
Forex Bülten 20 Mayıs 2020

Piyasa Gündemi

Geçen hafta gündeme gelen endişelerle baskı altında kalan risk
iştahı haftaya toparlanma ile başladı. ABD’li biyoteknoloji şirketi
Moderna’nın deneysel koronavirüs aşısının gelen ilk verilere göre
etkili olduğu haberi piyasalardaki iyimserliği artırdı. Dün yurt içi
piyasalar 19 Mayıs nedeniyle işlem görmedi. Salgına ilişkin haber
akışları ve ABD – Çin arasındaki gelişmeler fiyatlamalar üzerinde
belirleyici olmayı sürdürecektir. 

Açıklanacak Önemli Ekonomik Veriler  
     
•    10:00 Türkiye – Tüketici Güveni Önem: Orta
•    12:00 Euro Bölgesi – TÜFE Önem: Yüksek

Türkiye

Yurt dışından ithal edilen 800'den fazla ürüne ilave gümrük vergisi
getirilmesine ilişkin Cumhurbaşkanı kararı Resmi Gazete'de
yayımlandı. İlave gümrük vergisi, gümrük idarelerince, ithalatta
alınan gümrük vergileri ve diğer mali yükümlülüklerden ayrı olarak
tahsil olunacak ve genel bütçeye irat kaydedilecek. Yurtiçinde
bugün tüketici güveninin açıklanması beklenirken, gündeme ilişkin
gelişmeler takip edilecek.

Euro Bölgesi

Euro Bölgesi’nde ZEW ekonomik güven endeksi mayıs ayında 46,0
seviyesinde açıklanarak yükseliş kaydetti. Almanya'da ise endeks
korona virüs salgınında en kötünün geride kaldığına ilişkin
iyimserliğin etkisiyle yükselerek 51,0 seviyesinde açıklandı. Avrupa
Birliği üyesi ülkeler, koronavirüs nedeniyle istihdamı korumak için
100 milyar euroluk ücret destek programının devreye alınmasına
onay verdi. Almanya Başbakanı Merkel ve Fransa Cumhurbaşkanı
Macron, AB'nin toparlanmasına yardımcı olmak üzere 500 milyar
euroluk destek paketinde anlaşma sağladı. İki lider arasında
internet üzerinden gerçekleştirilen toplantının ardından konuşan
Merkel, Almanya'nın AB bütçesi çerçevesinde ek borçlanmayla
finanse edilecek, virüsten en kötü etkilenen üye ülkelere hibe
edilecek bir fonu kabul edeceğini söyledi.

ABD

ABD'de konut başlangıçları nisan ayında 891 bine gerileyerek
%30,2'lik düşüşü işaret etti. Mart ayındaki düşüş ise %18,6
seviyesindeydi. ABD Merkez Bankası, Başkan Jerome Powell'ın
ABD Senatosu Bankacılık, Konut ve Kentsel İşler Komitesi'nde,
Koronavirüs Yardım, Destek ve Ekonomik Güvenlik Gözetimi
Yasası'na ilişkin yapacağı sunumun metnini yayımladı. Powell,
merkez bankasının ekonomi düzelene kadar tüm araçlarını
kullanmaya ve faizleri sıfıra yakın seviyede tutmaya hazırlıklı
olduğunu söyledi. ABD Hazine Bakanı Mnuchin, koronavirüs
salgınının ekonomik etkileri nedeniyle ABD'de bu yılın ikinci
çeyreğinde yüksek işsizlik oranıyla diğer negatif verilerin görülmeye
devam edeceğini, ekonomik koşulların üçüncü ve dördünce
çeyrekte iyileşmesini beklediklerini ifade etti. ABD merkezli
Moderna adlı biyoteknoloji şirketi, koronavirüsle mücadele için
denemesini yaptıkları aşının insanların bağışıklık sisteminde
olumlu etki yarattığını duyurdu. Şirketin dün koronavirüs aşısı
üretmek için 1,3 milyar dolar kaynak toplayacağı belirtildi.

