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Piyasa Gündemi

Küresel çapta açıklanan imalat PMI verileri nisan ayına kıyasla bir
miktar toparlanma kaydetti. ABD - Çin arasında artan gerilim ve
ABD’de şiddetlenen protesto gösterilerine karşın, normalleşme
adımları ve salgın konusunda en kötünün geride kaldığına ilişkin
güç kazanan iyimser beklentiler risk iştahını haftanın ilk işlem
gününde destekledi. Ancak bu tarafta ABD – Çin kaynaklı
gelişmeler önemini korurken,  haber akışları piyasaların yakın
takibinde yer alıyor.

Açıklanacak Önemli Ekonomik Veriler  
     
•    Açıklanacak önemli bir ekonomik veri akışı bulunmamaktadır.

Türkiye

İmalat PMI mayıs ayında 40,9’a yükselirken eşik değer olan 50’nin
altında kaldı. Hem üretim hem de yeni siparişler mayısta da sert
yavaşlama kaydederken, buna karşılık bazı firmaların
operasyonlarını mayısta yeniden başlatmasıyla düşüşler daha
sınırlı gerçekleşti. Bu veri ikinci çeyrekte nisana göre toparlanma
olsa da ekonomide sert daralmanın devam ettiğini işaret
etti. Koronavirüs salgını sonrası hayatta normalleşmeye kamu
bankalarından düşük faizli kredi destek paketi geldi. Hazine ve
Maliye Bakanı Berat Albayrak, kamu bankaları tarafından,
normalleşme döneminde vatandaşların ihtiyaçlarını karşılamak,
yerli üretimi desteklemek ve tüm sektörlerde hareketlenmeyi
sağlamak amacıyla 4 ayrı finansman paketinin devreye alındığını
bildirdi. TCMB para politikası kurulu toplantı özetini yayımladı. Özet
metninde enflasyondaki düşüş için para politikasında temkinli
duruşun sürdürülmesi gerektiği vurgulandı. Uluslararası kredi
derecelendirme kuruluşu Moody's, Türk bankacılık sisteminin
görünümünün, koronavirüs pandemisinden kaynaklanan ekonomik
sorunların borçlananların geri ödeme kapasitesini zayıflatacak ve
sorunlu kredilerde artışa neden olacak olmasından dolayı negatif
kalmaya devam ettiğini kaydetti.

Euro Bölgesi

Euro Bölgesi’nde imalat PMI endeksi mayıs ayında 39,4
seviyesinde gerçekleşerek toparlanma kaydetti.  Almanya’da imalat
PMI endeksi 17. ayında da art arda daralış eğilimini sürdürerek
34,5 seviyesinden 36,6'ya yükselirken beklentileri karşılamadı. Yeni
siparişler ise 20. ayında da art arda daralış ivmesine devam etti ve
nisan ayındaki 21 seviyesinden 25,9'a yükseldi.

ABD

ABD'de ISM imalat endeksi Mayıs'ta toparlansa da zayıf seyrini
sürdürdü. Önceki ay 41,5 ile 11 yılın en düşük seviyesine inen
endeks Mayıs'ta 43,1 değerini aldı. Bu toparlanma virüs pandemisi
nedeniyle ekonomide en kötüsünün görülmüş olabileceğine işaret
etti. Yeni siparişler endeksi 27,1'den 31,8'e yükselirken istihdam
endeksi 27,5'ten 32,1'e çıktı. ABD Başkanı Donald Trump, ülkedeki
şiddet olaylarına müdahale etmek için binlerce ağır silahlı askeri
personeli ve güvenlik gücünü görevlendirdiğini duyurdu. Diğer
yandan bir basın kaynağında yer alan habere göre; Çin, ABD ile
artan gerilim sebebiyle soya ithalatını durdurma kararı aldı. Konuya
ilişkin gelişmeler ABD –Çin ilişkileri açısından belirleyici
olacağından yakından takip ediliyor.

Piyasa Verileri

Pariteler Son Günlük Değ.
(%)

Haftalık Değ.
(%)

Yılbaşı Değ.
(%)

USDTRY 6.8140 0.00 1.28 14.54
EURTRY 7.5804 -0.09 2.64 13.58
EURUSD 1.1124 -0.11 1.30 -0.83
GBPUSD 1.2496 0.05 1.32 -5.66
USDJPY 107.73 0.13 0.19 -0.86

Sepetler Son Günlük Değ.
bp

Haftalık Değ.
bp

Yılbaşı Değ.
bp

½ $ + ½ € 7.2248 40.13 40.13 91.27
Dolar Endeksi 97.8170 -2.90 -122.70 142.80
REK 68.8800 - - -721.00

