
Forex Bülten 21 Mayıs 2020

Piyasa Gündemi

Salgın ile ilgili gelişmeler ve ABD – Çin ilişkileri gündemi
belirlemeye devam edecek olup, bu taraftaki haber akışları
yakından izlenecektir. Bugün TCMB’nin mayıs ayı PPK toplantısı
gerçekleşecek. Piyasadaki konsensüs beklentiler ve bizim tahminiz
TCMB’nin 50 baz puan faiz indirimine gitmesi yönünde şekilleniyor.
Yurt dışında ise ABD’deki öncü PMI verileri ve Fed Başkanı
Powell’ın konuşması piyasaların takibinde yer alacak.

Açıklanacak Önemli Ekonomik Veriler  
     
•    14:00 Türkiye - TCMB Faiz Kararı Önem: Yüksek
•    16:45 ABD – Öncü İmalat/Hizmet PMI Önem: Yüksek

Türkiye
TUİK ve TCMB işbirliği ile yürütülen tüketici eğilim anketi
sonuçlarından hesaplanan mevsim etkilerinden arındırılmış Tüketici
Güven Endeksi, Mayıs ayında bir önceki aya göre %8,5 oranında
arttı; Nisan ayında 54,9 olan endeks, Mayıs ayında 59,5 oldu.
Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak, TOBB bünyesindeki oda
ve borsa başkanları ile  sektör meclisi başkanlarının da aralarında
bulunduğu 450 dolayında  katılımcıyla telekonferans yoluyla bir
araya geldi. Konferansta açıklamalarda bulunan Bakan Albayrak,
koronavirüs sürecinde verilen destek tutarının 252 milyar lira
olduğunu, ötelenen kredi ve faizlerle birlikte 350 milyar lirayı aşan
desteğin bulunduğunu söyledi. Swap anlaşması konusuna da
değinen Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak, "Yeni dönemde
Türkiye olarak ticaret hacmi ve yerel paralarla swap noktasında çok
daha etkin yürüteceğimiz bir süreç olacak" dedi.

Euro Bölgesi
Avrupa İstatistik Ofisi, Avrupa Birliği ve Euro Bölgesi'nin nisan ayı
yıllık enflasyon verilerini yayımladı. Buna göre, Euro Bölgesi'nde
martta %0,7 olan yıllık enflasyon, Nisan'da %0,3'e düştü. AB'de ise
martta %1,2 olan yıllık enflasyon, Nisan'da %0,7 olarak ölçüldü.
Avrupa Birliği (AB) Komisyonu, üye ülkelerin kamu maliyelerine
ilişkin çeşitli değerlendirmeler ve tavsiyeler içeren "Bahar Dönem
Paketi" adlı çalışmasını yayımlandı. Çalışmada, COVID-19'un üye
ülkelerin kamu maliyeleri üzerinde olumsuz etkileri olduğuna dikkat
çekildi. Salgının makro ekonomik ve mali etkileri hakkında
belirsizliklerin sürdüğüne işaret edilen çalışmada, AB
Komisyonu'nun birlik bütçe ve kamu harcaması kurallarına
uymayan ülkelere başlatılan disiplin sürecini uygulamayacağı
belirtildi.

ABD
Fed son toplantılarına ait tutanaklarda, koronavirüs salgınının
etkilerinin kısa vadede ekonomik faaliyet, istihdam ve enflasyon
üzerinde baskı oluşturmaya devam edeceği, orta vadede ise
ekonomik görünüm için kayda değer riskler oluşturacağı belirtilerek,
ekonomik gerilemenin devam etmesi halinde daha büyük bir mali
desteğin gerekebileceği ortaya kondu. ABD Başkanı Donald
Trump, Çin'in ABD ve Avrupa üzerinden yaptığı dezenformasyon ve
propaganda saldırısı, bir rezillik dedi.

İngiltere
İngiltere Merkez Bankası Başkanı Andrew Bailey, koronavirüs krizi
ortamında, faiz oranları için alt sınırın aktif bir şekilde
değerlendirilmeye devam edildiğini ve borçlanma maliyetini sıfır
seviyesinin altına düşürmenin göz ardı edilmediğini söyledi.

