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Piyasa Gündemi

Çin, ABD’nin itirazlarına rağmen dün Hong Kong güvenlik yasasını
onaylarken, ABD Başkanı Trump da Çin konusunda bugün bir
basın toplantısı yapacağını açıkladı. Trump’ın bugünkü
açıklamaları küresel piyasaların yakın takibinde yer alacak. Ayrıca
yurt içinde ilk çeyreğe ilişkin açıklanacak büyüme rakamına ilişkin
piyasadaki beklentiler yılık bazda %5, bizim tahminimiz de yıllık
bazda %5,6’lık büyüme olması yönünde şekilleniyor.

Açıklanacak Önemli Ekonomik Veriler  
     
•    10:00 Türkiye – 2020/1Ç GSYH Önem: Yüksek
•    10:30 Türkiye-  Finansal İstikrar Raporu Önem: Yüksek

Türkiye

Ekonomik güven endeksi, mayıs ayında bir önceki aya göre %20
artış kaydetti ve 61,7'ye yükseldi. Endeks, nisan ayında 51,3 ile
tarihin en düşük seviyelerini görmüştü. Ekonomik güven
endeksindeki artış, tüketici, reel kesim (imalat sanayi), hizmet,
perakende ticaret ve inşaat sektörü güven endekslerindeki
artışlardan kaynaklandı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Cumhurbaşkanlığı Kabine Toplantısı
sonrası açıklamalarda bulundu. 1 Haziran itibarıyla Türkiye'de bazı
kısıtlamaların kaldırılacağını duyuran Cumhurbaşkanı Erdoğan,
işleyecek takvimi anlattı. Yurtiçinde bugün dış ticaret ve büyüme
rakamları ve finansal istikrar raporu ön planda olacak.

ABD

ABD ekonomisi yılın ilk üç aylık döneminde ilk tahminden daha
yüksek bir hızla daraldı. Açıklanan rakamlara göre ABD ekonomisi
bu yılın ilk çeyreğinde bir önceki üç aylık döneme kıyasla
yıllıklandırılmış olarak %5 küçüldü. Kişisel harcamalar önceki
çeyrekte %1,8 artmasının ardından ilk çeyrekte %6,8 azaldı.
GSYİH fiyat endeksi önceki çeyrekte %1,3 yükselmesi sonrasında
ilk çeyrekte %1,4 arttı. Çekirdek kişisel harcamalar aynı dönemde
çeyreklik olarak %1,6 arttı. ABD'de işsizlik maaşı başvuruları geçen
hafta 2,446 milyondan 2,123 milyona geriledi. Böylece işsizlik
maaşından yararlanmaya devam edenlerin sayısı koronavirüs
pandemisi döneminde ilk kez düştü. 

Dayanıklı tüketim malları siparişleri nisan ayında %17,2’ye
düşerek, koronavirüsün imalat sektörü üzerindeki etkisinin devam
etmesi ile birlikte düşüşünü üst üste ikinci aya taşıdı. Bekleyen
konut satışları endeksi nisan ayında, koronavirüsün yayılmasını
önlemeye yönelik kısıtlamaların konut sektörünü de vurmasının
etkisi ile rekor düşük seviyeye gerileyerek %21,8 seviyesine düştü.
ABD Başkanı Donald Trump, bugün Çin ile ilgili bir basın toplantısı
düzenleyeceğini bildirdi. Trump'ın açıklaması, Çin Ulusal Halk
Kongresinin, Hong Kong Özel İdari Bölgesinde uygulanacak Ulusal
Güvenlik Yasası’nı kabul etmesinin ardından geldi.

Piyasa Verileri

Pariteler Son Günlük Değ.
(%)

Haftalık Değ.
(%)

Yılbaşı Değ.
(%)

USDTRY 6.8169 0.03 0.01 14.59
EURTRY 7.5687 0.28 1.91 13.41
EURUSD 1.1103 0.23 1.85 -1.02
GBPUSD 1.2345 0.20 1.49 -6.80
USDJPY 107.11 -0.49 -0.48 -1.43

Sepetler Son Günlük Değ.
bp

Haftalık Değ.
bp

Yılbaşı Değ.
bp

½ $ + ½ € 6.8235 8.15 5.00 51.15
Dolar Endeksi 98.2360 -26.00 -155.90 184.70
REK 68.8800 - - -721.00

Endeks Vadeliler Son Günlük Değ.
(%)

Haftalık Değ.
(%)

Yılbaşı Değ.
(%)

