
Forex Bülten 04 Haziran 2020

Piyasa Gündemi

Beklentilerden iyi gelen ekonomik veriler ve toparlanmaya ilişkin
artan iyimser beklentiler risk iştahını desteklemeye devam ediyor.
ABD’deki protesto gösterileri devam ederken, ABD – Çin ilişkilerinin
seyri önemini koruyor. Salgın ve siyasi gelişmelere dair haber
akışları izlenmeye devam edilecek. Bugün ECB’nin toplantısı ön
plana çıkarken, piyasadaki beklentiler parasal teşviğin artırılması
yönünde şekilleniyor. 

Açıklanacak Önemli Ekonomik Veriler  
     
•    14:45 Euro Bölgesi – ECB Faiz Kararı Önem: Yüksek
•    15:30 ABD – Haftalık İşsizlik Başvuruları Önem: Yüksek

Türkiye

TÜİK mayıs ayı enflasyon verilerini açıkladı. Buna göre enflasyon
Mayıs'ta aylık %1,36 olurken yıllık %11,39'a yükseldi. Üretici fiyat
endeksi aylık %1,54, yıllık 5,53 arttı. Gıda fiyatları bu dönemde
aylık %0,24 arttı, önceki ay artış %2.53'tü. Çekirdek enflasyon da
yıllık %9,93'ten %10,32'ye yükseldi. Mayısta henüz mağazalar
açılmamışken giyimde yeni sezonun yüksek zamlarla başlaması
enflasyonda beklentilerin aşılmasına neden oldu. Petroldeki
yükselişle benzin, LPG ve motorine gelen zamların yanı sıra otobüs
seferlerinin de zamlı fiyatla başlaması enflasyonu arttırdı. Sermaye
Piyasası Kurulu, serbest (Döviz) fonların ihracı ile bu fonlar
kapsamında döviz cinsinden pay alım satımı başvurularının yeni bir
karar tarihine kadar değerlendirmeye alınmaksızın işlemden
kaldırıldığını bildirdi.

Euro Bölgesi

Euro Bölgesi'nin ekonomik aktivite göstergesi Mayıs ayında
koronavirüs kısıtamalarının gevşetilmesi ile tüketim faaliyetlerinin
toparlanma sebebiyle üç ayın en yüksek seviyesine ulaştı. Mayıs
ayında hizmet PMI endeksi 30,5 seviyesinde gerçekleşti. Verilere
göre toparlanmanın başlamış olmasına rağmen imalat ve hizmet
aktivitelerin sert daralma tarafındaki seyrini sürdürüyor. Euro
Bölgesi'nde martta %7,1 olan mevsimsellikten arındırılmış işsizlik,
salgın nedeniyle nisanda %7,3'e çıktı. Almanya'nın hizmet sektörü
satın alma yöneticileri endeksi 32,6 olurken, ülkede işsizlik
beklentilerin üzerinde artış kaydederek 238,000 yükseldi. Euro
Bölgesi’nde bugün ECB’nin faiz kararı ve Başkan Lagarde’ın
vereceği mesajlar ön planda bulunuyor.

ABD

ABD'de ADP özel sektör istihdamı koronavirüs pandemisi
nedeniyle birçok iş yerinin kapatılmasıyla Mayıs'ta 2.76 milyon
azaldı. Özellikle büyük ölçekli şirketlerde istihdam kayıpları görüldü.
Bu şirketlerde kayıplar 1,6 milyonu aştı, imalat sektörü de
salgından büyük ölçüde etkilendi ve 719 binlik istihdam kaybı oldu.
Fabrika siparişleri Nisan'da %13 düştü. Bu sert düşüş, yılın ikinci
çeyreğine başlarken ekonomide koronavirüsün tahribatının
sürdüğünü gösterdi. ISM hizmet endeksi Mayıs'ta toparlandı ancak
hala daralma bölgesinde kalarak 11 yılın en düşük seviyesi olan
41,8'den 45,4'e yükseldi. ABD hükümeti Çarşamba günü Çin'e,
Pekin'in ABD hava yolu şirketinin tekrar pazara girmesine müsaade
etmemesi durumunda bu ülkeden yapılacak yolcu uçuşlarının
askıya alınacağı uyarısında bulundu. Konuya ilişkin haber akışı ikili
ilişkilerde yönü belirleyeceğinden yakından takip ediliyor.

