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Piyasa Gündemi

TCMB beklentilere paralel 50 baz puan faiz indirimine giderken,
yurt dışında açıklanan öncü PMI verileri beklentilerin üzerinde geldi.
Bununla birlikte Trump’ın söylemleri ve ABD Senatosu'nun Çinli
şirketlerin ABD borsalarında listelenmesini engelleyebilecek yasa
tasarısını onaylaması, ABD – Çin ilişkilerine yönelik endişeleri
artırırken risk iştahını baskılıyor. İki ülke ilişkileri ve salgın
konusundaki gelişmeler önemini koruyor. 

Açıklanacak Önemli Ekonomik Veriler  
     
•    10:00 Türkiye – Kapasite Kullanım Oranı Önem: Orta
•    10:00 Türkiye – İmalat Güveni Önem: Orta

Türkiye

TCMB mayıs ayı toplantısında politika faizini beklendiği gibi 50 baz
puan düşürerek %8,75'ten %8,25'e çekti. Açıklamada salgın
hastalığın küresel etkilerinin yakından takip edildiği, Mayıs'ın ilk yarı
göstergelerinin dipten dönüşe işaret ettiği ifade edildi. Başakşehir
Çam ve Sakura Şehir Hastanesi, Cumhurbaşkanı Erdoğan ve
Japonya Başbakanı Abe'nin katılımıyla açıldı. Japonya Başbakanı
Abe, Japonya'nın, salgından etkilenen gelişmekte olan ülkelere
yardım etmek için tıbbi malzeme bağışı ve teknik iş birliği
vasıtasıyla, sağlık sistemlerini güçlendirmeye ve ekonomik
faaliyetlerinin canlandırılması için de kredi paketleriyle destek
vermeye istekli ve hazır olduğunu belirterek, "Çeşitli alanlarda
Türkiye ile de iş birliği yapmak isteriz" dedi

Euro Bölgesi

Euro Bölgesi ekonomisi işletmelerin yeniden açılması ile iş
aktivitesine geri dönüşün sağlanmasının ardından yaşadığı derin
krizden çıkmaya başladı. Euro Bölgesi'nde Mayıs ayında hizmet
sektörü PMI endeksi beklentilerin üzerine çıkarak 28,7 oldu, imalat
PMI ise 39,5 oldu. Veriler umut verici olsa da toparlanmanın zaman
alacağının altını çizdi. Almanya'da hizmet PMI Mayıs ayında 26
seviyesindeki beklentilerin üzerine çıkarak Nisan ayındaki 17,4
seviyesinden toparlandı ve 31,4 seviyesinde gerçekleşti. 31,4
olurken, imalat PMI 39,4 seviyesindeki beklentinin altında kalarak
36,8 oldu. IMF Başkanı Georgieva, bankaların koronavirüs
pandemisi ortamında finans sisteminin gücünü sağlamlaştırmak içi
hissedarlara kâr payı ödemelerini ve hisse geri alımlarını
durdurmaları gerektiğini söyledi.

ABD

ABD'de işsizlik maaşına başvuranların sayısı beklentilere paralel
16 Mayıs'ta sona eren haftada 2,44 milyon oldu. Devam eden
başvurular 9 Mayıs'ta sona eren haftada 25.07 milyonla rekor
seviyeye yükseldi. Böylece koronavirüs pandemisinin etkisinin
görülmeye başlandığı son 9 haftada toplam başvurular 39 milyona
yaklaştı. Başvurular 28 Mart'ta sona eren haftada rekor seviyeye
çıkmasından bu yana kademeli olarak düşüyor. İkinci el konut
satışları nisan ayında yaklaşık 10 yılın en büyük düşüşünü
kaydederek, %17,8 seviyesinde azalış kaydetti. ABD Merkez
Bankası Başkanı Powell, yeni tip koronavirüs salgını nedeniyle
tamamen yeni bir belirsizlik seviyesiyle karşı karşıya olunduğunu
belirterek, salgının seyrinin görünümü karmaşık hale getirdiğini
ifade etti

Piyasa Verileri

Pariteler Son Günlük Değ.
(%)

Haftalık Değ.
(%)

Yılbaşı Değ.
(%)

USDTRY 6.7953 -0.04 -1.54 14.22
EURTRY 7.4259 -0.19 -0.60 11.27
EURUSD 1.0928 -0.20 1.01 -2.58
GBPUSD 1.2208 -0.10 0.83 -7.84
USDJPY 107.44 -0.16 0.35 -1.13

Sepetler Son Günlük Değ.
bp

Haftalık Değ.
bp

Yılbaşı Değ.
bp

½ $ + ½ € 6.8235 8.15 5.00 51.15
Dolar Endeksi 99.5560 13.30 -80.70 316.70
REK 68.8800 - - -721.00