S&P 500 Yakın Vade 3,031.75 -0.21 2.67 -6.17
DAX Yakın Vade 11,681.50 -1.03 5.50 -11.81
Dow Jones Yakın
Vade 25,382.00 -0.29 3.92 -10.97

Emtialar Son Günlük Değ.
(%)

Haftalık Değ.
(%)

Yılbaşı Değ.
(%)

Ons Altın 1,720.07 0.09 -0.83 13.32
Gram Altın 376.98 0.10 -0.82 29.86
WTI 34.02 -1.29 -3.86 -44.38
BRENT 35.15 -1.65 -0.69 -47.39
Bakır 2.42 0.67 1.74 -13.25

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 12.4100 10.00 6.00 20.00
ABD 10 Yıllık 0.6640 -3.10 0.70 -125.50
ABD 2 Yıllık 0.1620 -1.20 -0.80 -140.90
Almanya 10 Yıllık -0.4240 0.10 6.80 -23.60
Almanya 2 Yıllık -0.6470 -0.80 4.70 -3.00

Gelişmekte Olan
Ülke Kurları Son Günlük Değ.

(%)
Haftalık Değ.

(%)
Yılbaşı Değ.

(%)
USDZAR 17.4721 -0.25 -0.81 24.74
USDIDR 14,661.00 -0.59 -1.57 5.59
USDTRY 6.8171 0.04 0.02 14.59
USDRUB 70.4965 -0.03 -1.58 13.56
USDBRL 5.4048 -0.08 -2.31 34.46
USDCNY 7.1469 0.01 0.23 2.64
USDMXN 22.1883 -0.10 -2.39 17.34
USDCZK 24.3160 -0.32 -2.78 7.27
USDHUF 314.3270 -0.33 -2.00 6.57
USDPLN 4.0125 -0.21 -3.10 5.77
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Euro/Dolar

Euro Bölgesi'nde ekonomi güveni kısıtlamaların gevşetilmesinin
ardından ekonomilerin yeniden açılmasıyla rekor düşük seviyeden
yükselerek 67,5 seviyesine çıktı. Diğer yandan AB Komisyonu'nun
koronavirüsün negatif etkilerini azaltmak için kurtarma paketi
oluşturulması yönündeki teklifi euroda toparlanmayı desteklemeye
devam ediyor. Dün yoğun veri akışına sahip ABD’de ilk olarak
işsizlik maaşından yararlanmaya devam edenlerin sayısının ilk kez
düşüş kaydettiği açıklandı. ABD ekonomisi yılın ilk üç aylık
döneminde ilk tahminden daha yüksek %5 daraldı. Çin’in yeni
güvenlik yasasını onaylaması risk iştahı üzerinde baskı yarattı. 200
günlük üssel ortalamanın aşıldığı paritede 1,1100 – 1,1120 ve
1,1145 seviyeleri direnç,1,1065 – 1,1054 ve 1,1045 seviyeleri
desteklerdir.

Günlük Pivot Seviyeleri
   1.1162

  1.1137  

 1.1120   

1.1103    

 1.1077   

  1.1052  

   1.1035

GBP/USD

Dün güne yatay başlayan GBPUSD paritesi öğleden sonra gelen
alımlarla 1,23 seviyesinin yeniden üzerine çıktı. İngiltere’de yeniden
başlaması beklenen Brexit görüşmelerine yönelik açıklamalar takip
edilirken, ABD-Çin gerginliği ve dün açıklanan veriler Atlantik’in
öbür yakasında yakından izlendi. Pandemi başlangıcından bu yana
ülkede işsizlik başvuruları 40 milyon kişiye ulaşırken öncü büyüme
rakamları ülkenin ilk çeyrekte tahminlerden fazla daraldığına işaret
etti. Bugün ABD’de açıklanacak kişisel gelirler-harcamalar verisi ve
Trump’ın Çin’e yönelik açıklamaları takip edilecek. Paritede bugün
yukarıda 1,2365 seviyesinin üzerinde 1,2410 ve 1,2460 seviyeleri
önem kazanacaktır. Düşüşlerde ise 1,2330 seviyesinin altında
1,2290 ve 1,2235 seviyeleri destek noktaları olarak takip edilebilir.

