
Forex Bülten 27 Mayıs 2020

Piyasa Gündemi

ABD – Çin arasında artan gerginlik ve Hong Kong konusundaki
tartışmalar geçen hafta risk iştahı üzerinde baskı oluşturdu.
Bayram tatili nedeniyle haftanın ilk iki işlem gününde yurt içi
piyasalar işlem görmezken, salgının yayılma hızındaki yavaşlama
ve normalleşme adımları yeni haftada risk iştahını destekliyor.
Bununla birlikte ABD Başkanı Trump’ın hafta sonundan önce Çin
konusunda güçlü bir adım atılacağını ifade etmesi konu ile ilgili
endişeleri gündemde tutmaya devam ediyor. 

Açıklanacak Önemli Ekonomik Veriler  
     
•    21:00 ABD – Bej Kitap Önem: Orta

Türkiye

Yurtiçinde bugün açıklanacak önemli veri akışı bulunmazken,
gündeme dair gelişmeler takip edilecek.

Euro Bölgesi

ECB, Euro Bölgesi'ne ilişkin "Finansal İstikrar Değerlendirme"
raporunu yayımladı. ECB yayımladığı raporda, "Euro Bölgesi
bankaları, geçmişe göre daha iyi sermaye ve likidite pozisyonları ile
desteklenmektedir" değerlendirmesinde bulunuldu. AMB
raporunda, hükümetlerin, söz konusu salgının ekonomi üzerinde
olumsuz etkisini azaltmak için zamanında harekete geçtiğine vurgu
yapılarak, salgının uzun dönemli etkisi olarak, bazı ülkelerin
borçlarını ödemekte zorlanabileceğine ve çok borçlu ülkelerin Euro
Bölgesi'nden ayrılma riskini artıracağına işaret edildi. Almanya
Federal İstatistik Ofisi, Almanya ekonomisinin yeni tip koronavirüs
salgınının hane halkı tüketimini ve yatırımları olumsuz etkilemesiyle
bu yılın birinci çeyreğinde bir önceki çeyreğe göre %2,2 daraldığını
teyit etti. Böylece Destatis, 15 Mayıs’ta öncü verilerle açıkladığı
eksi büyüme oranını teyit etmiş oldu. Alman ekonomisinde söz
konusu daralma 2008-2009 finansal ve ekonomik krizinden bu
yana en büyük daralma ve Doğu ve Batı Almanya'nın
birleşmesinden sonraki en büyük ikinci düşüş oldu. Alman
ekonomisi 2009’un birinci çeyreğinde %4,7 daralmıştı.

ABD

ABD’de mayıs ayına ait conference tüketici güveni 86,6
seviyesinde açıklanarak sınırlı toparlanma kaydetti. Ülkede yeni
konut satışları ise nisan ayında %0,6 artış kaydetti. Veri, virüsün
negatif etkisinin en üst seviyede yaşandığı ay olan mart ayında
13,7 azalış yönünde bulunuyordu.

Çin

Hong Kong'un lideri Carrie Lam, Çin'in kentte ulusal güvenlik
yasasını uygulamaya koyma yönündeki adımlarının ardından,
kentin gelecekteki özerkliği konusunda soru işaretlerinin artması ile
birlikte yeniden ortaya çıkan protestolar ve artan uluslararası
endişeler ortamında, Çin'in bu çabalarını destekledi. Lam, dün
düzenlediği haftalık basın toplantısında, lokal yerleşiklerin
planlanan yasama adımını desteklediğini söylerken, yabancı
hükümetlerden gelen eleştirileri reddetti. Lam, yeni güvenlik
yasasının caddelerdeki protestoları ya da kendisine yönelik görevi
bırakma çağrılarını yasaklayacağı savının doğru olmadığını söyledi
ve Hong Kong'da özgürlüklerin korunacağı taahhüdünde bulundu.

Piyasa Verileri

Pariteler Son Günlük Değ.
(%)

Haftalık Değ.
(%)

Yılbaşı Değ.
(%)

USDTRY 6.7679 0.59 -0.34 13.76
EURTRY 7.4182 0.44 -0.50 11.16
EURUSD 1.0961 -0.19 -0.16 -2.28
GBPUSD 1.2231 -0.05 -1.06 -7.66
USDJPY 107.56 0.03 0.03 -1.02

Sepetler Son Günlük Değ.
bp

Haftalık Değ.
bp

Yılbaşı Değ.
bp

½ $ + ½ € 6.8235 8.15 5.00 51.15
Dolar Endeksi 99.1460 10.20 -10.30 275.70
REK 68.8800 - - -721.00

