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Piyasa Gündemi

Normalleşme adımları ve en kötünün geride kaldığına ilişkin güç
kazanan beklentiler geçen hafta genel olarak risk iştahını
desteklemeye devam etti. Ancak gerek salgının kaynağı gerekse
Hong Kong meselesi yüzünden gerilen ABD – Çin ilişkileri risk
oluşturmaya ve önemini korumaya devam ediyor. Yeni haftada bu
konulardaki gelişmeler izlenmeye devam edilirken, bugün hem yurt
içinde hem de küresel çapta açıklanacak imalat PMI verileri önemli
olacak. 

Açıklanacak Önemli Ekonomik Veriler  
     
•    10:00 Türkiye – İmalat PMI Önem: Yüksek
•    17:00 ABD – ISM İmalat PMI Önem: Yüksek

Türkiye

Türkiye Ekonomisi 2020 yılının 1. Çeyreğinde geçen yılın aynı
dönemine göre %4,5, bir önceki çeyreğe göre %0,6 oranlarında
büyüme kaydetti. Harcama bileşenleri üzerinden bakıldığında,
büyümenin hanehalkı harcamaları ve kamu harcamaları, yani iç
tüketimden kaynaklandığı; yatırımlar ve net ihracatın negatif katkı
verdiği görülmektedir. Genel ticaret sistemine göre yurtiçinde, nisan
ayında ihracat %41,4, ithalat ise %25 azaldı. Dış ticaret açığı %67
artarak 2 milyar 732 milyon dolardan, 4 milyar 564 milyon dolara
yükseldi. TCMB 30. Finansal İstikrar Raporu'nu açıkladı. Raporda
salgın sonrasında uygulamaya konulan parasal ve mali tedbirlerin
ekonominin üretim potansiyelini destekleyerek finansal istikrara ve
salgın sonrası toparlanmaya katkı yapacağı kaydedildi.

Euro Bölgesi

Avrupa İstatistik Ofisi, Euro Bölgesi'nin mayıs ayı yıllık
enflasyonuna ilişkin öncü verileri yayımladı. Bölge enflasyonu artan
gıda maliyetlerine rağmen yıllık bazda sadece %0,1 artarak 4 yılın
en düşük seviyesine indi. Enflasyon önceki aya kıyasla da %0,1
düşüş kaydetti. Koronavirüs kaynaklı karantinalar nedeniyle gıda
fiyatları artmaya devam ederken enerji maliyetleri %12 düştü. Bu,
10 yıldan fazla süredeki en büyük düşüş oldu. Çekirdek enflasyon
ise %0,9 arttı. Almanya İstatistik Ofisi tarafından açıklanan verilere
göre, Nisan ayında düzeltilmemiş perakende satışlar yıllık bazda
%14'lük azalma beklentisine karşın %6,5 azaldı. Perakende
satışlar nisan ayında ise aylık bazda %12 azalması beklenirken
%5,3 azaldı.

ABD

ABD Ticaret Bakanlığı'nın verilerine göre nisanda kişisel gelirler
hükümet ödemelerinin desteğiyle %10,5 artarken harcamalar
%13,6 düştü. Bu, verinin tutulmaya başladığı 1959'dan beri görülen
en sert düşüş olarak kayda geçti. Kişisel tüketim harcamaları fiyat
endeksi aylık %0,6 düşüş beklenirken %0,5 geriledi, yıllık bazda
%0,5 arttı. ABD Başkanı Trump, ABD'nin DSÖ ile ilişkisini
sonlandırdığını açıklarken, Hong Kong'a verilen politika
ayrıcalıklarını kaldırılması talimatını verdiği belirtti. ABD'nin
Minneapolis kentinde, siyahi Amerikalı George Floyd'un polis
şiddeti sonucu hayatını kaybetmesinin ardından protestolar devam
ediyor.

Piyasa Verileri

Pariteler Son Günlük Değ.
(%)

Haftalık Değ.
(%)

Yılbaşı Değ.
(%)

USDTRY 6.8093 -0.06 -0.04 14.46
EURTRY 7.5856 0.28 2.11 13.66
EURUSD 1.1140 0.34 2.22 -0.69
GBPUSD 1.2388 0.35 1.65 -6.48
USDJPY 107.53 -0.27 -0.16 -1.05

Sepetler Son Günlük Değ.
bp

Haftalık Değ.
bp

Yılbaşı Değ.
bp

½ $ + ½ € 6.8235 8.15 5.00 51.15
Dolar Endeksi 97.9960 -30.10 -175.50 160.70
REK 68.8800 - - -721.00

Endeks Vadeliler Son Günlük Değ.
(%)

Haftalık Değ.
(%)

Yılbaşı Değ.
(%)