Endeks Vadeliler Son Günlük Değ.
(%)

Haftalık Değ.
(%)

Yılbaşı Değ.
(%)

S&P 500 Yakın Vade 3,047.50 -0.21 1.78 -5.68
DAX Yakın Vade 11,921.00 0.54 3.54 -10.01
Dow Jones Yakın
Vade 25,406.00 -0.22 1.59 -10.88

Emtialar Son Günlük Değ.
(%)

Haftalık Değ.
(%)

Yılbaşı Değ.
(%)

Ons Altın 1,736.46 -0.19 1.50 14.40
Gram Altın 380.42 -0.18 2.77 31.05
WTI 36.29 0.13 0.11 -40.68
BRENT 38.55 -0.03 6.13 -42.29
Bakır 2.45 0.84 1.46 -12.31

Tahviller Son Günlük Değ.
bp

Haftalık Değ.
bp

Yılbaşı Değ.
bp

Türkiye 2 Yıllık 9.0500 -75.00 -75.00 -273.00
Türkiye 10 Yıllık 11.8300 -73.00 -65.00 -38.00
ABD 10 Yıllık 0.6620 -0.20 -3.10 -125.70
ABD 2 Yıllık 0.1600 0.00 -1.80 -141.10
Almanya 10 Yıllık -0.4230 -1.20 1.50 -23.50
Almanya 2 Yıllık -0.6710 -0.30 -1.50 -5.40

Gelişmekte Olan
Ülke Kurları Son Günlük Değ.

(%)
Haftalık Değ.

(%)
Yılbaşı Değ.

(%)
USDZAR 17.4020 0.27 0.02 24.24
USDIDR 14,484.00 -0.27 -1.83 4.31
USDTRY 6.8140 0.00 1.28 14.54
USDRUB 68.9223 -0.16 -2.66 11.02
USDBRL 5.3668 0.03 0.41 33.51
USDCNY 7.1216 -0.09 -0.19 2.27
USDMXN 22.0551 0.10 -0.64 16.64
USDCZK 24.0450 0.11 -2.29 6.07
USDHUF 310.2030 0.16 -2.08 5.17
USDPLN 3.9583 0.17 -2.13 4.34
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Euro/Dolar

Küresel piyasalarda dün mayıs ayı imalat PMI rakamları takip
edildi. Euro Bölgesi’nde endeks beklentilerin üzerinde 39,4
seviyesinde açıklanırken, Almanya’da beklentileri karşılamayarak
36,6 ile sert daraldı. ABD’de ISM imalat endeksi mayıs ayında
toparlansa da zayıf seyrini sürdürdü. Önceki ay 41,5 ile 11 yılın en
düşük seviyesine inen endeks Mayıs'ta 43,1 değerini aldı. Bu
toparlanma salgın nedeniyle ekonomide kötünün görülmüş
olabileceğine işaret etti. Yeni siparişler 27,1'den 31,8'e yükselirken
istihdam endeksi 32,1'e çıktı. ABD – Çin ilişkilerine yönelik
gelişmeler küresel risk iştahı üzerinde belirleyici olacağından
yakından izlenirken, 1,1100 seviyesinin üzerinde tutunmanın
gözlendiği paritede 1,1145 – 1,1174 ve 1,1200 seviyeleri direnç,
1,1100 - 1,1072 ve 1,1058 desteklerdir.

Günlük Pivot Seviyeleri
   1.1156

  1.1148  

 1.1136   

1.1124    

 1.1116   

  1.1108  

   1.1096

GBP/USD

GBPUSD paritesi yeni haftaya yükselişle başladı. Dün paritenin her
iki tarafında da mayıs ayı imalat PMI verileri izlenirken açıklanan
rakamlar 40’lı seviyelerde beklentilerle uyumluydu. Haftaya zayıf
başlayan küresel dolar endeksi gün içinde Çin’in ABD’den soya
ithalatını durduracağı haberiyle bir miktar toparlansa da öğleden
sonra geri çekilirken paritenin 1 ay sonra yeniden 1,25 seviyelerinin
üstünü test etmesini sağladı. Bugün paritenin her iki tarafında da
önemli bir veri akışı bulunmazken ABD’de protestolara yönelik
gelişmeler takip edilecek. Paritede bugün yukarıda 1,2520
seviyesinin üzerinde 1,2575 ve 1,2603 seviyeleri önem
kazanacaktır. Düşüşlerde ise 1,2460 seviyesinin altında 1,2417 ve
1,2368 seviyeleri destek noktaları olarak takip edilebilir.

