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Piyasa Gündemi

ABD’de vaka sayıları artış kaydederek rekor rakamlara ulaşırken,
ikinci dalga endişeleri gündemde kalmaya ve risk iştahı üzerinde
baskı oluşturmaya devam ediyor. ABD Başkanı Trump, artan vaka
sayılarına rağmen normal düzenin devam etmesine yönelik
mesajlar verirken, Florida ve Teksas'ta valiler tarafından bazı
sınırlamalar geri getirildi. Salgın kaynaklı gelişme ve haber akışları
piyasalar açısından önem taşımaktadır. 

Açıklanacak Önemli Ekonomik Veriler  
     
•    10:00 Türkiye – Ekonomik Güven Endeksi Önem: Orta
•    17:00 ABD – Bekleyen Konut Satışları Önem: Yüksek

Türkiye

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası tarafından, Mayıs 2020
dönemine ilişkin "Uluslararası Rezervler ve Likiditesi Gelişmeleri"
verileri yayımlandı. Buna göre, resmi rezerv varlıkları Nisan'da bir
önceki aya kıyasla %5,3 artışla 90,9 milyar dolar oldu. Aynı
dönemde döviz varlıkları %5,4 artışla 52,8 milyar dolara, altın
cinsinden rezerv varlıklar %5,4 yükselişle 36,7 milyar dolara çıktı.
Koronavirüs salgınının Türkiye ekonomisi üzerindeki olumsuz
etkilerinin azaltılması ve yerli sanayinin artan ithalat baskısına karşı
korunması amacıyla sanayi sektörü kuruluşları ve firmalardan
gelen talepler de dikkate alınarak bazı ithal ürünlerde ek gümrük
vergisi uygulanmasına karar verildi. İthalatta 400'ün üzerinde eşya
için eylül sonuna kadar değişen oranlarda yüzde 20'ye kadar ilave
gümrük vergisi uygulanacak.

Euro Bölgesi

Avrupa Merkez Bankası Başkanı Christine Lagarde, Avrupa İş
Liderleri Konvensiyonu tarafından dijital ortamda düzenlenen Kuzey
Yıldızı Zirvesi’nde konuştu. Lagarde, yeni tip koronavirüs (Kovid-
19) salgınının sebep olduğu ekonomik krizde dip noktasının Euro
Bölgesi’nde muhtemelen geçildiğini dile getirerek, salgında ikinci
dalga olasılığı sebebiyle bunu ihtiyatlı söylediğini vurguladı. Küresel
ticaretin önemli ölçüde azalacağına işaret eden Lagarde, ekonomik
krizde savunmasız kalan insanlara son derece özenli olunması
çağrısı yaptı.

ABD

ABD Başkanı Trump Nisan ayında rapor edilen rekor seviyenin de
üzerine çıkan koronavirüs vaka artışlarına rağmen, toplantılar ve
seyahatlerin normal düzeninde devam etmesine yönelik duyuru
yaptı. Trump Amerikalılardan günlük rutinlerini değiştirmemelerini
istedi. Trump yönetiminin üst düzey yetkilileri Mart ayındaki gibi
ABD ekonomisini çökertecek tam karantinaların
uygulanmayacağını belirtti.

Ticaret Bakanlığı, mayıs ayına ilişkin kişisel gelir ve tüketim
harcamaları verilerini açıkladı. Buna göre, ülkede kişisel gelirler
mayısta bir önceki aya kıyasla %4,2 azaldı. Amerikalıların kişisel
gelirlerinde mayıs ayında yaşanan düşüş, Ocak 2013'ten bu yana
kaydedilen en yüksek azalış oldu. Amerikalıların kişisel tüketim
harcamaları ise mayısta toparlanma göstererek aylık %8,2 arttı.
Yeni tip koronavirüs salgını nedeniyle nisan ayında yüzde 12,6
oranında rekor bir düşüş gösteren kişisel tüketim harcamalarının,
mayısta %9 artması bekleniyordu. Resmi vaka sayılarının 2,5
milyonu geçtiği ABD'de, güney eyaletlerinden Florida ve Teksas'ta
rekor günlük vaka sayıları kaydedildi, Valiler iş yerleri ve işletmeler
için sıkı tedbirleri tekrar devreye sokmaya karar verdi.