S&P 500 Yakın Vade 3,040.75 -0.04 1.54 -5.89
DAX Yakın Vade 11,756.00 1.32 3.39 -11.25
Dow Jones Yakın
Vade 25,383.00 0.02 1.52 -10.96

Emtialar Son Günlük Değ.
(%)

Haftalık Değ.
(%)

Yılbaşı Değ.
(%)

Ons Altın 1,743.02 0.76 0.81 14.83
Gram Altın 381.59 0.53 0.75 31.45
WTI 35.87 -0.87 0.54 -41.37
BRENT 37.55 0.03 4.25 -43.79
Bakır 2.46 1.49 2.98 -11.95

Tahviller Son Günlük Değ.
bp

Haftalık Değ.
bp

Yılbaşı Değ.
bp

Türkiye 2 Yıllık 9.8000 18.00 0.00 -198.00
Türkiye 10 Yıllık 12.5600 15.00 8.00 35.00
ABD 10 Yıllık 0.6530 0.00 -0.40 -126.60
ABD 2 Yıllık 0.1580 -0.60 -1.20 -141.30
Almanya 10 Yıllık -0.4470 -0.10 5.10 -25.90
Almanya 2 Yıllık -0.6630 -1.00 2.60 -4.60

Gelişmekte Olan
Ülke Kurları Son Günlük Değ.

(%)
Haftalık Değ.

(%)
Yılbaşı Değ.

(%)
USDZAR 17.3825 -0.92 -1.49 24.10
USDIDR 14,465.00 -1.29 -1.72 4.18
USDTRY 6.8094 -0.06 -0.04 14.46
USDRUB 69.7753 -0.52 -2.62 12.40
USDBRL 5.3492 0.22 -1.76 33.07
USDCNY 7.1373 0.00 0.01 2.50
USDMXN 22.0146 -0.69 -2.39 16.42
USDCZK 24.1460 -0.31 -3.42 6.52
USDHUF 311.1260 -0.26 -3.44 5.48
USDPLN 3.9795 -0.67 -3.65 4.90
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Euro/Dolar

Euro Bölgesi'nde bölge enflasyonu artan gıda maliyetlerine rağmen
yıllık bazda %0,1 artarak 4 yılın en düşük seviyesine inerken, aylık
bazda %0,1 düştü. Almanya’da nisanda perakende satışlar yıllık
bazda %6,5 azalırken, aylık bazda %12 azalması beklenirken %5,3
azaldı. ABD’de kişisel tüketim harcamaları, yeni tip koronavirüs
salgınının etkisiyle, nisanda aylık yüzde 13,6 azalarak rekor
seviyede düşüş gösterdi. Michigan tüketici güven endeksi, mayısta
geçen aya göre %0,7 artarak 72,3 seviyesine yükseldi ancak
piyasa beklentisinin altında kaldı. ABD – Çin gerilimi ön planda
kalmaya devam ederken, paritede euroda yaşanan değer
kazancıyla 1,1100 seviyesinin aşıldığı görülmektedir. Alıcılı seyrin
devamında 1,1145 – 1,1174 ve 1,1200 seviyeleri direnç, 1,1100 -
1,1070 ve 1,1058 desteklerdir.

Günlük Pivot Seviyeleri
   1.1194

  1.1168  

 1.1154   

1.1140    

 1.1114   

  1.1088  

   1.1074

GBP/USD

GBPUSD paritesi haftanın son gününde karışık bir seyir izlerken
günü hafif primle 1,23’lü seviyelerin üzerinde tamamladı ve haftalık
bazda zayıflayan dolar endeksinin etkisiyle %2’nin üzerinde
primlendi. Cuma günü önce Powell ardından Trump’ın
açıklamalarına odaklanılan paritede ABD başkanının Hong
Kong’un ABD nezdinde özel ticaret statüsünü kaybedeceğini
belirtmesiyle beraber ticaret görüşmelerine yönelik herhangi bir
olumsuz sinyal vermemesi küresel risk iştahında toparlanma
kaydedilmesini sağladı. Bugün hem İngiltere ve ABD tarafında
açıklanacak imalat PMI verileri izlenecek. Paritede bugün yukarıda
1,2420 seviyesinin üzerinde 1,2465 ve 1,2510 seviyeleri önem
kazanacaktır. Düşüşlerde ise 1,2365 seviyesinin altında 1,2305 ve
1,2280 seviyeleri destek noktaları olarak takip edilebilir.

