6,90-6,92 bandında işlem gördü. Yurtiçinde swap
görüşmelerine yönelik haber akışı yurtdışında ise ABD-Çin ticaret
gerilimi ve ABD’de rekor düşüşe işaret eden nisan ayı perakende
satışlar ve sanayi üretimi rakamları takip edildi. Güne 100,3
seviyelerinden başlayan dolar endeksi volatil bir seyir izlediği günü
başladığı noktalara yakın seviyelerden tamamladı. Bugün yurtiçi ve
yurtdışında önemli bir veri akışı bulunmuyor. Sabah 08:20 itibariyle
küresel dolar endeksi 100,3 seviyelerinden,  Dolar/TL kuru ise 6,89
seviyesine yakın işlem görüyor. 

Günlük Pivot Seviyeleri
   6.9179

  6.9075  

 6.8983   

6.8891    

 6.8787   

  6.8683  

   6.8591

EUR/TRY

Euro/TL kuru cuma günü 7,4298 ve 7,5072 seviyeleri arasında
dalgalanarak günü 7,4553 seviyesinden tamamladı. Haftanın son
işlem günü Euro Bölgesi ve Almanya’da büyüme rakamları takip
edildi. Euro Bölgesi koronavirüs salgını nedeniyle bu yılın ilk
çeyreğinde bir önceki çeyreğe kıyasla %3,8 küçüldü. Almanya
ekonomisi yılın ilk çeyreğinde %2,2 ile 10 yılı aşkın sürenin en
büyük düşüşünü gerçekleştirerek, resesyona girdi. Yurtiçinde
TCMB beklenti anketine göre, yıl sonu TÜFE beklentisi %9,38'e
inerken, yıl sonu dolar/TL beklentisi 6,9277'den 7,0180'e yükseldi.
Ocak-Nisan döneminde merkezi yönetim bütçe giderleri 393,8
milyar TL, bütçe gelirleri 321 milyar TL ve bütçe açığı 72,8 milyar
TL oldu. Paritede gündeme ilişkin haber akışları takip edilecek.

Günlük Pivot Seviyeleri
   7.5089

  7.4897  

 7.4717   

7.4537    

 7.4345   

  7.4152  

   7.3972
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XAU/USD

Geçen hafta Fed Başkanı Powell’ın ekonomik görünümün yüksek
oranda belirsiz ve aşağı yönlü risklerin ciddi olduğunu belirtmesi,
ABD – Çin gerilimi ve cuma günü ABD’de zayıf açıklanan veriler
ons altında yükselişleri destekledi.  ABD’de perakende satışlar
nisanda virüs etkisiyle birçok işyeri ve mağazanın kapalı kalması
nedeniyle %16,4 düştü. Sanayi üretimi % 11,2 düşüşle tarihindeki
en büyük aylık düşüş olarak kayda geçerken, kapasite kullanım
oranı %64,9 ile rekor seviyeye geriledi. Güvenli varlık talebindeki
yükselişle alıcılı seyrin sürdüğü ons altında 1775$ – 1780$ ilk
direnç aralığı olarak öne çıkarken, devamında 1795$ direnci
izlenebilir. Geri çekilmelerde ise 1742$ – 1738$ destek bölgesi ve
1720$ takip edilecek desteklerdir.

Günlük Pivot Seviyeleri
   1,794.07

  1,779.44  

 1,771.63   

1,763.82    

 1,749.19   

  1,734.55  

   1,726.75

DAX Yakın Vade

ABD – Çin ilişkilerine dair endişeler ve salgında ikinci dalga
yaşanabileceğine ilişkin korkular geçen hafta genelinde hisse
piyasaları üzerinde satış baskısının artış kaydetmesine neden oldu.
Cuma günü ise piyasalarda toparlanma çabası görüldü. DAX vadeli
kontratı günü %1,33’lük yükselişle 10.455 puandan kapattı. Yeni
haftaya alıcılı bir seyirle başlayan DAX vadelisi son dönemde güçlü
bir destek olarak çalışan ve geçen hafta altındaki sevilerin test
edildiği 22 günlük üssel ortalama (10.567) üzerinde fiyatlanıyor.
Yukarı yönlü hareketlerin devamında 10.700 ile 50 günlük üssel
ortalama (10.743) kısa vadeli direnç konumunda olup, devamında
10.885 seviyesi takip edilebilir.  Geri çekilmelerde ise 10.567 -
10.431 ve 10.368 seviyeleri destek konumundadır.