Günlük Pivot Seviyeleri
   1.2417

  1.2388  

 1.2366   

1.2345    

 1.2315   

  1.2286  

   1.2264
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USD/TRY

Dolar/TL kuru dün 6,7726 ve 6,8237 seviyeleri arasında
dalgalanarak günü 6,8146 seviyesinden tamamladı. Yurtiçinde
gündemin zayıf kaldığı güne 6,77-6,79 bandında işlem görerek
başlayan Dolar/TL kurunda öğleden sonra ABD verileri takip edildi.
Öncü büyüme ve işsizlik başvuruları beklentilerden bir miktar daha
karamsar bir görünüme işaret ederken, dayanıklı mal siparişleri
tahminlerin altında daraldı. Güne 99 seviyelerinden başlayan dolar
endeksi kapanışa doğru 98,5 seviyelerine kadar geri çekildi. Bugün
yurtiçinde dış ticaret dengesi ve ilk çeyrek büyüme rakamları
yakından izlenecek. Yurtdışında ise ABD’de açıklanacak kişisel
gelirler-harcamalar verisi izlenecek. Sabah 08:25 itibariyle küresel
dolar endeksi yatay 98,3 seviyelerinden,  Dolar/TL kuru 6,81
seviyelerinden işlem görüyor. 

Günlük Pivot Seviyeleri
   6.8278

  6.8242  

 6.8206   

6.8169    

 6.8134   

  6.8098  

   6.8062

EUR/TRY

Euro/TL kuru dün 7,4078ve 7,5576 seviyeleri arasında
dalgalanarak günü 7,5420 seviyesinden tamamladı. Euro
Bölgesi'nde ekonomi güveni kısıtlamaların gevşetilmesinin
ardından ekonomilerin yeniden açılmasıyla rekor düşük seviyeden
yükselerek 67,5 seviyesine çıktı. AB Komisyonu'nun koronavirüsün
negatif etkilerini azaltmak için kurtarma paketi oluşturulması
yönündeki teklifi euroda toparlanmayı desteklemektedir. Yurtiçinde
ekonomik güven endeksi, mayıs ayında bir önceki aya göre %20
artış kaydederek 61,7'ye yükseldi. Cumhurbaşkanı Erdoğan, dün 1
Haziran itibarıyla Türkiye'de bazı kısıtlamaların kaldırılacağını
duyurarak işleyecek takvimi anlattı. Bugün yurtiçinde dış ticaret ve
büyüme rakamları ve finansal istikrar raporu ön planda olurken,
Euro Bölgesi’nde TÜFE verisi izlenecek.

Günlük Pivot Seviyeleri
   7.6088

  7.5913  

 7.5801   

7.5689    

 7.5514   

  7.5339  

   7.5227
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XAU/USD

Ons altın dün 1705$ ve 1727$ seviyeleri arasında dalgalanarak
günü 1718$ seviyesinden kapattı. Hafta başından bu yana
koronavirüsün yayılma hızındaki düşüş, ekonomilerin açılması risk
iştahındaki yükselişi desteklerken, dün Çin’in yeni güvenlik yasasını
onaylaması risk iştahı üzerinde baskı yarattı. Ardından ABD
Başkanı Trump’ın bugün Çin ile ilgili bir basın toplantısı
düzenleyeceği yönündeki haber akışı güvenli imanlara olan talebin
canlı kalmasında etkili oldu. Konuya ilişkin haber akışı ön planda
kalmaya devam ederken, gelen alımlarla 1720$ seviyesinin
üzerinde tutunmanın sürmesi halinde 1738$ - 1747$ ve 1753$
seviyeleri izlenecek dirençlerdir. Geri çekilmenin yaşanması ile
tekrar fiyatlamanın 1720$’ın altına sarkması durumunda ise 1709$
- 1700$ ve 1690$ seviyeleridir. 

Günlük Pivot Seviyeleri
   1,734.47

  1,728.77  

 1,724.40   

1,720.03    

 1,714.32   

  1,708.61  

   1,704.25

DAX Yakın Vade

Risk iştahındaki güç kazanımına bağlı olarak bu hafta hisse
piyasalarında pozitif bir seyir etkili olurken, Avrupa Birliği
Komisyon’undan gelen teşvik paketi hazırlığı da Avrupa borsalarını
destekledi. Ancak bu tarafta ABD – Çin arasında artan gerilim bu
sabah hisse piyasaları üzerindeki satış baskısının artış
kaydetmesine neden oluyor. Avrupa borsaları dün günü %1’leri
aşan yükselişlerle tamamlarken, DAX vadelisi de günü %1,30’luk
yükselişle 11.803 puandan kapattı. Bu sabah satıcılı bir seyrin
izlendiği DAX vadelisinde geri çekilmelerin devamında 11.543 –
11.402 ve 100 günlük üssel ortalama (11.310) destek olarak takip
edilebilir. Yukarı yönlü hareketlerde ise 200 günlük üssel ortalama
(11.718), 11.835 ve 11.932 seviyeleri direnç konumunda
bulunmaktadır.