Günlük Pivot Seviyeleri
   1.2570

  1.2548  

 1.2522   

1.2496    

 1.2474   

  1.2452  

   1.2426
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USD/TRY

Dolar/TL kuru dün 6,7963 ve 6,8261 seviyeleri arasında
dalgalanarak günü 6,8143 seviyesinden tamamladı. Dolar/TL kuru
yeni haftanın ilk gününde dar bir bantta dalgalanarak günü
başladığı seviyelerden tamamladı. Gün içinde hem yurtiçi hem de
yurtdışında açıklanan imalat PMI verileri takip edilirken açıklanan
rakamlar bir önceki aya göre toparlanmaya işaret etse de kritik 50
seviyesinin altında kaldı. Güne 98 seviyelerinde başlayan küresel
dolar endeksi ise gün içinde Çin’in ABD’den soya ithalatını
durdurduğuna yönelik haber akışıyla yükseliş kaydetse de
kapanışa doğru kazançlarını geri verdi. Sabah 08:15 itibariyle
küresel dolar endeksi 97,8 seviyelerinden,  Dolar/TL kuru 6,80
seviyelerinden işlem görüyor. 

Günlük Pivot Seviyeleri
   6.8456

  6.8338  

 6.8239   

6.8140    

 6.8023   

  6.7905  

   6.7806

EUR/TRY

Euro/TL kuru dün 7,5561 ve 7,6021 seviyeleri arasında
dalgalanarak günü 7,5794 seviyesinden tamamladı. Euro
Bölgesi’nde imalat PMI endeks beklentilerin üzerinde 39,4
seviyesinde açıklanırken, Almanya’da beklentileri karşılamayarak
36,6 ile sert daralma kaydetti. Yurtiçinde imalat PMI mayıs ayında
40,9’a yükselirken eşik değer olan 50’nin altında kaldı. Veri ikinci
çeyrekte nisana göre toparlanma olsa da ekonomide sert
daralmanın devam ettiğini işaret etti. TCMB para politikası kurulu
toplantı özetinde enflasyondaki düşüş için para politikasında
temkinli duruşun sürdürülmesi gerektiği vurgulandı. Bugün
açıklanacak önemli bulunmazken, gündeme dair gelişmeler takip
edilecek. 

Günlük Pivot Seviyeleri
   7.6168

  7.6041  

 7.5922   

7.5804    

 7.5677   

  7.5550  

   7.5431
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XAU/USD

Ons altın haftanın ilk işlem günü 1727$ ve 1744$ seviyeleri
arasında dalgalanarak günü 1739$ seviyesinden kapattı. Küresel
piyasalarda açıklanan imalat PMI endeksleri en kötünün geride
kaldığına işaret ederek toparlanma kaydetti. Ons altın fiyatları
ABD'nin bazı kentlerindeki protesto gösterilerinin salgının yayılma
hızını artırabileceğine ve buna bağlı olarak ekonomik
toparlanmanın sekteye uğrayacağına ilişkin endişelerle birlikte
yükseldi. ABD – Çin ilişkilerine yönelik haber akışı küresel risk
iştahı üzerinde belirleyici olacağından yakından takip ediliyor. Alıcılı
seyrin devam etmesi durumunda 1738$ seviyesinin üzerinde 1748$
- 1752$ ve 1765$ direnç seviyeleri olarak takip edilebilir. 1738$
seviyesi altındaki fiyatlamalarda ise 1720$ - 1709$ ve 1700$
destek seviyeleridir.

Günlük Pivot Seviyeleri
   1,749.23

  1,746.37  

 1,741.43   

1,736.49    

 1,733.62   

  1,730.76  

   1,725.82

DAX Yakın Vade

Normalleşme adımları ve salgın konusunda en kötünün geride
kaldığına ilişkin beklentilerin etkisiyle hisse piyasaları yeni haftaya
pozitif bir fiyatlamayla başladı. Almanya borsası başta olmak üzere
bazı Avrupa borsaları dün tatil nedeniyle işlem görmezken, açık
olan Avrupa borsalarında %1’leri aşan yükselişler yaşandı. DAX
vadeli kontratı dün günü %2,19’luk güçlü bir yükselişle 11.857
puandan tamamladı. Bu sabah da alımların devam ettiği DAX
vadelisinde, 500 günlük üssel ortalama (11.931) üzerinde
tutunmanın sağlanması durumunda yükselişlerin hız kazandığı
görülebilir. Bu durumda 12.137 ve 12.269 seviyeleri direnç olarak
izlenebilir. Olası geri çekilmelerde ise 11.835, 200 günlük üssel
ortalama (11.720) ve 11.510 seviyeleri destek konumunda
bulunmaktadır. 

