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Piyasa Gündemi

Normalleşme adımları ve iyimser beklentiler risk iştahını
desteklerken, ABD – Çin arasındaki gerilim ve ABD’de şiddetlenen
protesto gösterileri aşağı yönlü risk oluşturuyor.  Ekonomik tarafta
ise yurt dışında bugün hizmet PMI verileri takip edilecekken, yurt
içinde mayıs ayı enflasyon rakamları açıklanacak. Konsensus
beklentiler TÜFE’nin aylık bazda %0,80 artış kaydetmesi
yönündeyken, bizim beklentimiz %1,20 olarak şekilleniyor. 

Açıklanacak Önemli Ekonomik Veriler  
     
•    10:00 Türkiye – TÜFE/ÜFE Önem: Yüksek
•    15:15 ABD – ADP Tarım Dışı İstihdam Değişimi Önem: Yüksek

Türkiye

Ticaret Bakanlığı'nın verilerine göre ihracat Mayıs'ta koronavirüs
etkisiyle yıllık %40,9 düşerek 9 milyar 964 milyon dolar oldu, bu
dönemde ithalat %27,7 düşüşle 13 milyar 406 milyon dolara
geriledi. Dış ticaret açığı Mayıs'ta yıllık %104,2 artışla 3 milyar 442
milyon dolar oldu. AB Komisyonu Genişlemeden Sorumlu Üyesi
Varhelyi, AB'nin aday ülkeler için yürüttüğü Katılım Öncesi Yardım
Aracı'nın (IPA) 2021-2027 yıllarını kapsayan üçüncü dönemine
Türkiye'nin dahil olduğunu söyledi. IPA fonları, Türkiye'nin AB
müktesebatına uyumu ve uygulamasına yönelik kapasitesinin
geliştirilmesi ile ekonomik ve sosyal uyuma yönelik kapasitelerinin
oluşturulması hedefleri çerçevesinde yürütülen proje ve programlar
vasıtasıyla kullanılıyor. TCMB’nin toplam fonlamasının vadesi
uzadı. Söz konusu gelişme bankanın açık piyasa işlemleri (APİ)
üzerinden piyasaya verdiği Türk Lira’sının kompozisyonunda
hedefli ilave likidite imkanı ile verilen tutarın artmasıyla gerçekleşti.

Euro Bölgesi

Almanya Başbakanı Angela Merkel, Avrupa'nın en büyük
ekonomisinin koronavirüs kaynaklı derin resesyondan
toparlanmasına yardımcı olmak için dün ikinci bir teşvik paketi
üzerinde uzlaşma sağlanmasına çalışacağını bildirdi. Merkel'in
hükümeti tüketici ve işletmeleri salgının etkisinden korumak için
Mart'ta teşvikin ilk aşamasını başlattı. Yetkililer ekonomiyi bu yıl
%6'yı aşması beklenen daralmadan kurtarmaya odaklanıyor. Bu,
İkinci Dünya Savaşı'ndan bu yana görülen en sert daralma olabilir.
Avrupa Birliği (AB) Dış İlişkiler ve Güvenlik Politikası Yüksek
Temsilcisi Josep Borrell, ABD'de siyahi vatandaş George Floyd'un
polis şiddeti sonucu hayatını kaybetmesine ilişkin, "Tüm toplumlar
aşırı güç kullanımına karşı duyarlı olmalı ve bu tür olaylara karşı
güvenli, etkili ve hukukun üstünlüğü ile insan haklarına saygılı
şekilde cevap vermeli." dedi.

ABD

Çin'in birinci faz ticaret anlaşması gereği ABD'den gerçekleştirdiği
tarım ithalatını durdurma kararında iç talepte soya fasulyesine olan
talebin düşmesi olduğu öne sürüldü. Eski Başkan Yardımcısı
Biden'ın kazandığı ön seçimler, koronavirüs ile siyahi Amerikalı
George Floyd'un ölümünün ardından başlayan protestoların
gölgesinde yapıldı. ABD Savunma Bakanlığı (Pentagon), 82'nci
Hava İndirme Tümeninin bulunduğu Fort Bragg ve 10'uncu Dağcı
Tümeninin bulunduğu Fort Drum kışlalarından yaklaşık 1600 askeri
tedbir amaçlı Washington bölgesinde konuşlandırdığını duyurdu.