Endeks Vadeliler Son Günlük Değ.
(%)

Haftalık Değ.
(%)

Yılbaşı Değ.
(%)

S&P 500 Yakın Vade 2,920.75 -0.55 2.61 -9.60
DAX Yakın Vade 10,925.00 -1.11 4.50 -17.53
Dow Jones Yakın
Vade 24,244.00 -0.54 3.09 -14.96

Emtialar Son Günlük Değ.
(%)

Haftalık Değ.
(%)

Yılbaşı Değ.
(%)

Ons Altın 1,731.69 0.27 -0.61 14.09
Gram Altın 378.32 0.25 -2.19 30.30
WTI 34.19 -4.38 6.01 -44.11
BRENT 34.70 -3.74 6.67 -48.05
Bakır 2.39 -1.38 2.42 -14.29

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 0.00 -86.00 14.00
ABD 10 Yıllık 0.6430 -2.90 -0.30 -127.60
ABD 2 Yıllık 0.1660 -0.30 1.50 -140.50
Almanya 10 Yıllık -0.5100 -2.10 2.70 -32.20
Almanya 2 Yıllık -0.7020 -0.80 4.40 -8.50

Gelişmekte Olan
Ülke Kurları Son Günlük Değ.

(%)
Haftalık Değ.

(%)
Yılbaşı Değ.

(%)
USDZAR 17.6699 0.43 -4.93 26.16
USDIDR 14,864.00 0.84 -0.12 7.05
USDTRY 6.7953 -0.04 -1.54 14.22
USDRUB 71.3637 0.58 -3.05 14.96
USDBRL 5.5536 0.03 -5.18 38.16
USDCNY 7.1228 0.10 0.29 2.29
USDMXN 22.9762 0.52 -4.09 21.51
USDCZK 24.8460 0.36 -2.97 9.60
USDHUF 318.7300 0.28 -2.86 8.06
USDPLN 4.1343 0.31 -2.08 8.98
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Euro/Dolar

Euro Bölgesi'nde mayıs ayında hizmet sektörü PMI endeksi
beklentilerin üzerine çıkarak 28,7, imalat PMI ise 39,5 oldu.
Almanya'da hizmet PMI Mayıs ayında 31,4 seviyesinde gerçekleşti.
31,4 olurken, imalat PMI 36,8 oldu. Veriler umut verici olsa da
toparlanmanın zaman alacağını vurguladı. ABD'de işsizlik maaşına
başvuranların sayısı beklentilere paralel 16 Mayıs'ta sona eren
haftada 2,44 milyon oldu. İkinci el konut satışları nisan ayında
yaklaşık 10 yılın en büyük düşüşünü kaydederek, %17,8
seviyesinde azalış kaydetti. ABD – Çin gerilimi ön planda kalmaya
devam ederken, paritede toparlanmanın devamında 1,0985 –
1,1000 ve 200 günlük üssel ortalamanın bulunduğu 1,1025 direnç
seviyeleridir. Geri çekilmelerde 1,0900 – 1,0885 ve 1,0866 destek
seviyeleridir. 

Günlük Pivot Seviyeleri
   1.0987

  1.0972  

 1.0950   

1.0928    

 1.0913   

  1.0898  

   1.0876

GBP/USD

GBPUSD paritesinde dün öncü PMI rakamları izlenirken, parite
sabahın ilk saatlerinde yaşadığı kayıpların bir kısmını gün içinde
yeniden aldı. Hem İngiltere hem de ABD’de açıklanan öncü PMI
rakamlarının nisan ayına göre toparlanma kaydettiği görülürken
halen daralmaya işaret ettikleri görüldü. Dün akşam Powell’ın
belirsizliğin sürdüğü ve gerekirse ilave destekler gelebileceğine
yönelik açıklamaları izlendi. Bugün paritenin her iki tarafında da
önemli bir veri akışı bulunmuyor. Paritede bugün 1,2220
seviyesinin üzerinde 1,2250 ve 1,2305 seviyeleri direnç noktaları
olarak izlenecektir. Aşağı yönlü hareketlerde ise 1,2180 seviyesinin
altında 1,2140 ve 1,2095 seviyeleri destek noktaları olarak takip
edilebilir.