Piyasa Verileri

Pariteler Son Günlük Değ.
(%)

Haftalık Değ.
(%)

Yılbaşı Değ.
(%)

USDTRY 6.7548 0.17 -0.88 13.54
EURTRY 7.5719 0.16 0.33 13.46
EURUSD 1.1209 -0.21 1.18 -0.08
GBPUSD 1.2539 -0.28 1.78 -5.34
USDJPY 109.09 0.17 1.35 0.39

Sepetler Son Günlük Değ.
bp

Haftalık Değ.
bp

Yılbaşı Değ.
bp

½ $ + ½ € 7.1923 2.40 36.87 88.02
Dolar Endeksi 97.4790 11.80 -101.70 109.00
REK 68.8800 - - -721.00

Endeks Vadeliler Son Günlük Değ.
(%)

Haftalık Değ.
(%)

Yılbaşı Değ.
(%)

S&P 500 Yakın Vade 3,111.75 -0.19 2.43 -3.69
DAX Yakın Vade 12,464.00 -0.09 5.60 -5.91
Dow Jones Yakın
Vade 26,224.00 -0.02 3.01 -8.01

Emtialar Son Günlük Değ.
(%)

Haftalık Değ.
(%)

Yılbaşı Değ.
(%)

Ons Altın 1,700.01 0.10 -1.07 12.00
Gram Altın 369.19 0.23 -1.97 27.18
WTI 37.16 0.02 7.80 -39.25
BRENT 39.20 -0.21 9.70 -41.32
Bakır 2.46 -0.44 2.46 -11.71

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 11.7500 13.00 -56.00 -46.00
ABD 10 Yıllık 0.7490 0.30 5.40 -117.00
ABD 2 Yıllık 0.1920 0.00 1.80 -137.90
Almanya 10 Yıllık -0.3480 0.70 7.70 -16.00
Almanya 2 Yıllık -0.6420 -0.10 -0.30 -2.50

Gelişmekte Olan
Ülke Kurları Son Günlük Değ.

(%)
Haftalık Değ.

(%)
Yılbaşı Değ.

(%)
USDZAR 16.9929 0.39 -2.99 21.32
USDIDR 14,174.00 0.49 -3.89 2.08
USDTRY 6.7548 0.17 -0.88 13.54
USDRUB 68.8950 0.42 -2.30 10.98
USDBRL 5.0628 -0.02 -6.40 25.95
USDCNY 7.1259 0.14 -0.28 2.34
USDMXN 21.8688 0.44 -1.54 15.65
USDCZK 23.7961 0.36 -2.45 4.97
USDHUF 307.9460 0.26 -2.36 4.40
USDPLN 3.9417 0.41 -1.97 3.90
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Euro/Dolar

Euro Bölgesi'nde hizmet PMI mayıs ayında koronavirüs
kısıtlamalarının gevşetilmesi ile tüketim faaliyetlerinin
toparlanmayla üç ayın en yüksek seviyesine ulaşarak 30,5
seviyesinde gerçekleşti. Almanya’da da endeks 32,6 açıklanarak
yükseliş kaydetti. ABD’de ADP özel sektör istihdamı koronavirüs
salgını nedeniyle birçok iş yerinin kapatılmasıyla mayıs ayında 2,76
milyon azaldı. ISM hizmet PMI endeksi 11 yılın en düşük seviyesi
olan 41,8'den 45,4'e yükseldi. Bugün ECB’nin faiz kararı ve Başkan
Lagarde’ın vereceği mesajlar paritede yönü belirleyeceğinden
yakından takip edilecek. Yükselişin sürdüğü paritede 1,1220
seviyesinin üzerinde 1,1258 – 1,1285 ve 1,1300 seviyeleri
direnç,1,1220 seviyesinin altında ise, 1,1200 - 1,1182
ve 1,1162 takip edilecek destek seviyeleridir.