Piyasa Verileri

Pariteler Son Günlük Değ.
(%)

Haftalık Değ.
(%)

Yılbaşı Değ.
(%)

USDTRY 6.7013 -0.18 -1.07 12.64
EURTRY 7.5087 0.18 0.69 12.51
EURUSD 1.1206 0.33 1.79 -0.10
GBPUSD 1.2587 0.30 2.67 -4.97
USDJPY 108.64 -0.03 0.85 -0.02

Sepetler Son Günlük Değ.
bp

Haftalık Değ.
bp

Yılbaşı Değ.
bp

½ $ + ½ € 7.1683 -5.65 34.47 85.62
Dolar Endeksi 97.3890 -21.10 -155.20 100.00
REK 68.8800 - - -721.00

Endeks Vadeliler Son Günlük Değ.
(%)

Haftalık Değ.
(%)

Yılbaşı Değ.
(%)

S&P 500 Yakın Vade 3,090.50 0.44 1.81 -4.35
DAX Yakın Vade 12,157.00 1.35 4.34 -8.22
Dow Jones Yakın
Vade 25,856.00 0.60 1.26 -9.30

Emtialar Son Günlük Değ.
(%)

Haftalık Değ.
(%)

Yılbaşı Değ.
(%)

Ons Altın 1,723.67 -0.25 0.84 13.56
Gram Altın 371.37 -0.40 -0.26 27.93
WTI 38.41 2.51 16.51 -37.21
BRENT 40.30 1.63 16.81 -39.67
Bakır 2.46 -0.35 3.37 -11.83

Tahviller Son Günlük Değ.
bp

Haftalık Değ.
bp

Yılbaşı Değ.
bp

Türkiye 2 Yıllık 8.8900 -16.00 -91.00 -289.00
Türkiye 10 Yıllık 11.6200 -21.00 -86.00 -59.00
ABD 10 Yıllık 0.7050 2.00 1.50 -121.40
ABD 2 Yıllık 0.1700 0.40 -1.40 -140.10
Almanya 10 Yıllık -0.3840 1.70 3.00 -19.60
Almanya 2 Yıllık -0.6380 3.00 0.40 -2.10

Gelişmekte Olan
Ülke Kurları Son Günlük Değ.

(%)
Haftalık Değ.

(%)
Yılbaşı Değ.

(%)
USDZAR 17.0883 -0.43 -1.67 22.00
USDIDR 14,217.50 -0.77 -3.82 2.39
USDTRY 6.7013 -0.18 -1.07 12.64
USDRUB 68.5028 -0.23 -3.50 10.35
USDBRL 5.2008 -0.06 -1.37 29.38
USDCNY 7.1109 0.13 -0.81 2.12
USDMXN 21.6565 -0.60 -3.00 14.53
USDCZK 23.6857 -0.49 -3.85 4.48
USDHUF 307.8950 -0.43 -2.78 4.38
USDPLN 3.9069 -0.50 -2.92 2.99
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Euro/Dolar

Dün önemli veri akışı bulunmazken, Almanya Başbakanı Angela
Merkel, Avrupa'nın en büyük ekonomisinin koronavirüs kaynaklı
derin resesyondan toparlanmasına yardımcı olmak için ikinci bir
teşvik paketi üzerinde uzlaşma sağlanmasına çalışacağını bildirdi.
Ek teşvik paketine ilişkin beklentiler euroda kazançların
derinleşmesinde etkili olurken, ABD – Çin ilişkilerine yönelik
gelişmeler ve ABD’de süren, protestolar dolar üzerinde baskı
oluşturuyor. Bugün Avrupa’da hizmet PMI ve işsizlik rakamları,
ABD’de ADP özel istihdam raporu, ISM Hizmet PMI endeksi ve
fabrika siparişleri takip edilecek. Yükselişin sürdüğü paritede dün
1,1195 seviyesi test edildi. Alıcılı seyrin devamında 1,1220 –
1,1236 ve 1,1248 seviyeleri direnç, 1,1188 – 1,1162 ve
1,1140 takip edilen desteklerdir.

Günlük Pivot Seviyeleri
   1.1271

  1.1242  

 1.1224   

1.1206    

 1.1177   

  1.1148  

   1.1130

GBP/USD

GBPUSD paritesi dün yukarı yönlü hareketlerini devam ettirerek
1,2575 ile 1 Mayıs’tan bu yana gördüğü en yüksek seviyeleri test
etti. Ekonomilerin yeniden açılmasıyla artan risk iştahının yanı sıra
ABD’de artan gösterilerin halen kontrol altına alınamaması ve
anlaşmalı Brexit umutları paritenin son dönemdeki yükselişinde
etkili oluyor. Dün önemli bir veri akışının olmadığı günde küresel
dolar endeksi son 2,5 ayın en düşüğü 97,4 seviyelerine kadar
geriledi. Bugün açıklanacak hizmet PMI verilerinin yanı sıra ABD
özel sektör istidam ve fabrika siparişleri verileri izlenecek. Paritede
bugün yukarıda 1,2610 seviyesinin üzerinde 1,2642 ve 1,2725
seviyeleri önem kazanacaktır. Düşüşlerde ise 1,2555 seviyesinin
altında 1,2500 ve 1,2460 seviyeleri destek noktaları olarak takip
edilebilir.