Günlük Pivot Seviyeleri
   1.2262

  1.2248  

 1.2228   

1.2208    

 1.2194   

  1.2180  

   1.2160
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USD/TRY

Dolar/TL kuru dün 6,7843 ve 6,8162 seviyeleri arasında
dalgalanarak günü 6,7981 seviyesinden tamamladı. Dün kur
tarafında TCMB faiz kararı takip edildi. Güne 6,78’li seviyelerden
başlayan Dolar/TL kuru karar öncesi 6,81 seviyelerini test etse de
TCMB’nin beklentilerle uyumlu 50 baz puanlık faiz indirim kararının
ardından günün kalanında 6,78-6,80 bandında işlem gördü.
Küresel tarafta ABD’de açıklanan verilerin tahminlere yakın
gerçekleştiğini izledik. Güne 99,4’lü seviyelerden başlayan küresel
dolar endeksi gün içinde dalgalı bir seyir izlese de gün sonunda
yatay seviyelerden işlem gördü. Bugün hem yurtiçi hem de
yurtdışında önemli bir veri akışı bulunmuyor. Sabah 08:40 itibariyle
küresel dolar endeksi 99,6 seviyelerinden,  Dolar/TL kuru ise 6,79
seviyelerinden işlem görüyor. 

Günlük Pivot Seviyeleri
   6.8104

  6.8046  

 6.8000   

6.7953    

 6.7896   

  6.7838  

   6.7792

EUR/TRY

Euro/TL kuru dün 7,3983 ve 7,4852 seviyeleri arasında
dalgalanarak günü 7,4355 seviyesinden tamamladı. Euro
Bölgesi'nde mayıs ayında hizmet sektörü PMI endeksi beklentilerin
üzerine çıkarak 28,7, imalat PMI ise 39,5 oldu. Almanya'da hizmet
PMI Mayıs ayında 31,4 seviyesinde gerçekleşti. 31,4 olurken,
imalat PMI 36,8 oldu. Euro Bölgesi ekonomisi işletmelerin yeniden
açılması ile iş aktivitesine geri dönüşün sağlanmasının ardından
yaşadığı derin krizden çıkmaya başladı. TCMB mayıs ayı
toplantısında politika faizini beklendiği gibi 50 baz puan düşürerek
%8,75'ten %8,25'e çekti. Açıklamada salgın hastalığın küresel
etkilerinin yakından takip edildiği, Mayıs'ın ilk yarı göstergelerinin
dipten dönüşe işaret ettiği ifade edildi. Bugün yurtiçinde reel sektör
güven endeksleri takip edilecek.

Günlük Pivot Seviyeleri
   7.4681

  7.4563  

 7.4411   

7.4259    

 7.4140   

  7.4021  

   7.3869
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XAU/USD

Ons altın dün 1717$ ve 1748$ seviyeleri arasında dalgalanarak
günü 1726$ seviyesinden kapattı. Hafta başı dolardaki değer kaybı
ile sert yükselişin yaşandığı ons altında dün dolar endeksindeki
değer kazancı ile geri çekilme kaydedilmektedir. ABD’de öncü
gösterge niteliğinde olan imalat ve hizmet PMI rakamları sırasıyla
39,8 ve 36,9 seviyesinde açıklandı. ABD'de işsizlik maaşına
başvuranların sayısı beklentilere paralel 16 Mayıs'ta sona eren
haftada 2,44 milyon oldu. ABD – Çin gerilimi ön planda kalmaya
devam ederken, 1750$ seviyesinin üzerinde tutunamayan ons altın
da teknik satışların etkili olduğu gözlenmektedir. Geri çekilmenin
devamında 1720$ - 1709$ ve 1700$ seviyeleri takip edilen
desteklerdir. Toparlanmanın yaşanması durumunda 1738$ - 1754$
ve 1765$ seviyeleri dirençlerdir.

Günlük Pivot Seviyeleri
   1,742.81

  1,737.73  

 1,734.71   

1,731.69    

 1,726.61   

  1,721.53  

   1,718.51

DAX Yakın Vade

Aşı ile ilgili artan iyimser beklentilerin belirli ölçüde sindirilmesi ve
ABD – Çin geriliminin risk iştahını baskılamasına bağlı olarak dün
küresel piyasalarda bir miktar satıcılı bir seyir etkili oldu. ABD – Çin
ilişkilerine dair artan endişeler bu sabah da piyasaları baskılıyor.
Avrupa borsaları günü %1’leri bulan düşüşlerle tamamladı. Bu
sabah satıcılı bir seyir izleyen DAX vadelisinde kısa vadeli ilk
destek noktası 50 günlük üssel ortalamanın bulunduğu 10.805
seviyesidir. 50 günlük üssel ortalama altında satış baskısının
devam ettiği görülebilir. Bu durumda 10.704 ve 10.555 seviyeleri
destek olarak izlenebilir. Tepki alımlarında ise 10.960 – 11.030 ve
11.130 seviyeleri direnç konumunda bulunmaktadır. 