Günlük Pivot Seviyeleri
   1.1265

  1.1253  

 1.1231   

1.1209    

 1.1197   

  1.1185  

   1.1163

GBP/USD

GBPUSD paritesi yükselişini dün sınırlı alımlarla sürdürdü. Dün gün
içinde yataya yakın bir görünüm sergileyen parite, öğleden sonra
ABD’de açıklanan özel sektör istihdam değişimi ve imalat dışı PMI
verilerinin tahminlerden iyi gerçekleşmesi ve verilerin ardından
zayıflayan dolar endeksine bağlı olarak 30 Nisan’dan sonra ilk kez
1,26 seviyesinin üzerine çıktı. Dün verilerin dışında İngiltere’de
BoE’nin bankalardan anlaşmasız Brexit için planlarını
hızlandırmalarını istemesi ve ABD’de devam eden protestolar
izlendi. Bugün ise ABD haftalık istihdam verisi takip edilecek.
Paritede bugün yukarıda 1,2560 seviyesinin üzerinde 1,2615 ve
1,2642 seviyeleri önem kazanacaktır. Düşüşlerde ise 1,2530
seviyesinin altında 1,2480 ve 1,2425 seviyeleri destek noktaları
olarak takip edilebilir.

Günlük Pivot Seviyeleri
   1.2622

  1.2602  

 1.2570   

1.2539    

 1.2519   

  1.2499  

   1.2468
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USD/TRY

Dolar/TL kuru dün 6,6894 ve 6,7682 seviyeleri arasında
dalgalanarak günü 6,7432 seviyesinden tamamladı. Güne 6,69-
6,72 bandında başlayan Dolar/TL kurunda dün sabah açıklanan
mayıs ayı enflasyon verisi izlendi. TÜFE aylık %1,36’lık artışla
beklenti rakamı %0,8’in üzerinde gerçekleşti. Gün içinde 6,76’lı
seviyeleri test eden kur kapanışa doğru geri çekildi. Güne 97,4’lü
seviyelerden başlayan küresel dolar endeksi ise gün içindeki tepki
alımlarına rağmen ABD’de açıklanan verilerin ardından kayıplar
yaşadı ve gün sonunda 97,2 ile günlük kayıplarını derinleştirdi.
Bugün ABD’de açıklanacak haftalık işsizlik başvuruları ve dış
ticaret dengesi rakamları izlenecek. Sabah 08:40 itibariyle küresel
dolar endeksi 97,4 seviyelerinden,  Dolar/TL kuru ise 6,75
seviyelerinden işlem görüyor. 

Günlük Pivot Seviyeleri
   6.8053

  6.7829  

 6.7689   

6.7548    

 6.7324   

  6.7100  

   6.6960

EUR/TRY

Euro/TL kuru dün 7,4391 ve 7,5934 seviyeleri arasında
dalgalanarak günü 7,5540 seviyesinden tamamladı. Euro
Bölgesi'nde hizmet PMI mayıs ayında koronavirüs kısıtlamalarının
gevşetilmesi, tüketim faaliyetlerindeki toparlanmayla üç ayın en
yüksek seviyesine ulaşarak 30,5 seviyesinde gerçekleşti.
Almanya’da da endeks 32,6 açıklanarak yükseliş kaydetti.
Yurtiçinde mayıs ayı enflasyon mayıs ayında aylık %1,36 olurken
yıllık %11,39'a yükseldi. Üretici fiyat endeksi aylık %1,54, yıllık 5,53
arttı. Mayısta gıda fiyatlarında düşüş yaşanırken, giyim ile ulaştırma
grubundaki zamlar tüketici enflasyonunun artışında etkili oldu. Euro
Bölgesi’nde bugün ECB’nin faiz kararı ve Başkan Lagarde’ın
vereceği mesajlar yakından takip edilecek.