Piyasa Verileri

Pariteler Son Günlük Değ.
(%)

Haftalık Değ.
(%)

Yılbaşı Değ.
(%)

USDTRY 6.7804 0.04 -2.80 13.97
EURTRY 7.4196 0.21 -1.69 11.18
EURUSD 1.0943 0.13 1.16 -2.45
GBPUSD 1.2245 -0.05 0.07 -7.55
USDJPY 107.77 0.07 0.69 -0.83

Sepetler Son Günlük Değ.
bp

Haftalık Değ.
bp

Yılbaşı Değ.
bp

½ $ + ½ € 6.8235 8.15 5.00 51.15
Dolar Endeksi 99.4450 -8.50 -75.20 305.60
REK 68.8800 - - -721.00

Endeks Vadeliler Son Günlük Değ.
(%)

Haftalık Değ.
(%)

Yılbaşı Değ.
(%)

S&P 500 Yakın Vade 2,927.50 0.30 4.07 -9.39
DAX Yakın Vade 11,022.50 -0.63 4.58 -16.79
Dow Jones Yakın
Vade 24,241.00 0.34 4.64 -14.97

Emtialar Son Günlük Değ.
(%)

Haftalık Değ.
(%)

Yılbaşı Değ.
(%)

Ons Altın 1,748.51 0.22 1.86 15.20
Gram Altın 381.16 0.24 -0.97 31.30
WTI 34.35 0.49 13.66 -43.84
BRENT 34.69 0.84 20.40 -48.07
Bakır 2.41 0.31 1.77 -13.71

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 13.0800 -13.00 -19.00 87.00
ABD 10 Yıllık 0.6930 0.30 4.00 -122.60
ABD 2 Yıllık 0.1690 0.40 0.40 -140.20
Almanya 10 Yıllık -0.4670 0.50 5.50 -27.90
Almanya 2 Yıllık -0.6840 0.10 6.40 -6.70

Gelişmekte Olan
Ülke Kurları Son Günlük Değ.

(%)
Haftalık Değ.

(%)
Yılbaşı Değ.

(%)
USDZAR 18.3376 0.02 -0.86 30.92
USDIDR 14,722.50 -0.32 -0.86 6.03
USDTRY 6.7804 0.04 -2.80 13.97
USDRUB 72.6023 0.25 -1.81 16.95
USDBRL 5.7557 0.02 -2.20 43.19
USDCNY 7.1033 0.06 0.15 2.01
USDMXN 23.6386 0.03 -2.34 25.01
USDCZK 25.1075 -0.25 -1.10 10.76
USDHUF 319.8755 -0.11 -2.23 8.45
USDPLN 4.1560 -0.22 -1.52 9.55
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Euro/Dolar

Euro Bölgesi’nde ZEW ekonomik güven endeksi mayıs ayında 46,0
seviyesinde açıklanırken, Almanya'da salgınında en kötünün geride
kaldığına ilişkin iyimserliğin etkisiyle 51,0 seviyesinde açıklandı.
ABD’de konut başlangıçları nisan ayında 891 bine gerileyerek
%30,2'lik düşüş kaydetti. Fed Başkanı Powell, merkez bankasının
ekonomi düzelene kadar tüm araçlarını kullanmaya ve faizleri sıfıra
yakın seviyede tutmaya hazırlıklı olduğunu söyledi. ABD-Çin
gerilimi izlenmeye devam ederken, aşı ile ilgili iyimserlik küresel
risk iştahında toparlanmasında etkili oldu. Yükselişin yaşandığı
paritede alıcılı seyrin devamında 1,0950 – 1,0965 ve 1,0985 direnç
seviyeleri olarak izlenmektedir. Geri çekilmelerde ise 1,0915
- 1,0900 ve 1,0885 seviyeleri takip edilen desteklerdir.

Günlük Pivot Seviyeleri
   1.0987

  1.0968  

 1.0956   

1.0943    

 1.0925   

  1.0906  

   1.0894

GBP/USD

Bulunduğumuz haftaya aşı haberlerinin risk iştahının artırmasıyla
tepki hareketleriyle başlayan GBPUSD paritesi dün de yukarı yönlü
seyrini sürdürdü. Dün gün içinde İngiltere’de işsizlik verisi ABD’de
ise konut başlangıçları verisi, Powell ve Mnuchin’in konuşmaları
takip edildi. Paritede özellikle sabah açıklanan ve beklentilerin
altında kalan işsizlik verisinin ardından yukarı yönlü hareketler
görüldü. Bugün İngiltere’de nisan ÜFE ve TÜFE verileri, ABD’ de
ise son FOMC toplantı tutanakları takip edilecek. Paritede bugün
1,2305 seviyesinin üzerinde 1,2340 ve 1,2380 seviyeleri direnç
noktaları olarak izlenecektir. Olası aşağı yönlü hareketlerde ise
1,2230 seviyesinin altında 1,2175 ve 1,2120 seviyeleri destek
noktaları olarak takip edilebilir.

