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Piyasa Gündemi

Salgına konusunda en kötünün geride kaldığına ilişkin iyimser
beklentiler ve normalleşme adımlarının etkisiyle küresel risk iştahı
güç kazanıyor. Avrupa Birliği ve Japonya’nın ek teşvik paketi
hazırladığına ilişkin haberler de risk iştahını desteklerken, son
dönemde ABD – Çin arasında artan gerilim ve bu konudaki
gelişmeler önemini koruyor. Bugün ABD’de açıklanacak ekonomik
veriler de piyasaların yakın takibinde olacaktır.

Açıklanacak Önemli Ekonomik Veriler  
     
•    15:30 ABD – Dayanıklı Mal Siparişleri Önem: Yüksek
•    15:30 ABD – Haftalık İşsizlik Başvuruları Önem: Yüksek

Türkiye

Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak, bundan sonraki sürece
yönelik sosyal destek ve ihtiyaç, finansman ve kredi, konut ile
turizm ve seyahat sektörlerini destekleyen paketlere ilişkin
çalıştıklarını açıkladı. Albayrak, "(Kovid-19) Bu krize rağmen, %5-
10 küçülme değil, inşallah pozitif bir büyüme ile bu yılı
kapatacağımızı düşünüyoruz" dedi.Yurtiçinde bugün mayıs ayına
ait ekonomik güven endeksinin açıklanması beklenirken, gündeme
dair gelişmeler takip edilecek.

Euro Bölgesi

Avrupa Merkez Bankası Başkanı Lagarde koronavirüsle ilgili online
soru cevap etkinliğinde konuştu. Daha önceki tahminlerinde
koronavirüsün ekonomik etkileri nedeniyle Euro Bölgesi'nde %5 -
%12 daralma öngören ECB’nin başkanı Lagarde ‘ılımlı senaryonun
şimdiden elendiğini’ belirterek ECB'nin orta ve ağır sonuçların
olduğu senaryolarına geçildiğini belirtti ve “Euro Bölgesi bu yıl %8 -
%12 daralacak” dedi. Pandemi sonrası bir borç krizi olup
olmayacağına ilişkin soruya ise ECB Başkanı Lagarde “Pandemi
sonrası Euro Bölgesi’nde borç krizi olmayacak” yanıtını verdi.
Lagarde, "Tüm aktörlere finansman sağlama konusunda yardımcı
olmaya çalıştık"diyerek, 'Euro ihtiyacı olan ülkelerle swap hatları
kurduklarını' belirtti. Ekonominin finansal kriz sürecinden daha sert
daralacağını ve bazı ülkelerin diğerlerinden daha fazla
etkileneceğini söyledi.

ABD

Fed'in Bej kitap raporu dün yayınlandı. Fed, Kovid-19 salgını
nedeniyle kapanan işletmelerin yeniden açılmasıyla genel
ekonomik faaliyetin toparlanacağına dair umut olmasına rağmen
görünümün son derece belirsiz ve toparlanma hızına ilişkin
kötümserliğin etkili olduğunu bildirdi. ABD Temsilciler Meclisi,
Sincan Uygur Özerk Bölgesi'ndeki Uygur Türkleri'ne yönelik baskı
politikalarından dolayı Çinli yetkililere yaptırım uygulanmasını
öngören yasa tasarısını onayladı. Senato'da 15 Mayıs'ta onaylanan
ve bugün Temsilciler Meclisinde oylanan tasarı, oy çokluğu ile
kabul edildi. Tasarıda, ABD Başkanı Donald Trump yönetimine,
Uygur Türkleri'ne ve diğer Müslüman azınlıklara uygulanan baskı
ve şiddetten sorumlu olan bazı Çinli yetkililere yaptırım
uygulanması çağrısı yapılıyor. Çinli telekomünikasyon devi
Huawei’nin CFO’su Mıng Vancou’nun bugün Vancouver’da devam
eden duruşmasında hakim, ABD’ye iade davasının devamına karar
verdi.