Piyasa Verileri

Pariteler Son Günlük Değ.
(%)

Haftalık Değ.
(%)

Yılbaşı Değ.
(%)

USDTRY 6.8531 -0.01 0.12 15.20
EURTRY 7.7136 0.27 0.06 15.58
EURUSD 1.1254 0.31 -0.05 0.33
GBPUSD 1.2374 0.25 -0.76 -6.58
USDJPY 107.11 -0.11 0.19 -1.43

Sepetler Son Günlük Değ.
bp

Haftalık Değ.
bp

Yılbaşı Değ.
bp

½ $ + ½ € 7.2803 -0.55 0.10 96.82
Dolar Endeksi 97.2440 -25.50 31.00 85.50
REK 68.6000 - - -762.00

Endeks Vadeliler Son Günlük Değ.
(%)

Haftalık Değ.
(%)

Yılbaşı Değ.
(%)

S&P 500 Yakın Vade 2,999.00 -0.27 -3.59 -7.18
DAX Yakın Vade 11,962.00 -0.83 -2.13 -9.70
Dow Jones Yakın
Vade 24,869.00 -0.32 -4.18 -12.76

Emtialar Son Günlük Değ.
(%)

Haftalık Değ.
(%)

Yılbaşı Değ.
(%)

Ons Altın 1,772.27 0.05 0.99 16.76
Gram Altın 390.50 0.06 1.01 34.52
WTI 37.74 -1.67 -7.47 -38.30
BRENT 40.06 -1.43 -6.91 -40.04
Bakır 2.71 0.72 2.02 -2.86

Tahviller Son Günlük Değ.
bp

Haftalık Değ.
bp

Yılbaşı Değ.
bp

Türkiye 2 Yıllık 9.1900 25.00 25.00 -259.00
Türkiye 10 Yıllık 11.6700 6.00 -26.00 -54.00
ABD 10 Yıllık 0.6480 0.70 -6.20 -127.10
ABD 2 Yıllık 0.1660 -0.20 -3.00 -140.50
Almanya 10 Yıllık -0.4760 0.50 -4.20 -28.80
Almanya 2 Yıllık -0.7110 0.00 -2.10 -9.40

Gelişmekte Olan
Ülke Kurları Son Günlük Değ.

(%)
Haftalık Değ.

(%)
Yılbaşı Değ.

(%)
USDZAR 17.2921 0.00 -0.22 23.46
USDIDR 14,389.50 0.26 1.12 3.63
USDTRY 6.8531 -0.01 0.12 15.20
USDRUB 69.8417 0.09 1.04 12.51
USDBRL 5.4858 0.01 4.33 36.47
USDCNY 7.0765 -0.03 0.11 1.63
USDMXN 23.0229 -0.15 2.30 21.76
USDCZK 23.7679 -0.38 0.36 4.85
USDHUF 315.5480 -0.38 2.38 6.98
USDPLN 3.9704 -0.32 0.63 4.66
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Euro/Dolar

Avrupa Merkez Bankası Başkanı Lagarde, koronavirüs salgınının
sebep olduğu ekonomik krizde dip noktasının Euro Bölgesi’nde
muhtemelen geçildiğini söyledi. Fakat salgında ikinci dalga olasılığı
sebebiyle bunu ihtiyatlı söylediğini vurguladı. ABD’de cuma günü
açıklanan kişisel gelirler, mayısta aylık %4,2 azalırken, kişisel
tüketim harcamaları %8,2'lik artış gösterdi. Tüketici güveni ise
haziran ayında 78,1 değerini alarak önceki aya kıyasla yükseliş
kaydetti. Açıklanan verilerdeki toparlanma iyimser beklentileri
artırırken, ikinci dalgaya yönelik endişeler ön plana çıkmaya devam
ediyor. Toparlanmanın kaydedildiği paritede 1,1280 – 1,1300 ve
1,1325 seviyeleri direnç, 1,1220 – 1,1200 ve 1,1185 seviyeleri takip
edilecek desteklerdir.

Günlük Pivot Seviyeleri
   1.1312

  1.1286  

 1.1270   

1.1255    

 1.1228   

  1.1202  

   1.1186

GBP/USD

GBPUSD haftanın son gününde Koronavirüs endişeleriyle geriledi.
Gün içinde ABD’de açıklanan kişisel gelirler-harcamalar ve
Michigan tüketici güven endeksi rakamları takip edilirken ülkede
Teksas ve Florida eyaletlerinde artan vaka sayılarının ardından
normalleşmenin durdurulması küresel risk iştahını baltaladı.
Küresel dolar endeksi cuma günü öğleden sonra 97,6 ile son bir
haftanın zirvelerinden işlem görürken parite 1,2314 ile haziran
ayının en düşüklerini test etti. Bugün İngiltere’de önemli bir veri
akışı yok. ABD’de ise mayıs ayı bekleyen konut satışları verisi
izlenecek. Paritede bugün 1,2390 seviyesinin üzerinde 1,2430 ve
1,2465 seviyeleri önem kazanacaktır. Geri çekilmelerde ise 1,2360
seviyesinin altında 1,2315 ve 1,2250 seviyeleri destek noktaları
olarak takip edilebilir.