Günlük Pivot Seviyeleri
   1.2307

  1.2292  

 1.2269   

1.2245    

 1.2231   

  1.2216  

   1.2193
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USD/TRY

Dolar/TL kuru dün 6,8866 ve 6,7532 seviyeleri arasında
dalgalanarak günü 6,7778 seviyesinden tamamladı. Bulunduğumuz
haftaya aşağı yönlü seyrinin sürdürerek başlayan Dolar/TL kuru 19
Mayıs nedeniyle piyasaların kapalı kaldığı günde swap haberlerine
bağlı olarak fiyat hareketleri gerçekleştirdi. Bazı ülkelerle swap
anlaşması yapıldığına yönelik haberlerin yalanlanmasına karşın
Dolar/TL kuru gün içinde 6,75 ile yaklaşık son 35 günün en
düşüklerinden işlem gördü. Dün yurtdışında Mnucihin’in
açıklamaları takip edilirken bugün yurtdışında FOMC toplantı
tutanakları izlenecek. Sabah 08:45 itibariyle küresel dolar endeksi
99,4 seviyelerinden,  Dolar/TL kuru ise 6,79 seviyesine yakın işlem
görüyor. 

Günlük Pivot Seviyeleri
   6.8329

  6.8177  

 6.7991   

6.7804    

 6.7653   

  6.7501  

   6.7315

EUR/TRY

Euro/TL kuru dün 7,3896 ve 7,5227 seviyeleri arasında
dalgalanarak günü 7,3955 seviyesinden tamamladı. Euro
Bölgesi’nde ve Almaya’da dün ZEW ekonomik güven endeksi takip
edildi. Euro Bölgesi’nde ZEW ekonomik güven endeksi mayıs
ayında 46,0 seviyesinde açıklanırken, Almanya'da endeks
salgınında en kötünün geride kaldığına ilişkin iyimserliğin etkisiyle
51,0 seviyesinde açıklandı. Yurtiçinde bu sabah TCMB'nin Katar ile
5 milyar dolar olan swap anlaşmasının 15 milyar dolara yükseltiği
belirtilirken, bugün mayıs ayına ilişkin tüketici güveni ve gündeme
dair gelişmeler ön planda bulunuyor. Euro Bölgesi’nde ise
enflasyon rakamları takip edilecek.

Günlük Pivot Seviyeleri
   7.4855

  7.4621  

 7.4409   

7.4196    

 7.3963   

  7.3729  

   7.3517
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XAU/USD

Ons altın dün 1725$ ve 1748$ seviyeleri arasında dalgalanarak
günü 1744$ seviyesinden kapattı. Hafta başı risk iştahındaki zayıf
seyir ve ABD – Çin gerilimi ons altında 1765$ seviyesinin test
edilmesinde etkili olurken, aşıya ilişkin artan umutlar risk iştahının
tekrar toparlanma kaydetmesinde etkili oldu. ABD’de dün konut
başlangıçları nisan ayında 891 bine gerileyerek %30,2'lik düşüş
kaydetti. Fed Başkanı Powell, ekonomi düzelene kadar bankanın
faizleri sıfıra yakın seviyede tutacağını ve tüm araçlarını
kullanmaya hazır olduğunu belirtti. Alıcılı seyrin devam etmesi
halinde ons altında 1752$ - 1765$ ve 1780$ seviyeleri direnç
konumunda bulunmaktadır. Geri çekilmelerde ise 1738$ - 1720$ ve
1709$ seviyeleri destek olarak takip edilebilir. 

Günlük Pivot Seviyeleri
   1,759.45

  1,755.30  

 1,751.91   

1,748.53    

 1,744.37   

  1,740.22  

   1,736.84

DAX Yakın Vade

Koronavirüs aşısına ilişkin olumlu haber akışının etkisiyle risk iştahı
güç kazanırken, küresel piyasalar haftanın ilk işlem gününde güçlü
yükselişler kaydetti. Avrupa borsalarında pazartesi günü kazançlar
%5’leri buldu. Dün ise piyasalarda bir miktar kâr satışları
yaşanırken, DAX vadelisi günü %0,18’lik yükselişle günü 11.092
puandan kapattı. Pazartesi günkü güçlü yükseliş ile 50 günlük
üssel ortalamasını (10.785) aşan DAX vadelisinde bu sabah hafif
satıcılı bir seyir etkili oluyor. Geri çekilmelerin devamında 10.915 –
10.830 ve 10.785 seviyeleri destek olarak izlenebilir. 50 günlük
üssel ortalama altında satış baskısı artış kaydedebilir. Tekrar
alımların etkili olması durumunda ise 11.090 – 11.155 ve 100
günlük üssel ortalama (11.284)  direnç konumunda bulunmaktadır. 