Günlük Pivot Seviyeleri
   1.2514

  1.2465  

 1.2426   

1.2388    

 1.2339   

  1.2289  

   1.2251
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USD/TRY

Dolar/TL kuru cuma günü 6,8098 ve 6,8405 seviyeleri arasında
dalgalanarak günü 6,8137 seviyesinden tamamladı. Gündemin
yoğun olduğu haftanın son gününde yurtiçinde ilk çeyrek büyüme
verisi ve dış ticaret dengesi rakamları izlenirken yurtdışında ABD-
Çin gerilimine yönelik gelişmeler, Powell’ın değerlendirmeleri ve
akşam Trump’ın Çin’e yönelik açıklamaları takip edildi. Gün içinde
6,84 seviyelerini gördüğümüz Dolar/TL akşam saatlerinde geri
çekilerek haftayı 6,81 seviyelerinden tamamlarken, küresel dolar
endeksi zayıf seyrini cuma günü de sürdürdü. Bugün yurtiçi ve
yurtdışında açıklanacak mayıs ayı imalat PMI rakamları takip
edilecek. Sabah 08:15 itibariyle küresel dolar endeksi hafif kayıpla
98,1 seviyelerinden,  Dolar/TL kuru ise 6,81 seviyelerinden işlem
görüyor. 

Günlük Pivot Seviyeleri
   6.8365

  6.8284  

 6.8188   

6.8093    

 6.8012   

  6.7931  

   6.7835

EUR/TRY

Euro/TL kuru cuma günü 7,5361 ve 7,6180 seviyeleri arasında
dalgalanarak günü 7,5568 seviyesinden tamamladı. Euro
Bölgesi'nde bölge enflasyonu artan gıda maliyetlerine rağmen yıllık
bazda %0,1 artarak 4 yılın en düşük seviyesine inerken, aylık
bazda %0,1 düştü. Yurtiçinde ilk çeyrek geçen yılın aynı dönemine
göre %4,5, bir önceki çeyreğe göre %0,6 oranlarında büyüme
kaydetti. Dış ticaret açığı %67 artarak 2 milyar 732 milyon
dolardan, 4 milyar 564 milyon dolara yükseldi. TCMB’nin finansal
istikrar raporunda salgın sonrasında uygulamaya konulan parasal
ve mali tedbirlerin ekonominin üretim potansiyelini destekleyerek
finansal istikrara ve salgın sonrası toparlanmaya katkı yapacağı
kaydedildi. Bugün ise yurtiçinde Euro Bölgesi’nde imalat PMI
rakamları izlenecek.

Günlük Pivot Seviyeleri
   7.6302

  7.6111  

 7.5984   

7.5856    

 7.5665   

  7.5474  

   7.5347
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XAU/USD

Ons altın haftanın son işlem günü 1712$ ve 1737$ seviyeleri
arasında dalgalanarak günü 1730$ seviyesinden kapattı. Geçen
hafta koronavirüsün yayılma hızındaki düşüş ekonomilerin açılması
risk iştahındaki yükselişi desteklerken, Çin’in yeni güvenlik yasasını
onaylaması risk iştahı üzerinde baskı yarattı. ABD’de kişisel
tüketim harcamaları, yeni tip koronavirüs salgınının etkisiyle,
nisanda aylık yüzde 13,6 azalarak rekor seviyede düşüş gösterdi.
Michigan tüketici güven endeksi, mayısta geçen aya göre %0,7
artarak 72,3 seviyesine yükselirken, beklentilerin altında kaldı. ABD
– Çin ilişkileri ön planda kalmaya devam ederken, alıcılı seyrin
devamında 1748$ - 1754$ ve 1765$ seviyeleri direnç, fiyatlamanın
1738$’ın altına sarkması durumunda 1738$ - 1720$ ve 1709$
destek seviyeleridir.

Günlük Pivot Seviyeleri
   1,763.78

  1,754.22  

 1,748.66   

1,743.11    

 1,733.55   

  1,724.00  

   1,718.44

DAX Yakın Vade

Geçen hafta genelinde risk iştahındaki güç kazanımına bağlı olarak
küresel hisse piyasalarında pozitif bir fiyatlama yaşanırken,
haftanın son günlerinde ABD – Çin gerilimi kaynaklı endişeler
piyasalarda satışlar yaşanmasına ve dalgalı bir seyir izlenmesine
neden oldu. Avrupa borsaları cuma gününü %2’lere yaklaşan
düşüşlerle kapatırken, DAX vadeli kontratı da günü %1,70’lik
düşüşle 11.603 puandan tamamladı. Bu sabah ise alıcılı bir seyrin
izlendiği DAX vadelisinde, yükselişlerin devamlılığı açısından 200
günlük üssel ortalama (11.717) üzerinde tutunmanın sağlanması
önem taşımaktadır. Yukarı yönlü hareketlerin devamında 11.835 ve
500 günlük üssel ortalama (11.931) direnç olarak izlenebilir. Geri
çekilmelerde ise 11.653 - 11.510 ve 11.403 seviyeleri  destek
olarak takip edilebilir.