Günlük Pivot Seviyeleri
   1.2457

  1.2421  

 1.2398   

1.2374    

 1.2338   

  1.2302  

   1.2279
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USD/TRY

Dolar/TL kuru cuma günü 6,8460 ve 6,8590 seviyeleri arasında
dalgalanarak günü 6,8541 seviyesinden tamamladı. Dolar/TL kuru
haftanın son gününde oldukça dar bir bantta dalgalandı. TCMB faiz
kararı sonrası yurtiçinde gündem zayıf kalırken yurtdışında ABD’de
açıklanan veriler ve salgının seyrine yönelik gelişmeler izlendi.
Öğleden sonra ABD’de spot piyasaların açılmasının ardından artan
salgın endişeleri küresel dolar endeksinin son bir haftanın zirveleri
olan 97,6 seviyelerini test etmesine neden oldu. Bugün yurtdışında
ABD tarafında açıklanacak bekleyen konut satışları ve Dallas Fed
imalat endeksi rakamları izlenecek. Sabah 08:30 itibariyle küresel
dolar endeksi 97,2 seviyelerinden,  Dolar/TL kuru ise 6,85
seviyelerinden işlem görüyor. 

Günlük Pivot Seviyeleri
   6.8701

  6.8643  

 6.8587   

6.8531    

 6.8473   

  6.8414  

   6.8358

EUR/TRY

Euro/TL kuru haftanın son işlem günü 7,6658 ve 7,7055 seviyeleri
arasında dalgalanarak günü 7,6658 seviyesinden tamamladı.
Avrupa Merkez Bankası Başkanı Lagarde, koronavirüs salgınının
sebep olduğu ekonomik krizde dip noktasının Euro Bölgesi’nde
muhtemelen geçildiğini söyledi. Fakat salgında ikinci dalga olasılığı
sebebiyle bunu ihtiyatlı söylediğini vurguladı. Yurtiçinde cuma günü
Mayıs 2020 dönemine ilişkin uluslararası rezervler ve likiditesi
gelişmeleri verileri yayımlandı. TCMB'nin resmi rezerv varlıkları,
Mayıs'ta bir önceki aya göre %5,3 artarak 90,9 milyar dolara çıktı.
Yurtiçinde ve Euro Bölgesinde ekonomik güven endeksleri ve
gündeme dair gelişmeler takip edilecek. 

Günlük Pivot Seviyeleri
   7.7517

  7.7341  

 7.7238   

7.7136    

 7.6960   

  7.6783  

   7.6681
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XAU/USD

Küresel çapta pozitif açıklanan veriler ekonomide toparlanmayı
desteklerken, ikinci dalgaya yönelik endişeler risk iştahı üzerinde
baskı yaratmaya devam ediyor. ABD Başkanı Trump'ın koronavirüs
vaka artışlarına rağmen, toplantılar ve seyahatlerin normal
düzeninde devam etmesine yönelik açıklamasıyla birlikte yetkililerin
ABD ekonomisini çökertecek tam karantinaların
uygulanmayacağına yönelik söylemleri öne çıktı. Hafta sonu
Florida ve Teksas'ta rekor günlük vaka sayıları kaydedilmesinin
üzerine Valiler iş yerleri ve işletmeler için sıkı tedbirleri tekrar
devreye sokmaya karar verdi. Konuya ilişkin gelişmeler yakından
izlenirken, 1775$ - 1780$ ve 1795$ seviyeleri takip edilecek
dirençlerdir. Geri çekilmelerde ise kısa vadede 1765$ - 1758$ ve
1745$ seviyeleri desteklerdir. 

Günlük Pivot Seviyeleri
   1,783.72

  1,779.65  

 1,776.02   

1,772.39    

 1,768.31   

  1,764.24  

   1,760.61

DAX Yakın Vade

Vaka sayılarındaki artışa bağlı olarak gündeme gelen ikinci dalga
endişeleri haftanın son işlem gününde de hisse piyasaları üzerinde
baskı oluşturdu.  Güne toparlanma çabasıyla başlayan Avrupa
borsaları cuma gününü hafif satıcılı kapanışlarla tamamladı. DAX
vadeli kontratı ise günü %1,12’lik bir düşüşle 12.062 seviyesinden
kapattı. Yeni haftanın ilk gününde de satıcılı seyrini sürdüren DAX
vadeli kontratında, aşağı yönlü hareketlerin devamında 500 ve 200
günlük üssel ortalamaların bulunduğu 11.960 ve 11.824 seviyeleri
destek olarak önem kazanacaktır. Uzun vadeli ortalamalar altında
satış baskısının artış kaydettiği görülebilir. Bu durumda 11.600’lü
seviyeler gündeme gelebilir. Alımların etkili olması durumunda ise
12.102 – 12.165 ve 12.340 seviyeleri direnç konumunda
bulunmaktadır.