Günlük Pivot Seviyeleri
   1.2682

  1.2646  

 1.2617   

1.2587    

 1.2552   

  1.2516  

   1.2487
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USD/TRY

Dolar/TL kuru dün 6,6874 ve 6,8221 seviyeleri arasında
dalgalanarak günü 6,7131 seviyesinden tamamladı. Dün güne
6,80-6,82 bandında başlayan Dolar/TL kuru öğleden sonra sert geri
çekildi. Gün içinde yurtdışında ABD-Çin gerginliği ve ABD’de artan
protesto eylemleri takip edildi. Ekonomilerin yeniden açılması ve
ülkedeki gösterilerin kontrol altına alınamaması nedeniyle dolar
endeksi 97,4 seviyelerine kadar düşerken gelişmekte olan ülke
para birimlerinin çoğu dolara karşı değer kazandı. Bugün yurtiçinde
mayıs ayı enflasyon verisi yurtdışında ise hizmet PMI verilerinin
yanı sıra ABD özel sektör istihdam ve fabrika siparişleri verileri
izlenecek. Sabah 08:45 itibariyle küresel dolar endeksi 97,4
seviyelerinden,  Dolar/TL kuru ise 6,72 seviyelerinden işlem
görüyor. 

Günlük Pivot Seviyeleri
   6.7731

  6.7540  

 6.7277   

6.7013    

 6.6822   

  6.6631  

   6.6368

EUR/TRY

Euro/TL kuru dün 7,4644 ve 7,6118 seviyeleri arasında
dalgalanarak günü 7,4721 seviyesinden tamamladı. Almanya
Başbakanı Angela Merkel, Avrupa'nın en büyük ekonomisinin
koronavirüs kaynaklı derin resesyondan toparlanmasına yardımcı
olmak için ikinci bir teşvik paketi üzerinde uzlaşma sağlanmasına
çalışacağını bildirdi. Konuya ilişkin gelişmeler fiyatlamalar üzerinde
etkili olacağından yakından takip ediliyor. Yurtiçinde Ticaret
Bakanlığı'nın verilerine göre dış ticaret açığı mayıs ayında yıllık
%104,2 artışla 3 milyar 442 milyon dolar oldu. Yurtiçinde bugün
enflasyon verisi ön planda olurken, Avrupa’da hizmet PMI endeksi
ve işsizlik rakamları izlenecek.

Günlük Pivot Seviyeleri
   7.6117

  7.5794  

 7.5440   

7.5087    

 7.4764   

  7.4441  

   7.4087
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XAU/USD

Ons altın dün 1721$ ve 1745$ seviyeleri arasında dalgalanarak
günü 1727$ seviyesinden kapattı. Son günlerde ABD - Çin gerilimi
ve ABD'deki protesto gösterilerinin sürmesi ile virüsün yayılacağına
ilişkin endişelerle yükseliş kaydeden ons altının 1745$ civarında
kalıcılık sağlamakta zorlandığı görülmektedir. Böylece gündemdeki
risklere rağmen piyasalarda artan iyimser hava ve risk iştahındaki
güç kazanımı dün ons altında satışları beraberinde getirdi. Bugün
gündeme dair gelişmeler ve ABD’de ADP özel istihdam raporu, ISM
Hizmet PMI endeksi ve fabrika siparişleri takip edilecek.
Fiyatlamanın 1720$’ın altına sarkması durumunda 1709$ - 1700$
ve 1690$ destek seviyeleri olarak izlenmektedir. 1720$’ın altında
ise 1738$ - 1748$ ve 1754$ direnç seviyeleri olarak takip edilebilir.

Günlük Pivot Seviyeleri
   1,741.17

  1,736.58  

 1,730.13   

1,723.68    

 1,719.10   

  1,714.51  

   1,708.06

DAX Yakın Vade

Küresel çapta güç kazanan iyimser beklentiler ve normalleşme
adımları hisse piyasalarında pozitif fiyatlamaların devam etmesine
katkı sağlıyor. Yine dün Avrupa tarafında Almanya’nın 100 milyar
euroya kadar ek teşvik verebileceği haberi takip edildi. Risk iştahı
genel olarak gücünü korurken, salgın kaynaklı gelişmeler ile siyasi
gelişmeler yakından izlenmeye devam edilecek. Avrupa borsaları
dün günü güçlü yükselişlerle tamamlarken, DAX vadelisi de günü
%1,17’lik yükselişle 11.995 seviyesinden kapattı. 500 günlük üssel
ortalama (11.932) üzerinde işlem gören DAX vadelisinde,
yükselişlerin devamında 12.213 - 12.276 ve 12.360 seviyeleri
direnç olarak izlenebilir. Geri çekilmelerde ise 12.000 - 11.931 ve
200 günlük üssel ortalama (11.725) destek konumunda
bulunmaktadır.