Piyasa Verileri

Pariteler Son Günlük Değ.
(%)

Haftalık Değ.
(%)

Yılbaşı Değ.
(%)

USDTRY 6.7891 -0.03 -1.93 14.12
EURTRY 7.4414 -0.19 -0.56 11.50
EURUSD 1.0960 -0.17 1.42 -2.29
GBPUSD 1.2199 -0.31 -0.26 -7.90
USDJPY 107.70 0.16 0.43 -0.89

Sepetler Son Günlük Değ.
bp

Haftalık Değ.
bp

Yılbaşı Değ.
bp

½ $ + ½ € 6.8235 8.15 5.00 51.15
Dolar Endeksi 99.4000 15.10 -90.80 301.10
REK 68.8800 - - -721.00

Endeks Vadeliler Son Günlük Değ.
(%)

Haftalık Değ.
(%)

Yılbaşı Değ.
(%)

S&P 500 Yakın Vade 2,952.00 -0.56 3.69 -8.64
DAX Yakın Vade 11,129.50 -1.01 7.88 -15.98
Dow Jones Yakın
Vade 24,377.00 -0.58 3.58 -14.49

Emtialar Son Günlük Değ.
(%)

Haftalık Değ.
(%)

Yılbaşı Değ.
(%)

Ons Altın 1,737.14 -0.60 0.38 14.45
Gram Altın 379.17 -0.65 -1.56 30.60
WTI 35.94 2.06 15.26 -41.25
BRENT 36.55 2.31 17.68 -45.29
Bakır 2.43 0.48 3.07 -12.82

Tahviller Son Günlük Değ.
bp

Haftalık Değ.
bp

Yılbaşı Değ.
bp

Türkiye 2 Yıllık 9.8000 -23.00 -23.00 -198.00
Türkiye 10 Yıllık 12.3500 -73.00 -77.00 14.00
ABD 10 Yıllık 0.6620 -2.50 4.00 -125.70
ABD 2 Yıllık 0.1630 -0.40 1.40 -140.80
Almanya 10 Yıllık -0.4870 -1.30 4.60 -29.90
Almanya 2 Yıllık -0.6910 -0.80 5.70 -7.40

Gelişmekte Olan
Ülke Kurları Son Günlük Değ.

(%)
Haftalık Değ.

(%)
Yılbaşı Değ.

(%)
USDZAR 18.0118 0.49 -2.37 28.60
USDIDR 14,722.50 0.19 -1.16 6.03
USDTRY 6.7891 -0.03 -1.93 14.12
USDRUB 71.2831 0.24 -3.02 14.83
USDBRL 5.6926 0.05 -2.07 41.62
USDCNY 7.1037 0.14 0.11 2.02
USDMXN 23.2615 0.28 -2.54 23.02
USDCZK 24.9060 0.10 -2.51 9.87
USDHUF 319.3200 0.27 -2.59 8.26
USDPLN 4.1388 0.20 -1.92 9.10
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Euro/Dolar

Euro Bölgesi’nde dün mart ayında %0,7 olan yıllık enflasyon, nisan
ayında %0,3 seviyesine düştü. Mayıs ayına ilişkin tüketici güveni
salgınında en kötünün geride kaldığına ilişkin iyimserliğin etkisiyle
18,8 seviyesinde azalış kaydederek toparlanma kaydetti. Dün
yayınlanan Fed toplantı tutanaklarında salgınının etkilerinin kısa
vadede ekonomik faaliyet, istihdam ve enflasyon üzerinde baskı
oluşturmaya devam edeceği belirtildi. Ekonomik gerilemenin devam
etmesi halinde daha büyük bir mali desteğin gerekebileceği ortaya
kondu. Risk iştahında dalgalı seyrin devam ettiği gözlenirken,
paritede toparlanmanın devam etmesi halinde 1,0985 – 1,1000 ve
200 günlük üssel ortalamanın bulunduğu 1,1025 direnç
seviyeleridir. Geri çekilmelerde 1,0925 – 1,0900 ve 1,0885 destek
seviyeleridir.

Günlük Pivot Seviyeleri
   1.1016

  1.1002  

 1.0981   

1.0960    

 1.0946   

  1.0932  

   1.0911

GBP/USD

GBPUSD paritesi dün karışık bir seyir izlediği günü akşam
saatlerinde gelen kayıplarla düşüle noktaladı ve hafta başından
beri süregelen yukarı yönlü seyrini sonlandırdı. Gün içinde
İngiltere’de sabah açıklanan ÜFE ve TÜFE verileri sonrasında BoE
başkanı Bailey’in açıklamaları negatif faizi göz ardı
etmeyeceklerine yönelik açıklamaları, ABD’de ise FOMC toplantı
tutanakları takip edildi. Bugün paritenin her iki tarafında da
açıklanacak öncü PMI verilerinin yanı sıra ABD’de haftalık işsizlik
başvuruları ve akşam Fed başkanı Powell’ın açıklamaları takip
edilecek. Paritede 1,2205 seviyesinin üzerinde 1,2245 ve 1,2290
seviyeleri direnç noktaları olarak izlenecektir. Aşağı yönlü
hareketlerde ise 1,2175 seviyesinin altında 1,2120 ve 1,2075
seviyeleri destek noktaları olarak takip edilebilir.