Endeks Vadeliler Son Günlük Değ.
(%)

Haftalık Değ.
(%)

Yılbaşı Değ.
(%)

S&P 500 Yakın Vade 3,011.75 0.58 1.46 -6.79
DAX Yakın Vade 11,566.00 0.46 2.87 -12.69
Dow Jones Yakın
Vade 25,137.00 0.51 2.52 -11.82

Emtialar Son Günlük Değ.
(%)

Haftalık Değ.
(%)

Yılbaşı Değ.
(%)

Ons Altın 1,706.81 -0.24 -2.34 12.45
Gram Altın 371.51 0.36 -2.70 27.98
WTI 34.98 -3.51 -0.67 -42.82
BRENT 36.10 -0.62 1.06 -45.96
Bakır 2.39 -0.78 -1.15 -14.24

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 12.4800 13.00 -73.00 27.00
ABD 10 Yıllık 0.6880 -0.50 0.10 -123.10
ABD 2 Yıllık 0.1640 -1.40 -0.30 -140.70
Almanya 10 Yıllık -0.4390 -0.10 3.50 -25.10
Almanya 2 Yıllık -0.6590 -0.30 2.40 -4.20

Gelişmekte Olan
Ülke Kurları Son Günlük Değ.

(%)
Haftalık Değ.

(%)
Yılbaşı Değ.

(%)
USDZAR 17.4271 0.17 -2.77 24.42
USDIDR 14,756.00 0.01 0.41 6.27
USDTRY 6.7682 0.59 -0.34 13.77
USDRUB 70.8691 0.09 -0.34 14.16
USDBRL 5.3461 0.02 -6.04 33.00
USDCNY 7.1555 0.29 0.87 2.76
USDMXN 22.2217 0.11 -4.20 17.52
USDCZK 24.6630 0.22 -0.87 8.80
USDHUF 317.6840 0.29 -0.24 7.70
USDPLN 4.0429 -0.04 -2.12 6.57
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Euro/Dolar

ECB, Euro Bölgesi'ne ilişkin finansal istikrar değerlendirme
raporunu yayımladı. Raporda, salgının yayılmasının, daha önce
görülmemiş sosyal ve ekonomik bozulmayı tetiklediği ve salgının
finansal sistemin direncini test ettiğine işaret edildi. ABD’de tüketici
güveni 86,6 seviyesinde açıklanarak sınırlı toparlanma
kaydederken, 88,00 olan beklentilerin altında kaldı. Koronavirüs
yayılma hızı ve can kaybındaki düşüş ekonomilerin açılmasında
etkili olurken, risk iştahı bu gelişmelerle küresel piyasalarda
yükseliş kaydetmeye devam ediyor. ABD – Çin gerilimi ön planda
kalmaya devam ederken, paritede toparlanmanın devam etmesi
halinde 1,0985 – 1,1000 ve 200 günlük üssel ortalamanın
bulunduğu 1,1020 direnç seviyeleridir. Geri çekilmelerde 1,0965 –
1,0950 ve 1,0925 destek seviyeleridir. 

Günlük Pivot Seviyeleri
   1.1015

  1.1001  

 1.0981   

1.0961    

 1.0947   

  1.0933  

   1.0913

GBP/USD

Pazartesi günü Anma günü nedeniyle oldukça dar bir bantta işlem
gören GBPUSD paritesi, dün küresel piyasalarda risk iştahının aşı
haberleri ve ekonomilerin yeniden açılmasına yönelik iyimserlikle
yüksek seyretmesiyle güçlü yükseliş gerçekleştirdi. Önemli bir veri
akışının olmadığı güne 99,7’li seviyelerden başlayan küresel dolar
endeksi akşam saatlerinde 99 seviyelerinin altına geriledi. Bugün
İngiltere’de önemli bir veri akışı bulunmazken ABD’de Richmond
Fed imalat endeksi verisi ve akşam açıklanacak Fed Bej kitap
raporu takip edilecek. Paritede bugün dünün zirvesi 1,2365
seviyesinin üzerinde 1,2390 ve 1,2460 seviyeleri direnç noktaları
olarak izlenecektir. Aşağı yönlü hareketlerde ise 1,2305 seviyesinin
altında 1,2260 ve 1,2215 seviyeleri destek noktaları olarak takip
edilebilir.