Günlük Pivot Seviyeleri
   11,814.83

  11,753.17  

 11,717.33   

11,681.50    

 11,619.83   

  11,558.17  

   11,522.33
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Dow Jones Yakın Vade

Dün gün içinde güçlü görünümü sürdüren DJ endeksi başkan
Trump’ın bugün Çin’e yönelik açıklamalar yapacağını bildirmesiyle
son bir saatte kazançlarını sildi ve yaklaşık 150 puan kayıpla 2 gün
sonra değer kaybı yaşadı. Trump’ın açıklamaları Çin’in ulusal
güvenlik yasasını onaylamasının ardından gelirken, önceki gün
yükselişe liderlik eden bankacılık sektörü dün kayıplara öncülük
etti. Sabah itibariyle hafif satıcılı seyreden DJ vadelilerinde bugün
ülkede açıklanacak kişisel gelirler-harcamalar verileri, Michigan
tüketici güveni ve Trump’ın konferansı takip edilecek. Endekste
bugün 25,470 seviyesinin üzerinde 25,580 ve 25,800 seviyeleri
önem kazanacaktır. Geri çekilmelerde ise 25,290 seviyesinin
altında 25,165 ve 24,920 seviyeleri destek noktaları olarak
izlenebilir.

Günlük Pivot Seviyeleri
   25,752.67

  25,608.33  

 25,496.67   

25,385.00    

 25,240.67   

  25,096.33  

   24,984.67

S&P 500 Yakın Vade

Çin, ABD’nin itirazlarına rağmen dün Hong Kong güvenlik yasasını
onaylarken, ABD Başkanı Trump da Çin konusunda bugün bir
basın toplantısı yapacağını açıkladı. Yapılacak açıklama ABD – Çin
gerilimini yeniden piyasaların gündemine sokabilir. Dün güne
yükselişle başlayan S&P 500 Endeksi, bu konudaki gelişmeler ile
gün sonunda gelen satışlarla günü %0,21’lik düşüşle tamamladı.
Bu sabah ise endeks vadeli piyasada hafif satıcılı bir görünümle
3030 civarından işlem görüyor. Sözleşmede 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. Yukarıda ise 3040 üzerinde
3115 ve 3180 direnç seviyeleri olarak izlenebilir.

Günlük Pivot Seviyeleri
   3,071.33

  3,055.17  

 3,043.58   

3,032.00    

 3,015.83   

  2,999.67  

   2,988.08
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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 ise petrol stoklarındaki artış ve ABD
– Çin arasındaki gerilim nedeniyle petrol piyasasında dalgalı bir
seyrin etkili olduğu görülüyor. Salgına ilişkin gelişmeler, ABD – Çin
ilişkilerinin seyri ve küresel arz – talep koşulları önemini korumaya
devam etmektedir. Volatilitenin artış kaydettiği brent petrolde, geri
çekilmelerde 34,30$, 33,55$ ve 50 günlük üssel ortalama (32,90$)
destek olarak takip edilebilir. Yukarı yönlü hareketlerde ise 35,50$ -
36,40$ ve 37,30$ seviyeleri direnç konumunda bulunmaktadır.

Günlük Pivot Seviyeleri
   36.05

  35.85  

 35.50   

35.15    

 34.95   

  34.75  

   34.39

USD/JPY

Dün yoğun veri akışına sahip ABD’de ilk olarak işsizlik maaşından
yararlanmaya devam edenlerin sayısının ilk kez düşüş kaydettiği
açıklandı. ABD ekonomisi yılın ilk üç aylık döneminde ilk tahminden
daha yüksek %5 daraldı. Dayanıklı tüketim malları siparişleri
%17,2’ye düşerek, koronavirüsün imalat sektörü üzerindeki
etkisinin devam etmesi ile birlikte düşüşünü üst üste ikinci aya
taşıdı. Çin’in yeni güvenlik yasasını onaylaması risk iştahı üzerinde
baskı yaratırken, ABD-Çin gerilimine yönelik haber akışı yakından
takip ediliyor. Japonya’da bu sabah açıklanan işsizlik oranı %2,6
artarken, perakende satışlar %13,7 ile sert bir düşüş kaydetti.
Paritede bugün geri çekilme kaydedilirken, 107,00 – 106,85 ve
106,75 seviyeleri destek,107,50 – 107,85 ve 108,00 seviyeleri
dirençlerdir.

Günlük Pivot Seviyeleri
   108.16

  107.94  

 107.53   

107.11    

 106.89   

  106.67  

   106.26
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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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