Günlük Pivot Seviyeleri
   11,329.67

  11,229.33  

 11,077.17   

10,925.00    

 10,824.67   

  10,724.33  

   10,572.17
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Dow Jones Yakın Vade

ABD-Çin ilişkilerine yönelik endişeler ve haftalık işsizlik başvuruları
verisi DJ endeksinin dün günü sınırlı kayıpla 24,470’lü seviyelerden
tamamlamasını sağladı. Gün içinde açıklanan öncü PMI verileri
nisan ayına göre toparlanmaya kaydetse de ekonomik daralmaya
işaret etmesi ve teknoloji hisselerinde kayıplar dünkü zayıf risk
iştahında etkiliydi. Akşam Powell açıklamalarında yeni bir konuya
değinmezken başkan Trump 2.salgın dalgası olsa dahi
ekonomilerin kapanmayacağını belirtti. DJ vadelileri sabah itibariyle
%1’e yakın satıcılı seyrederken bugüne dair önemli bir veri akışı
bulunmuyor. Endekste bugün 24,290 seviyesinin üzerinde 24,490
ve 24,765 seviyeleri önem kazanacaktır. Geri çekilmelerde ise
24,080 seviyesinin altında 23,920 ve 23,730 seviyeleri destek
noktaları olarak izlenebilir.

Günlük Pivot Seviyeleri
   24,806.67

  24,656.33  

 24,451.67   

24,247.00    

 24,096.67   

  23,946.33  

   23,741.67

S&P 500 Yakın Vade

S&P endeksi dün ABD-Çin ilişkilerine yönelik endişeler ve haftalık
işsizlik verisinin pandemi süresince 38 milyonu aşmasıyla geriledi.
Teknoloji hisseleri Amazaon’un yanı sıra Netflix ve Apple
hisselerindeki kayıplar endeksin günü yaklaşık %0,8 kayıpla
tamamlamasını sağlarken gün içinde ayrıca öncü PMI ve mevcut
konut satışları verileri takip edildi. Akşam Powell açıklamalarında
yeni bir konuya değinmezken başkan Trump 2.salgın dalgası olsa
dahi ekonomilerin kapanmayacağını belirtti. Sabah itibariyle endeks
vadelileri aşağı yönlü bir seyir izliyor. S&P vadelilerinde bugün
2,910 seviyesinin altında 2,892 ve 2,875 seviyeleri destek noktaları
olarak izlenebilir. Yükselişlerde ise 2,925 seviyesinin üzerinde
2,937 ve 2,953 seviyeleri önem kazanacaktır.

Günlük Pivot Seviyeleri
   2,988.17

  2,970.33  

 2,945.92   

2,921.50    

 2,903.67   

  2,885.83  

   2,861.42
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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 toparlanmanın devam ettiği
görülürken, ABD – Çin ilişkilerine dair artan endişeler bugün petrol
piyasası üzerinde baskı oluşturuyor. Salgına ilişkin gelişmeler, ABD
– Çin ilişkilerinin seyri ve küresel arz – talep koşulları önemini
korumaya devam ediyor. Volatilitenin artış kaydettiği brent petrolde,
geri çekilmelerin devamında 32,92$, 50 günlük üssel ortalama
(32,28$) ve 30,76$ seviyeleri destek olarak izlenebilir. Tepki
alımlarında ise 34,90$ - 35,70$ ve 36,30$ seviyeleri direnç olarak
takip edilebilir. 

Günlük Pivot Seviyeleri
   38.72

  37.45  

 36.08   

34.70    

 33.44   

  32.18  

   30.80

USD/JPY

ABD'de işsizlik maaşına başvuranların sayısı beklentilere paralel
16 Mayıs'ta sona eren haftada 2,44 milyon oldu. İkinci el konut
satışları nisan ayında yaklaşık 10 yılın en büyük düşüşünü
kaydederek, %17,8 seviyesinde azalış kaydetti. ABD’de öncü
gösterge niteliğinde olan imalat ve hizmet PMI rakamları sırasıyla
39,8 ve 36,9 seviyesinde açıklanarak beklentileri aştı. Dün
Japonya’da 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,
geri çekilmenin  kaydedildiği paritede 107,36 – 107,25 ve 107,00
seviyeleri destek, 107,50’nin üzerinde 107,70 - 107,85
ve 108,00 direnç seviyeleridir.

Günlük Pivot Seviyeleri
   108.02

  107.89  

 107.66   

107.44    

 107.31   

  107.18  

   106.95
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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."

444 0 435 www.gedikyatirim.com.tr

https://www.gedikyatirim.com.tr/

	Piyasa Gündemi
	Piyasa Verileri

	Euro/Dolar
	GBP/USD
	USD/TRY
	EUR/TRY
	XAU/USD
	DAX Yakın Vade
	Dow Jones Yakın Vade
	S&P 500 Yakın Vade
	Brent Petrol
	USD/JPY
	Gedik Yatırım Menkul Değerler A.Ş. - Yatırım Danışmanlığı Birimi
	YASAL UYARI