Günlük Pivot Seviyeleri
   1.2381

  1.2364  

 1.2345   

1.2327    

 1.2309   

  1.2292  

   1.2273
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USD/TRY

Dolar/TL kuru dün 6,6973 ve 6,8182 seviyeleri arasında
dalgalanarak günü 6,7282 seviyesinden tamamladı. TCMB faiz
kararı sonrası haftanın son gününde 6,79-6,82 bölgesinde
dalgalanan Dolar/TL kurunda kapanışa doğru TCMB’den gelen
swap hamleleri takip edildi. Pazartesi günü hem ABD hem de
yurtiçindeki tatil nedeniyle kur yatay bir seyir izlerken dün küresel
tarafta ekonomilerin yeniden açılmasıyla görülen iyimser hava
küresel dolar endeksini 99 seviyelerinin altına itti. Dolar/TL kurunda
ise 6,69 seviyeleri test edildi. Bugün yurtiçinde önemli bir veri akışı
bulunmazken yurtdışında Fed imalat endeksi rakamı izlenecek.
Sabah 08:30 itibariyle küresel dolar endeksi tepki alımlarıyla 99,15
seviyelerinden,  Dolar/TL kuru ise 6,76 seviyelerinden işlem
görüyor. 

Günlük Pivot Seviyeleri
   6.8366

  6.8044  

 6.7862   

6.7679    

 6.7357   

  6.7035  

   6.6853

EUR/TRY

Euro/TL kuru dün 7,3437 ve 7,4457 seviyeleri arasında
dalgalanarak günü 7,3557 seviyesinden tamamladı. Almanya’da
dün haziran ayına ilişkin GFK tüketici güveni 18,9 düşüş
seviyesinde açıklanarak gerilemenin devam edeceğine ilişkin
beklentileri destekledi. Almanya Federal İstatistik Ofisi, Almanya
ekonomisinin yeni tip koronavirüs salgınının hane halkı tüketimini
ve yatırımları olumsuz etkilemesiyle bu yılın birinci çeyreğinde bir
önceki çeyreğe göre %2,2 daraldığını açıkladı. Yurtiçinde bugün
açıklanacak önemli veri bulunmazken, gündeme dair gelişmeler
takip edilecek.

Günlük Pivot Seviyeleri
   7.4832

  7.4537  

 7.4360   

7.4182    

 7.3887   

  7.3593  

   7.3415
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XAU/USD

Ons altın dün 1708$ ve 1735$ seviyeleri arasında dalgalanarak
günü 1709$ seviyesinden kapattı. Ons altın, virüs yayılma hızı ve
can kaybı sayısındaki düşüş, jeopolitik gelişmeler, önemli
ekonomilerin yeniden açılması ve iyimser beklentilerin ön plana
çıkması ile kazançlarının bir kısmını geri verdi. Diğer yandan ABD
ile Çin arasında artan gerginlik fiyatlamalar üzerinde belirleyici
olacağından konuya ilişkin haber akışı yakından takip ediliyor.
ABD’de dün açıklanan tüketici güveni beklentilerin altında 86,6
seviyesinde açıklanarak sınırlı toparlanma kaydetti. Fiyatlamanın
1709$ seviyesinin altına gerilediği ons altında geri çekilmelerde
1700$ - 1690$ ve 1682$ destek seviyeleri olarak takip edilebilir.
Tekrar toparlanmaların yaşanması durumunda 1720$ - 1738$ ve
1752$ direnç seviyeleridir

Günlük Pivot Seviyeleri
   1,724.48

  1,720.33  

 1,713.55   

1,706.78    

 1,702.63   

  1,698.49  

   1,691.71

DAX Yakın Vade

Küresel çapta atılan normalleşme adımları ve yeniden açılmalar
risk iştahını desteklerken, geçen hafta ABD – Çin gerilimi nedeniyle
baskı altında kalan hisse piyasaları yeni haftada pozitif bir seyir
izliyor. Avrupa borsaları dün günü %1’leri aşan yükselişlerle
tamamlarken, DAX vadelisi de günü %1,26’lık yükselişle 11.514
puandan tamamladı. Bu sabah da hafif alıcılı seyrini sürdüren DAX
vadelisinde, yukarı yönlü hareketlerin devamında 11.617 ile 200 ve
500 günlük üssel ortalamaların bulunduğu 11.717 ve 11.933
seviyeleri direnç olarak izlenebilir. Olası geri çekilmelerde ise
11.430, 100 günlük üssel ortalama (11.291) ve 11.180 seviyesi
destek konumunda bulunmaktadır. Salgına ilişkin gelişmeler ve
ABD – Çin ilişkilerinin seyri yakından izlenmeye devam edilecektir. 