Günlük Pivot Seviyeleri
   1.2294

  1.2270  

 1.2234   

1.2199    

 1.2174   

  1.2150  

   1.2114
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USD/TRY

Dolar/TL kuru dün 6,7688 ve 6,8026 seviyeleri arasında
dalgalanarak günü 6,7913 seviyesinden tamamladı. Güne
TCMB’den gelen Katar ile swap anlaşmasının 15 milyar dolar
yükseltildiği haberiyle 6,76 seviyelerini test ederek başlayan
Dolar/TL kuru günün kalanında 6,78-6,80 bandında dalgalandı.
Önemli bir veri akışının olmadığı güne 99,4 seviyelerinden
başlayan küresel dolar endeksi ise artan küresel risk iştahıyla
kapanışa doğru 99 seviyelerine geriledi. Bugün TCMB faiz kararı
TL varlık fiyatlamalarında kritik olacaktır. Yurtdışında ise ABD’de
açıklanacak haftalık işsizlik başvurularının yanı sıra öncü PMI
rakamları ve Powell’ın açıklamaları yakından izlenecek. Sabah
08:40 itibariyle küresel dolar endeksi 99,4 seviyelerinden,  Dolar/TL
kuru ise 6,79 seviyesine yakın işlem görüyor. 

Günlük Pivot Seviyeleri
   6.7990

  6.7951  

 6.7921   

6.7891    

 6.7852   

  6.7813  

   6.7783

EUR/TRY

Euro/TL kuru dün 7,3462 ve 7,4692 seviyeleri arasında
dalgalanarak günü 7,4526 seviyesinden tamamladı. Euro
Bölgesi’nde dün mart ayında %0,7 olan yıllık enflasyon, nisan
ayında %0,3 seviyesine düştü. Mayıs ayına ilişkin tüketici güveni
salgınında en kötünün geride kaldığına ilişkin iyimserliğin etkisiyle
18,8 seviyesinde azalış kaydederek toparlanma kaydetti. Yurtiçinde
dün TCMB’nin swap hamlesi öne çıkarken, tüketici güveni takip
edildi. Nisanda virüs etkisiyle tarihi düşük seviyeye inen tüketici
güveni mayıs ayında bir önceki aya göre %8,5 oranında artarak
59,5 oldu. Yurtiçinde bugün TCMB’nin faiz kararı ön planda
bulunuyor. 

Günlük Pivot Seviyeleri
   7.4803

  7.4692  

 7.4553   

7.4414    

 7.4303   

  7.4193  

   7.4054
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XAU/USD

Küresel piyasalarda ekonomilerin kademeli açılmasının ardından,
aşıya ilişkin umutlar risk iştahındaki yükselişi destekledi. Diğer
yandan konuya ilişkin belirsizlik ve ABD – Çin gerilimine ilişkin
süreç fiyatlamalar üzerinde belirleyici olacağından yakından takip
edilmeye devam ediyor. Dün Fed toplantı tutanaklarında orta
vadede ekonomik gerilemenin devam etmesi halinde daha büyük
bir mali desteğin gerekebileceği ortaya kondu. Bugün ABD’de
haftalık işsizlik maaşı başvuruları, öncü PMI endeksleri ve Fed
Başkanı Powell’ın vereceği mesajlar izlenecek. Sabah saatlerinde
sınırlı geri çekilmenin yaşandığı ons altında fiyatlamanın 1738$
seviyesinin altına sarkması halinde 1720$ - 1709$ ve 1700$
seviyeleri destek, 1754$ - 1765$ ve 1780$ seviyeleri dirençlerdir.

Günlük Pivot Seviyeleri
   1,759.09

  1,754.37  

 1,745.61   

1,736.85    

 1,732.13   

  1,727.41  

   1,718.65

DAX Yakın Vade

Aşı ile ilgili olumlu haber akışı ve ekonomilerin yeniden açılmasına
ilişkin süreç bu hafta hisse piyasalarını ve risk iştahını destekledi.
Küresel hisse piyasalarında dün pozitif bir fiyatlama etkili oldu.
Salına ilişkin gelişmeler fiyatlamalar üzerinde belirleyici olmaya
devam edecektir. Avrupa borsaları dün günü %1’leri aşan
yükselişlerle tamamlarken, DAX vadeli kontratı günü %1,37’lik
yükselişle 11.244 puandan kapattı. 50 günlük üssel ortalaması
(10.806) üzerinde işlem gören DAX vadelisinde bu sabah bir miktar
satıcılı bir seyir izleniyor. Geri çekilmelerin devamın 11.030 –
10.915 ve 10.806 seviyeleri destek olarak izlenebilir. Tekrar
alımların etkili olması durumunda ise 11.201, 100 günlük üssel
ortalama (11.285)  ve 11.337 seviyeleri direnç konumunda
bulunmaktadır. 