Piyasa Verileri

Pariteler Son Günlük Değ.
(%)

Haftalık Değ.
(%)

Yılbaşı Değ.
(%)

USDTRY 6.7851 0.17 -0.19 14.05
EURTRY 7.4759 0.25 0.48 12.02
EURUSD 1.1019 0.09 0.63 -1.77
GBPUSD 1.2274 0.12 0.45 -7.33
USDJPY 107.87 0.13 0.25 -0.73

Sepetler Son Günlük Değ.
bp

Haftalık Değ.
bp

Yılbaşı Değ.
bp

½ $ + ½ € 6.8235 8.15 5.00 51.15
Dolar Endeksi 98.9540 1.30 -46.90 256.50
REK 68.8800 - - -721.00

Endeks Vadeliler Son Günlük Değ.
(%)

Haftalık Değ.
(%)

Yılbaşı Değ.
(%)

S&P 500 Yakın Vade 3,046.75 0.37 3.74 -5.70
DAX Yakın Vade 11,796.50 1.24 6.78 -10.95
Dow Jones Yakın
Vade 25,744.00 0.82 5.61 -9.70

Emtialar Son Günlük Değ.
(%)

Haftalık Değ.
(%)

Yılbaşı Değ.
(%)

Ons Altın 1,719.70 0.61 -0.42 13.30
Gram Altın 375.15 0.75 -0.59 29.23
WTI 32.86 -0.33 -8.09 -46.28
BRENT 34.49 -0.04 -4.32 -48.37
Bakır 2.41 1.15 -0.73 -13.73

Tahviller Son Günlük Değ.
bp

Haftalık Değ.
bp

Yılbaşı Değ.
bp

Türkiye 2 Yıllık 9.6200 -18.00 -18.00 -216.00
Türkiye 10 Yıllık 12.3100 -17.00 -4.00 10.00
ABD 10 Yıllık 0.6950 0.50 2.30 -122.40
ABD 2 Yıllık 0.1840 0.00 1.50 -138.70
Almanya 10 Yıllık -0.4160 -0.20 7.30 -22.80
Almanya 2 Yıllık -0.6370 0.50 5.70 -2.00

Gelişmekte Olan
Ülke Kurları Son Günlük Değ.

(%)
Haftalık Değ.

(%)
Yılbaşı Değ.

(%)
USDZAR 17.3258 -0.31 -1.52 23.70
USDIDR 14,782.50 0.00 0.29 6.46
USDTRY 6.7851 0.17 -0.19 14.05
USDRUB 70.9649 -0.03 0.02 14.31
USDBRL 5.2743 0.02 -5.00 31.21
USDCNY 7.1584 -0.15 0.60 2.80
USDMXN 22.2812 -0.20 -2.53 17.83
USDCZK 24.5970 -0.15 -0.65 8.51
USDHUF 316.1870 -0.17 -0.52 7.20
USDPLN 4.0156 -0.22 -2.57 5.85
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Euro/Dolar

Avrupa Merkez Bankası Başkanı Christine Lagarde, dün
koronavirüse ilişkin açıklamalarda bulundu. Başkan Lagarde
ECB'nin ılımlı senaryosunun geçerliliğini şimdiden yitirdiğini ve
Euro Bölgesi bu yıl %8 - %12 daralacağını belirtti. Avrupa Birliği
Komisyonu, koronavirüsün ekonomik sonuçlarıyla mücadele için
750 milyar euroluk bir kurtarma paketi kurulmasını teklif etti.
ABD’de ise dün yayınlanan Bej kitap takip edildi. Koronavirüs
salgınına ilişkin endişelerin azalması ve ekonomik normalleşmeye
yönelik gelişmelerle risk iştahı yükselişini sürdürdü. 200 günlük
üssel ortalamanın test edildiği paritede alıcılı seyrin devamında
1,1035 – 1,1054 ve 1,1092 seviyeleri direnç,1,1000 – 1,0985 ve
1,0952 seviyeleri destek konumunda bulunmaktadır.

Günlük Pivot Seviyeleri
   1.1073

  1.1054  

 1.1036   

1.1019    

 1.1000   

  1.0981  

   1.0963

GBP/USD

Salı günü küresel piyasalardaki iyimserlik ve dolar endeksindeki
kayıplar ile son 2 haftanın zirvelerine çıkan GBPUSD paritesi dün
öğleden sonra Salı günkü kazançlarının tamamına yakınını geri
verdi. Gün içinde ABD-Çin gerginliğine yönelik açıklamalar takip
edilirken İngiltere başbakanı Johnson’un Brexit görüşmelerine
gelecek yeniden başlayacağı belirtildi. Bugün İngiltere’de önemli bir
veri akışı bulunmazken ABD’de başta ilk çeyrek öncü büyüme
verisi olmak üzere gözler haftalık işsizlik başvuruları ve dayanıklı
mal siparişleri verilerinde olacak. Paritede bugün yukarıda 1,2280
seviyesinin üzerinde 1,2305 ve 1,2365 seviyeleri direnç noktaları
olarak izlenecektir. Aşağı yönlü hareketlerde ise 1,2250 seviyesinin
altında 1,2205 ve 1,2165 seviyeleri destek noktaları olarak takip
edilebilir.