Günlük Pivot Seviyeleri
   12,211.33

  12,156.67  

 12,059.33   

11,962.00    

 11,907.33   

  11,852.67  

   11,755.33
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Dow Jones Yakın Vade

DJ endeksi haftanın son gününde artan salgın endişeleriyle %2,8
oranında değer kaybetti ve haftayı 25,000 seviyesinin altında
tamamladı. Florida ve Teksas’ta artan vaka sayılarının ardından
eyaletlerdeki ekonomik normalleşmenin durdurulması yönünde
alınan karar risk iştahını baltalarken düşüşe yine havayolları ve
Cruise şirketleri öncülük etti. Perşembe günkü Fed açıklamaları
sonrası volatilitenin arttığı bankacılık hisseleri de cuma günü sert
geriledi. Ülkede bugün mayıs ayı bekleyen konut satışları verisi
izlenecek. Sabah itibariyle yatay bir seyir izleyen DJ vadelilerinde
bugün 25,080 seviyesinin üzerinde 25,250 ve 25,570 seviyeleri
önem kazanacaktır. Olası düşüşlerde ise 24,870 seviyesinin altında
24,740 ve 24,550 seviyeleri destek noktaları olarak izlenebilir.

Günlük Pivot Seviyeleri
   25,387.33

  25,233.67  

 25,050.33   

24,867.00    

 24,713.33   

  24,559.67  

   24,376.33

S&P 500 Yakın Vade

ABD’de vaka satılarındaki artış ile ortaya çıkan yeni tablo,
yönetimleri yeni kısıtlamalar getirmeye yönlendirmiş durumda. Bu
durum ekonomilerin normale dönme sürecini uzatacağa benziyor.
Bu nedenle son günlerde ABD endekslerinde satışların sertleştiğini
görüyoruz. S&P 500 Endeksi Cuma günü %2,42’lik düşüşle 3009
seviyesinden haftayı tamamladı. Bu sabah ise vadeli piyasalrda
yatay bir seyir söz konusu. Sözleşmede kısa vadede ilk destek
2980 iken en güçlü desteğin önceki hafta test edilen  2935
civarında oluşmasını bekliyoruz. Bu seviyenin altına sarkılacak
olursa satışların sertleşebileceği göz önünde bulundurulmalıdır.
Yukarıd aise 3020 – 3094 ve 3168 dirençler olarak izlenbilir.  

Günlük Pivot Seviyeleri
   3,056.17

  3,038.58  

 3,018.67   

2,998.75    

 2,981.17   

  2,963.58  

   2,943.67
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Brent Petrol

ABD’de artış kaydeden vaka sayıları ve ikinci dalga endişeleri,
ekonomilerdeki toparlanmaya ve petrol talebine ilişkin belirsizlikleri
de artıran gelişmeler oluyor. Salgın kaynaklı endişeler nedeniyle
geçen hafta satış baskısının gözlendiği petrol piyasası cuma günü
de aşağı yönlü bir seyir izledi. Salgın kaynaklı gelişmeler ile
açıklanacak ekonomik veriler petrol piyasasındaki fiyatlamalar
üzerinde belirleyici olmaya devam edecektir. Bu sabah 40$’lı
seviyelerden fiyatlanan brent petrolde, geri çekilmelerde 100
günlük üssel ortalama (39,50$) ilk önemli destek konumundadır.
100 günlük üssel ortalama altında satışların hızlandığı görülebilir.
Bu durumda 37,72$ ve 36,94$ seviyeleri destek olarak önem
kazanacaktır. Yükselişlerde ise 40,95$ - 41,80$ ve 42,20$
seviyeleri direnç olarak izlenebilir. 

Günlük Pivot Seviyeleri
   41.23

  40.98  

 40.52   

40.06    

 39.81   

  39.56  

   39.10

USD/JPY

ABD’de cuma günü açıklanan kişisel gelirler, mayısta aylık %4,2
azalırken, kişisel tüketim harcamaları %8,2'lik artış gösterdi.
Japonya’da bu sabah mayıs ayına ait perakende satış verileri takip
edildi. Aylık bazda %2,4 artış gösterirken, yıllık bazda %12,3 düşüş
kaydetti. Hafta sonu Florida ve Teksas'ta rekor günlük vaka sayıları
kaydedilmesinin üzerine Valiler iş yerleri ve işletmeler için sıkı
tedbirleri tekrar devreye sokmaya karar verdi. Konuya ilişkin
gelişmeler yakından izlenirken, paritede bugün toparlanma
kaydedilmektedir. USDJPY paritesinde toparlanmanın devamında
107,20 – 107,30 ve 107,45 seviyeleri direnç olarak izlenebilir. Geri
çekilmelerin yaşanması durumunda 107,00- 106,85 ve 106,70
seviyeleri takip edilecek desteklerdir.

Günlük Pivot Seviyeleri
   107.64

  107.51  

 107.31   

107.11    

 106.98   

  106.85  

   106.65
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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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