Günlük Pivot Seviyeleri
   11,195.50

  11,143.00  

 11,085.00   

11,027.00    

 10,974.50   

  10,922.00  

   10,864.00
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Dow Jones Yakın Vade

Perakende ve bankacılık sektöründeki kayıplar dün DJ endeksinin
günü %1,6’lık kayıpla tamamlamasını sağlarken endeks 3 günlük
yükseliş serisini sonlandırdı. Moderna şirketinin geliştirdiği aşıya
yönelik endişelerin artması dün kapanışa doğru endeksteki
kayıpların hızlanmasını sağlarken gün içinde Mnuchin’in
açıklamaları ve perakende şirketlerinin bilançoları takip edildi.
Sabah itibariyle DJ vadelilerinde sınırlı tepki alımları görülürken
bugün ülkede son FOMC toplantısına ait toplantı tutanakları
izlenecek. Endekste bugün 24,370 seviyesinin üzerinde 24,520 ve
24,640 seviyeleri önem kazanacaktır. Geri çekilmelerde ise 24,260
seviyesinin altında 24,080 ve 23,900 seviyeleri destek noktaları
olarak izlenebilir.

Günlük Pivot Seviyeleri
   24,672.33

  24,519.67  

 24,381.33   

24,243.00    

 24,090.33   

  23,937.67  

   23,799.33

S&P 500 Yakın Vade

Hafta başında ABD’li biyoteknoloji şirketi Moderna’nın deneysel
koronavirüs aşısının gelen ilk verilere göre etkili olduğu haberi
piyasalardaki iyimserliği artırdı ve pazartesi günü küresel
piyasalarda güçlü yükselişler yaşandı. Pazartesi günü %3 civarı
yükselen S&P, dün %1,05 geriledikten sonra bu sabah endeksin
vadelisi %0,5 civarında yükselişle 2930 civarından işlem görüyor.
Sözleşmede konsolide kanalının üst bandını oluşturan 2950 – 2965
aralığı en güçlü direnç bölgesi. Burası geçilecek olursa yükselişler
hız kazanabilir. Buranın üzerinde 3000 ve 3115 dirençler iken
aşağıda 2880-2885 aralığı ilk güçlü destek bölgesi. Buranın altında
ise 2820 ve 2790 destekler olarak izlenebilir.

Günlük Pivot Seviyeleri
   2,976.17

  2,958.83  

 2,943.17   

2,927.50    

 2,910.17   

  2,892.83  

   2,877.17
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Brent Petrol

Tedbirlerin gevşetilmesi ile ekonomilerin kısmi olarak yeniden
açılacak olması, OPEC’in ve diğer üreticilerin üretim miktarlarını
azaltması ve talepte toparlanmaya ilişkin alınan işaretlerin etkisiyle
son haftalarda petrol piyasasında alımların güç kazandığı
görülüyor. Aşı umutları ve piyasalarda artan iyimserliğin etkisiyle
pazartesi günü yaşanan yükselişlerin ardından petrol piyasasında
dün bir miktar geri çekilme yaşandı. Küresel risk iştahının seyri ve
küresel arz – talep gelişmeleri önemini korumaya devam ediyor.
Volatilitenin artış kaydettiği brent petrolde, yukarı yönlü
hareketlerde 35,60$ - 37,30$ ve 38,00$ seviyeleri direnç olarak
izlenebilir. Geri çekilmelerde ise 34,10$ - 33,50$ ve 50 günlük
üssel ortalama (32,00$) destek olarak takip edilebilir.   

Günlük Pivot Seviyeleri
   35.61

  35.29  

 34.99   

34.69    

 34.37   

  34.05  

   33.75

USD/JPY

ABD’de konut başlangıçları nisan ayında 891 bine gerileyerek
%30,2'lik düşüş kaydetti. ABD Hazine Bakanı Steven Mnuchin,
koronavirüs salgınının ekonomik etkileri nedeniyle ABD'de bu yılın
ikinci çeyreğinde yüksek işsizlik oranıyla diğer negatif verilerin
görülmeye devam edeceğini, ekonomik koşulların üçüncü ve
dördünce çeyrekte iyileşmesini beklediklerini ifade etti. Fed
Başkanı Powell, merkez bankasının ekonomi düzelene kadar tüm
araçlarını kullanmaya ve faizleri sıfıra yakın seviyede tutmaya
hazırlıklı olduğunu söyledi. ABD-Çin gerilimi izlenmeye devam
ederken, aşı ile ilgili iyimserlik küresel risk iştahında
toparlanmasında etkili oldu. Toparlanmanın kaydedildiği paritede
107,90 – 108,10 ve 108,25 direnç seviyeleri, 107,62 - 107,50 –
107,25 destek seviyeleridir.

Günlük Pivot Seviyeleri
   108.28

  108.13  

 107.95   

107.77    

 107.62   

  107.47  

   107.29
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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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