Günlük Pivot Seviyeleri
   12,248.50

  12,207.50  

 12,182.00   

12,156.50    

 12,115.50   

  12,074.50  

   12,049.00
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Dow Jones Yakın Vade

ABD’de gösterilerin halen kontrol alınamamasına karşın
yatırımcıların ekonomilerin yeniden açılmasına odaklanması dün
DJ endeksinin günü %1’in üzerine primle 25,700’lü seviyelerde
tamamlamasını sağladı. Perakende ve bankacılık hisseleri yükseliş
desteklerken teknoloji hisseleri dün yatay bir görünüm sergiledi.
Bugün ülkede protestolara yönelik gelişmelerin yanı sıra mayıs ayı
ADP özel sektör istihdam değişimi, fabrika siparişleri ve ISM hizmet
PMI rakamları yakından izlenecektir. Sabah itibariyle 6 Mart’tan bu
yana gördüğü en yüksek seviyelerden işlem gören DJ vadelilerinde
bugün 25,865 seviyesinin üzerinde 26,000 ve 26,280 seviyeleri
önem kazanacaktır. Geri çekilmelerde ise 25,780 seviyesinin
altında 25,650 ve 25,490 seviyeleri destek noktaları olarak
izlenebilir.

Günlük Pivot Seviyeleri
   26,141.00

  26,014.00  

 25,933.00   

25,852.00    

 25,725.00   

  25,598.00  

   25,517.00

S&P 500 Yakın Vade

Başta ABD’de endeksleri olmak üzere küresel ölçüde hisse senedi
endekslerinde riskler göz ardı edilme eğiliminde. ABD – Çin
arasındaki tırmanan gerilim ve ABD’de yaşanan sokak olaylarına
rağmen, salgın sonrası normalleşme adımlarına yönelik beklentiler
daha ön planda. S&P 500 Endeksi dün %0,82 yükselişle günü
tamamladı. Bu sabah ise vadeli piyasada hafif alıcılı bir görünüm
mevcut. Sözleşmede aşağıda ise 3040 ve 3000 ilk önemli destekler
2980 en güçlü destek konumunda. Yukarıda ise 3115 ve 3180
direnç seviyeleri olarak izlenebilir. Bugün TSİ 15:15’te ABD’de
açıklanacak olan ADP Tarım Dışı İstihdam Değişimi rakamları kısa
vadeli de olsa dalgalanma oluşturabilir.

Günlük Pivot Seviyeleri
   3,118.92

  3,106.83  

 3,098.42   

3,090.00    

 3,077.92   

  3,065.83  

   3,057.42
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Brent Petrol

Normalleşme adımları, petrol üreticilerin üretim miktarlarını
azaltması ve talepte toparlanmaya ilişkin işaretlerin etkisiyle nisan
ayı sonundan itibaren petrol piyasasında alımların güç kazandığı
görülüyor. Rusya ve diğer bazı OPEC+ ülkelerinin petrol üretim
kısıntılarını bir ay uzatma taraftarı oldukları ilişkin haber akışı ile
risk iştahındaki güçlü seyir petrol fiyatlarını desteklemeye devam
ediyor. Bu sabah 40$’lı seviyelerden fiyatlanan brent petrolde, 100
günlük üssel ortalama (38,94$) üzerinde kalındığı sürece pozitif
seyrin devam ettiği ve mart başında oluşan 45$’a kadarki boşluğun
doldurulmaya çalışıldığı görülebilir. Yükselişlerin devamında 41,50$
- 42,49$ ve 43,55$ kısa vadeli direnç seviyeleridir. Geri
çekilmelerde ise 38,94$ - 38,00$ ve 36,95$ seviyeleri destek
konumundadır.

Günlük Pivot Seviyeleri
   41.44

  41.00  

 40.65   

40.30    

 39.86   

  39.41  

   39.07

USD/JPY

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. Çin'in birinci faz ticaret anlaşması gereği
ABD'den gerçekleştirdiği tarım ithalatını durdurma kararında iç
talepte soya fasulyesine olan talebin düşmesi olduğu belirtilirken,
risk iştahı gücünü korumaya devam ediyor. Sabah saatlerinde
Japonya’da mayıs ayına ait hizmet PMI endeksi 26,5 seviyesinde
açıklanarak beklentilerin üzerinde artış kaydetti. Toparlanmanın
yaşandığı paritede 108,55 – 109,00 – 109,20 seviyeleri direnç
konumunda bulunurken, geri çekilmelerde 108,25 – 108,00 ve
107,85 takip edilen destek seviyeleridir.

Günlük Pivot Seviyeleri
   109.29

  109.07  

 108.85   

108.64    

 108.42   

  108.20  

   107.99
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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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