Günlük Pivot Seviyeleri
   11,802.00

  11,699.50  

 11,634.50   

11,569.50    

 11,467.00   

  11,364.50  

   11,299.50
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Dow Jones Yakın Vade

Pazartesi günü Anma Günü nedeniyle kapalı olan DJ endeksi dün
potansiyel aşı haberleri ve ekonomilerin yeniden açılmasına yönelik
iyimserlikle %2’nin üzerinde primlendi ve 10 Mart’tan beri ilk defa
25,000’li seviyelerden işlem gördü. Kapanışa doğru Trump
yönetiminin Çin’e Hong Kong meselesi nedeniyle yaptırım
uygulamaya düşündüğüne yönelik haberler endeksin kazançlarının
bir kısmın silmesine neden oldu. Bugün ülkede Richmond Fed
imalat endeksi verisi ve akşam açıklanacak Fed Bej kitap raporu
takip edilecek. Sabah itibariyle %0,6 seviyelerine yakın yükselişle
işlem gören DJ vadelilerinde bugün 25,165 seviyesinin üzerinde
25,350 ve 25,540 seviyeleri önem kazanacaktır. Geri çekilmelerde
ise 24,950 seviyesinin altında 24,780 ve 24,590 seviyeleri destek
noktaları olarak izlenebilir.

Günlük Pivot Seviyeleri
   25,558.00

  25,384.00  

 25,261.00   

25,138.00    

 24,964.00   

  24,790.00  

   24,667.00

S&P 500 Yakın Vade

Salgının yayılma hızındaki yavaşlama ve normalleşme adımları
hafta başından beri küresel risk iştahını destekliyor. Dün %1,23’lük
yükseliş kaydeden S&P 500 Endeksi bu sabah vadeli piyasalarda
%0,7 civarında yükselişle 3000 seviyesinin hemen üzerinde işlem
görüyor. 3000 seviyesinin üzerinde pozitif görünümün devam
edeceği sözleşmede 3030 - 3115 ve 3180 direnç seviyeleri olarak
izlenebilir. Aşağıda ise 3000 ilk destek iken altında 2960 ilk güçlü
destek konumunda. 2960’ın altına olacak bir sarkma görünümün
hızlı bir şekilde bozulmasına neden olabilir. Buranın altında 2900-
2885 aralığı sonraki destek bölgesi olacaktır.  

Günlük Pivot Seviyeleri
   3,061.25

  3,040.00  

 3,025.75   

3,011.50    

 2,990.25   

  2,969.00  

   2,954.75
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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. Geçen haftanın ikinci yarısında ABD ve Çin
arasındaki artan gerilim petrol fiyatları üzerinde baskı oluştururken,
yeni haftada normalleşmeye yönelik adımların risk iştahını
desteklemesinin etkisiyle petrol piyasasında tekrar yükselişler etkili
oluyor. Volatilitenin artış kaydettiği brent petrolde, yukarı yönlü
hareketlerin devamında 36,95$ - 38,00$ ve 100 günlük üssel
ortalama  (39,03$) direnç olarak takip edilebilir. Geri çekilmelerde
ise 35,00$ - 34,35$ ve 33,55$ seviyeleri destek konumunda
bulunmaktadır. 

Günlük Pivot Seviyeleri
   36.75

  36.58  

 36.34   

36.10    

 35.93   

  35.76  

   35.52

USD/JPY

ABD’de dün mayıs ayına ait tüketici güveni 86,6 seviyesinde
açıklanarak sınırlı toparlanma kaydetti. Nisan ayına ait yeni konut
satışları ise %0,6 artış kaydetti. Veri, virüsün negatif etkisinin en üst
seviyede yaşandığı ay olan mart ayında 13,7 azalış yönünde
bulunuyordu. Japonya hükümetinin bu hafta başında ülke çapında
OHAL uygulamasını sonlandırarak normalleşme sürecine girmesi
risk iştahındaki yükselişi destekledi. Diğer yandan ABD-Çin
ilişkilerine yönelik haber akışı risk iştahı üzerinde etkili olacağından
yakından izlenmeye devam ediyor. Dün 107,92 seviyesinin test
edildiği paritede 107,50 seviyesinin üzerindeki fiyatlamalarda
107,85 – 108,00 ve 108,10 takip edilen direnç seviyeleridir.
107,50’nin altında ise 107,36 – 107,25 ve 107,00 seviyeleri
desteklerdir

Günlük Pivot Seviyeleri
   107.90

  107.76  

 107.66   

107.56    

 107.41   

  107.27  

   107.17
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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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