Günlük Pivot Seviyeleri
   1.2312

  1.2295  

 1.2283   

1.2272    

 1.2254   

  1.2237  

   1.2225
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USD/TRY

Dolar/TL kuru dün 6,7218 ve 6,7828 seviyeleri arasında
dalgalanarak günü 6,7739 seviyesinden tamamladı. Salı günü 6,70
seviyelerinin altını test eden Dolar/TL kuru dün dolar endeksinde
görülen tepki alımlarıyla gün içinde 6,74-6,78 bandında hareket etti.
Önemli bir veri akışının olmadığı günde ABD-Çin gerginliğine
yönelik gelişmeler ve AB tarafından açıklanan ek teşvik paketi
haberi takip edildi. Bugün yurtiçinde önemli bir veri akışı
bulunmuyor. Yurtdışında ise ABD tarafında öğlede sonra
açıklanacak başta ilk çeyrek öncü büyüme, haftalık işsizlik
başvuruları ve dayanıklı mal siparişleri olmak üzere veri akışı
yakından takip edilecek. Sabah 08:35 itibariyle küresel dolar
endeksi yatay 98,9 seviyelerinden,  Dolar/TL kuru ise 6,78
seviyelerinden işlem görüyor. 

Günlük Pivot Seviyeleri
   6.8061

  6.7969  

 6.7910   

6.7851    

 6.7759   

  6.7667  

   6.7608

EUR/TRY

Euro/TL kuru dün 7,3303 ve 7,4747 seviyeleri arasında
dalgalanarak günü 7,4561 seviyesinden tamamladı. Avrupa Merkez
Bankası Başkanı Christine Lagarde, dün koronavirüse ilişkin
açıklamalarda bulundu. Başkan Lagarde ECB'nin ılımlı
senaryosunun geçerliliğini şimdiden yitirdiğini ve Euro Bölgesi bu
yıl %8 - %12 daralacağını belirtti. Avrupa Birliği Komisyonu,
koronavirüsün ekonomik sonuçlarıyla mücadele için 750 milyar
euroluk bir kurtarma paketi kurulmasını teklif etti. Ek teşvik paketine
ilişkin beklentiler risk iştahındaki yükselişi destekledi. Yurtiçinde
bugün mayıs ayına ait ekonomik güven endeksinin açıklanması
beklenirken, gündeme dair gelişmeler takip edilecek.

Günlük Pivot Seviyeleri
   7.5140

  7.4984  

 7.4871   

7.4759    

 7.4603   

  7.4447  

   7.4334

444 0 435 www.gedikyatirim.com.tr

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


Gedik Forex Bülten 28 Mayıs 2020

XAU/USD

Ons altın dün 1693$ ve 1716$ seviyeleri arasında dalgalanarak
günü 1709$ seviyesinden kapattı. Virüs yayılma hızı ve can kaybı
sayısındaki düşüş, jeopolitik gelişmeler, önemli ekonomilerin
yeniden açılmasına yönelik gelişmeler güvenli varlık talebiyle işlem
gören ons altında geri çekilmenin yaşanmasında etkili oldu. Güvenli
varlıklara olan talebin azalmasıyla fiyatlamanın 1700$’ın altına
sarktığı gözlenirken, ABD – Çin gerilimine yönelik haber akışları
yakından takip edilmeye devam ediyor. Risk iştahındaki yükselişin
devam etmesiyle satış baskısının sürmesi durumunda geri
çekilmelerde 1700$ - 1690$ ve 1682$ seviyeleri destek
konumunda bulunmaktadır. Tepki alımlarının
yaşanması durumunda ise kısa vadede 1720$ - 1738$ ve 1752$
direnç seviyeleridir.

Günlük Pivot Seviyeleri
   1,736.65

  1,728.40  

 1,724.04   

1,719.68    

 1,711.42   

  1,703.17  

   1,698.81

DAX Yakın Vade

Güç kazanan iyimser beklentiler ve normalleşme adımlarının
etkisiyle bu hafta küresel hisse piyasaları pozitif bir seyir izliyor.
Dün Avrupa Birliği Komisyonu’nun krizle mücadele için 750 milyar
dolarlık bir teşvik paketi hazırladığına ilişkin haber akışı da
piyasaları destekledi. Avrupa borsaları dün günü %1’leri aşan
yükselişlerle tamamlarken, DAX vadeli kontratı da günü %1,20’lik
yükselişle 11.652 seviyesinden tamamladı. Bu sabah da alıcılı
seyrini sürdüren DAX vadelisi, 200 günlük üssel ortalama (11.718)
üzerinde fiyatlanıyor. 200 günlük ortalama üzerinde tutunmanın
korunması durumunda 500 günlük üssel ortalama (11.933) ile
12.136 seviyesi direnç olarak önem kazanacaktır. Geri
çekilmelerde ise 11.718 - 11.617 ve 11.430 seviyeleri destek
konumunda bulunmaktadır. 