Günlük Pivot Seviyeleri
   11,252.67

  11,226.83  

 11,178.17   

11,129.50    

 11,103.67   

  11,077.83  

   11,029.17
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Dow Jones Yakın Vade

Salı günkü düşüşün ardından DJ endeksi dün veri akışının zayıf
kaldığı günde teknoloji hisseleri önderliğinde %1,5 seviyelerinde
primlenerek son 2 ayın zirvelerine yakın seyrini sürdürdü.
Facebook hisselerinin %6’nın üzerinde primlenmesi ve yine
Amazon’un %2 primle tüm zamanların zirvesine dokunması
ABD’de borsaların iyimserliğinde başrolü oynadı. Sabah itibariyle
DJ vadelilerinde %0,5’lere varan kayıplar görülürken bugün ülkede
haftalık işsizlik başvuruları, öncü PMI rakamları ve mevcut konut
satışları verilerinin yanı sıra akşam Fed başkanı Powell’ın yapacağı
konuşma takip edilecek. Endekste bugün 24,430 seviyesinin
üzerinde 24,560 ve 24,765 seviyeleri önem kazanacaktır. Geri
çekilmelerde ise 24,245 seviyesinin altında 24,080 ve 23,880
seviyeleri destek noktaları olarak izlenebilir.

Günlük Pivot Seviyeleri
   24,737.33

  24,647.67  

 24,512.33   

24,377.00    

 24,287.33   

  24,197.67  

   24,062.33

S&P 500 Yakın Vade

Aşı ile ilgili olumlu haber akışı ve ekonomilerin yeniden açılmasına
ilişkin süreç bu hafta hisse piyasalarını ve risk iştahını destekledi.
Küresel hisse piyasalarında dün pozitif bir fiyatlama etkili oldu. S&P
500 Endeksi de dün %1,67’lik yükselişle günü tamamlarken, son bir
buçuk aylık dönemde görülen konsolide kanalının üst bandı test
edilmiş oldu. Bu sabah vadeli piyasada %0,50 civarında düşüşle
2950 civarında işlem gören sözleşmede 2950 – 2965 aralığı ve
hemen üzerinde dün görülen 2980 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
   2,996.17

  2,984.83  

 2,968.42   

2,952.00    

 2,940.67   

  2,929.33  

   2,912.92
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Brent Petrol

Tedbirlerin gevşetilmesi ile ekonomilerin kısmi olarak yeniden
açılmaya başlaması, OPEC’in ve diğer üreticilerin üretim
miktarlarını azaltması ve talepte toparlanmaya ilişkin alınan
işaretlerin etkisiyle son haftalarda petrol piyasasında alımların güç
kazandığı görülüyor. Bu hafta da petrol piyasasında toparlanma
çabası devam ediyor. ABD’de dün açıklanan petrol stokları 1,15
milyon varillik artış beklentisine karşın 4,98 milyon varil azalış
kaydetti. Salgına ilişkin gelişmeler ve küresel arz – talep koşulları
önemini korumaya devam ediyor. Volatilitenin artış kaydettiği brent
petrolde, yükselişlerde 37,30$ - 38,00$ ve 100 günlük üssel
ortalama (39,40$) seviyeleri direnç olarak izlenebilir. Geri
çekilmelerde ise 35,78$ - 34,70$ ve 33,85$ seviyeleri destek olarak
takip edilebilir.  

Günlük Pivot Seviyeleri
   37.78

  37.23  

 36.89   

36.55    

 36.00   

  35.45  

   35.11

USD/JPY

ABD’de dün yayınlanan Fed toplantı tutanaklarında salgınının
etkilerinin kısa vadede ekonomik faaliyet, istihdam ve enflasyon
üzerinde baskı oluşturmaya devam edeceği belirtildi. Tutanaklarda
orta vadede ekonomik görünüm için kayda değer riskler
oluşturacağı belirtilerek, ekonomik gerilemenin devam etmesi
halinde daha büyük bir mali desteğin gerekebileceği ortaya kondu.
Japonya’da öncü gösterge niteliğinde olan imalat - hizmet PMI
endeksleri sırasıyla 38,4 ve 25,3 seviyesinde açıklanarak
toparlanma kaydetti. ABD-Çin gerilimi risk iştahı üzerinde belirleyici
olduğundan izlenmeye devam ederken, toparlanmanın kaydedildiği
paritede 107,85 – 108,00 ve 108,10 direnç seviyeleri, 107,50 -
107,25 – 107,00 destek seviyeleridir.

Günlük Pivot Seviyeleri
   108.06

  107.91  

 107.80   

107.70    

 107.54   

  107.39  

   107.28
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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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