Günlük Pivot Seviyeleri
   11,996.00

  11,967.50  

 11,943.50   

11,919.50    

 11,891.00   

  11,862.50  

   11,838.50
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Dow Jones Yakın Vade

DJ endeksi haftanın ilk gününde ekonomilerin yeniden açılmasına
yönelik iyimserlikle sınırlı yükseldi. Dün Çin’in ABD’den soya
ithalatını durdurma kararı alması ve artan protesto eylemlerine
rağmen Çin’de açıklanan PMI rakamının toparlanmaya işaret
etmesi ve ekonomilerin yeniden açılmasıyla turizm ve havacılık
şirketlerindeki kazançlar endekslerin günü yükselişle
tamamlamasında etkiliydi. ABD’de açıklanan ISM imalat PMI
rakamı ise beklentilerle uyumluydu. Bugün önemli bir veri akışı
bulunmazken sabah itibariyle DJ vadelileri sınırlı kayıpla işlem
görüyor. DJ vadelilerinde bugün 25,500 seviyesinin üzerinde
25,650 ve 25,790 seviyeleri önem kazanacaktır. Geri çekilmelerde
ise 25,350 seviyesinin altında 25,200 ve 24,970 seviyeleri destek
noktaları olarak izlenebilir.

Günlük Pivot Seviyeleri
   25,661.00

  25,564.00  

 25,485.00   

25,406.00    

 25,309.00   

  25,212.00  

   25,133.00

S&P 500 Yakın Vade

Küresel çapta açıklanan imalat PMI verileri nisan ayına kıyasla bir
miktar toparlanma kaydetti. ABD - Çin arasında artan gerilim ve
ABD’de şiddetlenen protesto gösterilerine karşın, normalleşme
adımları ve salgın konusunda en kötünün geride kaldığına ilişkin
güç kazanan iyimser beklentiler risk iştahını haftanın ilk işlem
gününde destekledi ve S&P 500 Endeksi günü %0,38 yükselişle
tamamladı. Bu sabah ise vadeli piyasada yataya yakın hafif satıcılı
bir görünüm mevcut. 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
   3,076.08

  3,065.42  

 3,056.33   

3,047.25    

 3,036.58   

  3,025.92  

   3,016.83
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Brent Petrol

Normalleşme adımları, petrol üreticilerin üretim miktarlarını
azaltması ve talepte toparlanmaya ilişkin alınan işaretlerin etkisiyle
nisan ayının son bölümünden itibaren petrol piyasasında alımların
güç kazandığı görülüyor. Nisan ayının son bölümünden itibaren
yukarı yönlü bir seyrin izlendiği petrol piyasasında,  salgına ilişkin
gelişmeler, ekonomik faaliyetlerin seyri ve ABD – Çin ilişkileri
fiyatlamalar üzerinde etkili olacaktır. Brent petrolde, 100 günlük
üssel ortalama (38,89$) üzerinde 39,42$ seviyesi kısa vadeli direnç
konumunda bulunmaktadır. 39,42$ üzerinde mart ayı başında
yaşanan sert düşüş nedeniyle oluşan boşluğun doldurulmaya
çalışıldığı ve alımların güç kazandığı görülebilir. Geri çekilmelerde
ise 37,98$ - 36,95$ ve 35,55$ seviyeleri destek olarak takip
edilebilir.

Günlük Pivot Seviyeleri
   39.14

  38.95  

 38.75   

38.55    

 38.35   

  38.16  

   37.96

USD/JPY

ABD’de ISM imalat endeksi mayıs ayında toparlansa da zayıf
seyrini sürdürdü. Önceki ay 41,5 ile 11 yılın en düşük seviyesine
inen endeks Mayıs'ta 43,1 değerini aldı. Bu toparlanma salgın
nedeniyle ekonomide kötünün görülmüş olabileceğine işaret etti.
Yeni siparişler 27,1'den 31,8'e yükselirken istihdam endeksi 32,1'e
çıktı. ABD'nin bazı kentlerindeki protesto gösterilerinin salgının
yayılma hızını artırabileceğine ve buna bağlı olarak ekonomik
toparlanmanın sekteye uğrayacağına ilişkin endişeler ön planda
kalmaya devam ederken, ABD – Çin ilişkilerine yönelik gelişmeler
yakından izleniyor. Toparlanmanın yaşandığı paritede 107,85 –
108,00 ve 108,10 takip edilen direnç, 107,50 - 107,36 ve 107,25
seviyeleri desteklerdir.

Günlük Pivot Seviyeleri
   108.06

  107.91  

 107.82   

107.73    

 107.58   

  107.43  

   107.34
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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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