Günlük Pivot Seviyeleri
   11,981.33

  11,908.17  

 11,852.33   

11,796.50    

 11,723.33   

  11,650.17  

   11,594.33
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Dow Jones Yakın Vade

ABD borsalarında güçlü görünüm devam ediyor. Dün spot
piyasaların açılmasıyla gün içinde ABD-Çin gerginliğinin de
etkisiyle vadeli tarafta elde ettiği kazançlarını silen endeks
kapanışa doğru gelen alımlarla günü %2’nin üzerinde yükselişle
tamamladı. Ekonomilerin yeniden açılmasına yönelik iyimserlik
bankacılık sektörüne olumlu yansırken teknoloji hisselerinde zayıf
görümü sergiledi. Sabah itibariyle DJ endeksi %0,7 primli işlem
görürken öğleden sonra ülkede açıklanacak başta ilk çeyrek öncü
büyüme ve haftalık işsizlik başvuruları olmak üzere veri akışı
yakından takip edilecek. DJ vadelilerinde bugün 25,780 seviyesinin
üzerinde 25,970 ve 26,150 seviyeleri önem kazanacaktır. Geri
çekilmelerde ise 25,570 seviyesinin altında 25,390 ve 25,130
seviyeleri destek noktaları olarak izlenebilir.

Günlük Pivot Seviyeleri
   26,101.33

  25,940.67  

 25,841.33   

25,742.00    

 25,581.33   

  25,420.67  

   25,321.33

S&P 500 Yakın Vade

Salgına konusunda en kötünün geride kaldığına ilişkin iyimser
beklentiler ve normalleşme adımlarının etkisiyle küresel risk iştahı
güç kazanıyor. Avrupa Birliği ve Japonya’nın ek teşvik paketi
hazırladığına ilişkin haberler de risk iştahını desteklerken, son
dönemde ABD – Çin arasında artan gerilim ABD endekslerindeki
yükseliş isteğini de sınırlıyor. Dün %1,48’lik yükselişle günü
tamamlayan S&P 500 Endeksi vadeli piyasada %0,25 civarında
yükselişle 3040 civarından işlem görüyor. Sözleşmede 3115 ve
3180 direnç seviyeleri olarak izlenebilir. Aşağıda ise 3000 ilk destek
iken altında 2960 ilk güçlü destek konumunda. Dün de
bahsettiğimiz gibi 2960’ın altına olacak bir sarkma görünümün hızlı
bir şekilde bozulmasına neden olabilir.

Günlük Pivot Seviyeleri
   3,082.75

  3,068.25  

 3,057.25   

3,046.25    

 3,031.75   

  3,017.25  

   3,006.25
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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. Yeni haftaya da pozitif bir seyirle başlayan
petrol piyasasında dün satışların etkili olduğu görüldü. Salgına
ilişkin gelişmeler, ABD – Çin ilişkilerinin seyri ve küresel arz – talep
koşulları önemini korumaya devam etmektedir. Volatilitenin artış
kaydettiği brent petrolde, geri çekilmelerin devamında 33,55$, 50
günlük üssel ortalama (32,75$) ve 31,10$ seviyeleri destek olarak
takip edilebilir. Yukarı yönlü hareketlerde ise 35,00$ - 36,40$ ve
37,30$ seviyeleri direnç konumunda bulunmaktadır. 

Günlük Pivot Seviyeleri
   35.66

  35.22  

 34.86   

34.49    

 34.06   

  33.62  

   33.26

USD/JPY

New York Fed Başkanı John Williams, dün yaptığı konuşmasında
toparlanma işaretlerinin gelmeye başlaması ile birlikte, ekonomik
gerilemenin yakın zamanda taban seviyesine yaklaşmış
olabileceğini ve yılın ikinci yarısında "oldukça önemli" bir sıçrama
beklediğini sözlerine ekledi. Japonya Başbakanı Abe, koronavirüs
resesyonu nedeniyle işletme ve tüketicileri korumak için 1 trilyon
doların üzerindeki ek yardım ile teşvik önlemlerini artırıyor. Gelen
ek teşvik paketleri risk iştahındaki yükselişi desteklerken, ABD-Çin
ilişkilerine yönelik haber akışı ön planda bulunuyor. 107,94
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
   108.16

  108.03  

 107.95   

107.87    

 107.74   

  107.61  

   107.53
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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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