Günlük Pivot Seviyeleri
   7.6376

  7.6114  

 7.5916   

7.5719    

 7.5457   

  7.5195  

   7.4998
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XAU/USD

Ons altın dün 17689$ ve 1731$ seviyeleri arasında dalgalanarak
günü 1698$ seviyesinden kapattı. Geçen hafta ABD - Çin gerilimi
ve ABD'deki protesto gösterilerinin sürmesi, virüsün yayılacağına
ilişkin endişelerle yükseliş kaydeden ons altında, verilerdeki
toparlanma ve ekonomilerin açılması ile geri çekilme
kaydedilmektedir. ABD’de ISM hizmet PMI endeksi mayıs ayında
11 yılın en düşük seviyesi olan 41,8'den 45,4'e yükseldi. Yüksek
risk iştahı ile oluşan iyimser hava ons altında dün fiyatlamanın
1700$’ın altına sarkmasında etkili oldu. 1700$ altında gelen tepki
alımlarıyla toparlanmanın kaydedildiği ons altında 1709$ - 1720$
ve 1738$ seviyeleri dirençlerdir. Geri çekilmenin devam etmesi ile
1700$ seviyesinin altında 1690$ - 1682$ ve 1670$ seviyeleri
destek seviyeleri olarak takip edilebilir.

Günlük Pivot Seviyeleri
   1,712.64

  1,709.04  

 1,704.58   

1,700.13    

 1,696.52   

  1,692.92  

   1,688.46

DAX Yakın Vade

Normalleşme adımları ve toparlanmaya ilişkin güç kazanan iyimser
beklentiler hisse piyasalarını destekleyen temel gelişmeler olarak
karşımıza çıkıyor. Bu hafta hisse piyasalarında güçlü yükselişlerin
yaşandığı görülüyor. Avrupa borsaları dün günü %3’leri bulan
yükselişlerle tamamlarken, DAX vadeli kontratı da günü %4,01’lik
güçlü bir yükselişle 12.476 puandan tamamladı. Bu sabah yataya
yakın bir seyir izleyen DAX vadelisinde yukarı yönlü hareketlerin
devamında 12.563 – 12.637 ve 12.850 seviyeleri direnç olarak
takip edilecek. Olası kâr satışlarında ise 12.425 – 12.275 ve 12.082
seviyeleri destek konumunda bulunmaktadır. Bugün Avrupa
tarafında ECB’nin toplantısı yakından izlenecek olup, ECB’nin
kararı ve mesajları piyasalar açısından önemli olacaktır. 

Günlük Pivot Seviyeleri
   12,658.33

  12,604.17  

 12,533.83   

12,463.50    

 12,409.33   

  12,355.17  

   12,284.83
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Dow Jones Yakın Vade

Ekonomilerin yeniden açılmasına yönelik iyimserliğin dün
beklentilerden daha iyi bir görünüm sergileyen ekonomik verilerin
ardından artması DJ endeksinin günü %2’nin üzerinde primle
26,228 puandan tamamlamasını sağladı. Özel sektör istihdam
değişimi 2,76 milyon düşüşle beklenti rakamı 8,7 milyonun oldukça
altında gerçekleşirken, koronavirüs kapanmalarının ardından
eskiye dönüş beklentileri havacılık ve bankacılık hisselerinde güçlü
yükselişler görmemizi sağladı. Bugün ülkede haftalık işsizlik
başvuruları verisi takip edilecek. Sabah itibariyle yataya yakın işlem
gören DJ vadelilerinde bugün 26,350 seviyesinin üzerinde 26,530
ve 26,710 seviyeleri önem kazanacaktır. Geri çekilmelerde ise
26,100 seviyesinin altında 25,930 ve 25,780 seviyeleri destek
noktaları olarak izlenebilir.