Günlük Pivot Seviyeleri
   10,780.33

  10,722.17  

 10,670.83   

10,619.50    

 10,561.33   

  10,503.17  

   10,451.83
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Dow Jones Yakın Vade

Haftanın son gününe Huawei’ye yönelik alınan karar ve rekor
düşüşe işaret eden perakende satışlar ve sanayi üretimi verisiyle
düşüşle başlayan DJ endeksi kapanışa doğru kayıplarını eriterek
günü primli tamamladı. Yükselişe karşın 2.dalga korkusu endeksin
haftalık %2 civarında kayıplar yaşamasını sağladı. Cuma günkü
toparlanmada Michigan tüketici güven endeksi rakamlarının
beklentilerin üzerinde kalması etkiliydi. Bugün ülkede önemli bir
veri akışı bulunmazken dün akşam ki Powell’ın konuşmasının
ardından sabah vadelilerde %1 civarında primler görülüyor.
Endekste bugün 23,840 seviyesinin üzerinde 24,020 ve 24,280
seviyeleri önem kazanacaktır. Geri çekilmelerde ise 23,640
seviyesinin altında 23,490 ve 23,250 seviyeleri destek noktaları
olarak izlenebilir.

Günlük Pivot Seviyeleri
   24,186.67

  24,012.33  

 23,886.67   

23,761.00    

 23,586.67   

  23,412.33  

   23,286.67

S&P 500 Yakın Vade

Salgın konusunda artan ikinci dalga korkuları ve ABD Başkanı
Trump’ın açıklamalarına bağlı olarak gündeme gelen ABD – Çin
ilişkilerine dair endişeler geçen hafta genelinde küresel risk iştahı
üzerinde baskı oluşturdu. Cuma günü ise piyasalarda bir miktar
toparlanma çabası etkili oldu. Cuma günü %0,39 yükseliş
kaydeden S&P 500 Endeksi’nin vadelileri bu sabah %1 yükselişle
2875 civarında bulunuyor. Sözleşmede 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. Sözleşmede
2820 ilk destek bu seviyenin altında 2790 ve devamında 2770-
2760 aralığı takip edeceğimiz en önemli destek olmaya devam
ediyor.

Günlük Pivot Seviyeleri
   2,925.00

  2,905.00  

 2,890.00   

2,875.00    

 2,855.00   

  2,835.00  

   2,820.00
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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 petrol piyasasında
toparlanma ve denge bulma çabası etkili oluyor. Bu haftayı da
yükselişle tamamlayan petrol fiyatları böylece yükselişini üçüncü
haftaya taşıdı. Ancak salgına ilişkin gelişmeler, ABD – Çin
ilişkilerinin seyri ve küresel arz – talep gelişmeleri önemini
korumaya devam ediyor. Petrol fiyatlarının yeni haftaya da pozitif
bir seyirle başladığı görülüyor. Volatilitenin önemli ölçüde artış
kaydettiği brent petrolde, yukarı yönlü hareketlerde 34,15$ - 35,50$
ve 37,30$ seviyeleri direnç olarak izlenebilir. Geri çekilmelerde ise
32,60$ - 31,70$ ve 30,75$ seviyeleri destek olarak takip edilebilir.

Günlük Pivot Seviyeleri
   34.56

  34.14  

 33.76   

33.37    

 32.95   

  32.54  

   32.15

USD/JPY

ABD’de perakende satışlar nisanda virüs etkisiyle birçok işyeri ve
mağazanın kapalı kalması nedeniyle %16,4 düştü. Sanayi üretimi
ise % 11,2 düşüşle tarihindeki en büyük aylık düşüş olarak kayda
geçti. Kapasite kullanım oranı da %64,9 ile rekor seviyeye geriledi.
Zayıf gelen veriler, ikinci dalga endişeleri ve ABD-Çin gerilimi risk
iştahı üzerinde baskı yaratmaya devam ediyor. Japonya ekonomisi
çeyreklik bazda %0,9 daralma kaydederken, yıllık bazda daralma
%3,4 seviyesinde açıklandı. Ekonomide teknik resesyon
gözlenirken, Japonya Ekonomi Bakanı salgına bağlı olarak iç ve
dış talepteki sert düşüşle Japonya ekonomisinin daha da
küçüleceğini belirtti. Toparlanmanın devamında 107,25 – 107,50 ve
107,85 seviyeleri direnç, 107,00 - 106,85 ve 106,65 seviyeleri
desteklerdir.

Günlük Pivot Seviyeleri
   107.49

  107.39  

 107.27   

107.16    

 107.06   

  106.95  

   106.84
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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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