Günlük Pivot Seviyeleri
   11,983.67

  11,885.33  

 11,820.67   

11,756.00    

 11,657.67   

  11,559.33  

   11,494.67
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Dow Jones Yakın Vade

DJ endeksi haftanın son işlem gününe ABD-Çin gerilimi ve
Trump’ın Çin hakkında yapacağı konferansa yönelik endişelerle
zayıf başladı. ABD başkanının Hong Kong’un ABD nezdinde özel
ticaret statüsünü kaybedeceğini belirtmesine karşın ticaret
görüşmelerine yönelik olumsuz sinyal vermemesi piyasalar
tarafından olumlu algılandı ve endeks 350 puanlık kayıpları silerek
günü yatay seviyelerden tamamladı. Siyahi George Floyd’un
öldürülmesinin ardından artan protesto ve eylemlerin yanı sıra ISM
imalat PMI verisi bugün ülkede yakından takip edilecek. Sabah
itibariyle yatay bir seyir izleyen DJ vadelilerinde bugün 25,480
seviyesinin üzerinde 25,650 ve 25,790 seviyeleri önem
kazanacaktır. Geri çekilmelerde ise 25,340 seviyesinin altında
25,200 ve 24,970 seviyeleri destek noktaları olarak izlenebilir.

Günlük Pivot Seviyeleri
   25,910.00

  25,687.00  

 25,535.00   

25,383.00    

 25,160.00   

  24,937.00  

   24,785.00

S&P 500 Yakın Vade

ABD’de Minneapolis kentinde siyahi Amerikalı George Floyd'un
polis şiddeti sonucu hayatını kaybetmesiyle başlayan olaylar
ABD'nin diğer kentlerine de sıçradı. Minneapolis’in ardından birçok
kentte sokağa çıkma yasağı ilan edildi. Tüm bu olaylara rağmen
Cuma günü Trump’ın Çin konusundaki söylemlerinin beklenildiği
kadar sert olmaması nedeniyle S&P 500 Endeksi günü %0,48’lik
yükselişle tamamladı. Bu sabah da endeks vadeli piyasalarda
yataya yakın bir seyir izliyor. Sözleşmede aşağıda ise 3000 ilk
destek iken altında 2960 ilk güçlü destek konumunda. Daha önce
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
   3,098.33

  3,073.67  

 3,057.33   

3,041.00    

 3,016.33   

  2,991.67  

   2,975.33
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Brent Petrol

Tedbirlerin gevşetilmesi ve atılan normalleşme adımları ve talepte
toparlanmaya ilişkin alınan işaretlerin etkisiyle nisan ayının son
bölümünden itibaren petrol piyasasında alımların güç kazandığı
görülüyor. Geçen hafta içerisinde ABD – Çin gerginliği dolayısıyla
petrol fiyatlarında bir miktar düşüşler görülse de cuma günü etkili
olan alımlarla petrol piyasası haftayı kazançla kapatmayı başardı.
Brent petrolde, yukarı yönlü hareketlerde 100 günlük üssel
ortalama (38,87$) ve 39,42$ seviyeleri kısa vadeli direnç
konumundadır. 39,42$ üzerinde mart ayı başında yaşanan sert
düşüş nedeniyle oluşan boşluğun doldurulmaya çalışıldığı ve
alımların güç kazandığı görülebilir. Geri çekilmelerde ise 36,40$ -
35,55$ ve 34,10$ seviyeleri destek olarak takip edilebilir. 

Günlük Pivot Seviyeleri
   38.53

  38.18  

 37.87   

37.55    

 37.21   

  36.87  

   36.55

USD/JPY

ABD’de kişisel tüketim harcamaları, koronavirüs salgınının
etkisiyle, nisanda aylık %13,6 azalarak rekor seviyede düşüş
gösterdi. ABD Başkanı Trump, haftanın son işlem günü Çin ile ilgili
yapacağı konuşmada ABD'nin DSÖ ile ilişkisini sonlandırdığını
açıklarken, Hong Kong'a verilen politika ayrıcalıklarını kaldırılması
talimatını verdiği belirtti. Fakat Trump’ın Çin ile ticaret
anlaşmasında bir değişiklik yapmayacağına yönelik sinyaller
vermesi pozitif fiyatlandı. Japonya’da bu sabah imalat PMI endeksi
38,4 seviyesinde açıklanarak gerileme kaydederken, ABD’de mayıs
ayına ait imalat ve ISM İmalat PMI rakamları izlenecek. 107,50
seviyesinin üzerindeki fiyatlamalarda 107,85 – 108,00 ve 108,10
takip edilen direnç, 107,50’nin altında 107,36 – 107,25 ve 107,00
seviyeleri desteklerdir.

Günlük Pivot Seviyeleri
   108.09

  107.97  

 107.75   

107.53    

 107.41   

  107.29  

   107.07
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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