Günlük Pivot Seviyeleri
   26,535.67

  26,441.33  

 26,331.67   

26,222.00    

 26,127.67   

  26,033.33  

   25,923.67

S&P 500 Yakın Vade

Normalleşme adımları ve toparlanmaya ilişkin güç kazanan
beklentiler küresel ölçüde hisse piyasalarını destekleyen temel
gelişmeler olarak karşımıza çıkıyor. Salgın, ABD – Çin ilişkilerinin
seyri ve ABD’deki sokak olayları piyasalar açısından önemli konu
başlıkları olsa da şuan piyasalar normalleşmeye odaklanmış
durumda. Dün S&P 500 Endeksi günü %1,36’lık yükselişle
tamamlarken, bu sabah endeks vadeli piyasada hafif satıcılı bir
seyirle 3100’ün üzerinde tutunmaya çalışıyor. Sözleşmede aşağıda
ise 3040 ve 3000 ilk önemli destekler 2980 en güçlü destek
konumunda. Yukarıda ise 3130 – 3180 ve devamında 3210 direnç
seviyeleri olarak izlenebilir.

Günlük Pivot Seviyeleri
   3,145.25

  3,136.00  

 3,123.75   

3,111.50    

 3,102.25   

  3,093.00  

   3,080.75
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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. Toparlanmaya ilişkin güç kazanan beklentiler bu hafta
da risk iştahı ve petrol fiyatlarını desteklerken, dün OPEC
toplantısının kota tartışması nedeniyle henüz kesin olmadığına
ilişkin haber akışı petrol fiyatları üzerinde baskı oluşturdu. 39$’lı
seviyelerden fiyatlanan brent petrolde, 100 günlük üssel ortalama
(38,92$) altında 38,00$ - 36,95$ ve 36,10$ seviyeleri destek olarak
izlenebilir. Yükselişlerde ise 39,75$ - 40,55$ ve 41,50$ seviyeleri
direnç konumunda bulunmaktadır. 40$ üzerindeki kapanışlarda
mart başında oluşan 45$’a kadarki boşluğun doldurulmaya
çalışıldığı görülebilir.

Günlük Pivot Seviyeleri
   40.15

  39.88  

 39.54   

39.20    

 38.93   

  38.66  

   38.32

USD/JPY

ABD’de dün ADP özel sektör istihdamı koronavirüs salgını
nedeniyle birçok iş yerinin kapatılmasıyla mayıs ayında 2,76 milyon
azaldı. Nisan ayına ait fabrika siparişleri ise %13,0 açıklanarak
beklentilerin altında azalış kaydetti. ISM imalat PMI endeksi ise
mayıs ayında salgına dair endişelerin yatışması ile 45,4
seviyesinde açıklanarak beklentilerin üzerinde iyileşme gösterdi.
Japonya’da dün takip eidlen hizmet PMI endeksi 26,5 seviyesinde
açıklanarak beklentilerin üzerinde artış kaydetti. Toparlanma
kaydeden veriler ve ekonomilerin açılmaısyla oluşan iyimser hava
risk iştahındaki yükselişi destekliyor. Toparlanmanın yaşandığı
paritede 109,25 – 109,40 – 109,70 seviyeleri direnç konumunda
bulunurken, geri çekilmelerde 108,85 – 108,50 ve 108,25 takip
edilen destek seviyeleridir.

Günlük Pivot Seviyeleri
   109.49

  109.29  

 109.19   

109.09    

 108.90   

  108.71  

   108.61

444 0 435 www.gedikyatirim.com.tr

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


Gedik Forex Bülten 04 Haziran 2020

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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