
Forex Bülten 10 Mayıs 2021

Piyasa Gündemi

ABD’de cuma günü açıklanan tarım dışı istihdam verisi beklentilerin
oldukça altında kaldı. Zayıf gelen rakam sonrasında enflasyon
endişelerin bir miktar yatıştığı ve risk iştahının güç kazandığı
görüldü. Önümüzdeki süreçte ekonomik veri akışları, merkez
bankalarının söylemleri ve enflasyon endişeleri piyasaların
takibinde yer almaya devam edecektir. Yurt içinde ise Türkiye’nin
dış ilişkilerindeki gelişmeler ve haber akışları önemini
korumaktadır. 

Açıklanacak Önemli Ekonomik Veriler  
     
•    10:00 Türkiye – İşsizlik Oranı Önem: Orta
•    11:30 Euro Bölgesi – Sentix Yatırımcı Güveni Önem: Orta

Türkiye
Cumhurbaşkanlığı Savunma Sanayii Başkanı Prof. Dr. İsmail
Demir, ABD’nin Türkiye’yi F-35 programından çıkarmasının hukuki
bir zemini olmadığını söyleyerek, “F-35 programından hiçbir ülke
tek taraflı çıkartılamaz demiştik. ABD’nin son mektubu bizi haklı
çıkardı” dedi. ABD ile yaşanan gerilime çözüm bulunması için
diyalog sürecinin başlatılacağına vurgu yapan Demir,
“Uçaklarımızla ilgili oluşan haklarımızın zayi olmaması için hukuk
temelli bir yaklaşımla müttefiklik ruhuna da aykırı olmayacak
şekilde bir çözüm bulunmasıyla ilgili diyalog süreci başlayacak”
mesajı verdi. Moody’s yatırımcı güvenindeki erozyonun Türk
bankalarının piyasa erişimini kısıtlayacağını belirtirken piyasa
fonlamasına daha az bağımlılık ve güçlü likiditenin piyasa
hareketlerine karşı kalkan olacağını belirtti. İçişleri Bakanlığınca
muafiyet kapsamındaki işveren ve çalışanların manuel olarak
doldurdukları “çalışma izni görev belgesi formunun” geçerlilik süresi
12 Mayıs 2021 Çarşamba Günü saat 24.00’e kadar uzatıldı. Yurt
içinde bugün işsizlik rakamları takip edilecek.

Euro Bölgesi
Almanya Federal İstatistik Ofisi'nin açıkladığı geçici verilere göre,
bu yılın mart ayında mevsimsellikten ve takvim etkisinden
arındırılmış sanayi üretimi şubat ayına göre %2,5, bir önceki yılın
aynı ayına göre de %5,1 arttı. Ülkede ticaret dengesi, şubat
ayındaki 19,1 milyar euro fazladan sonra, mart ayında 14,3 milyar
euro fazla verdiğini açıklandı. Almanya'nın ihracatı martta yüzde
aylık %1,2 artışla 126,5 milyar euroya ulaşırken, yıllık bazda artış
%12,1 oldu. Ülkenin ithalatı ise aylık %6,5 ve yıllık %15,5 artışla
105,9 milyar euro oldu. Almanya'nın cari dengesi mart ayında,
şubat ayındaki 18,9 milyar euro fazladan, 30,2 milyar euro fazlaya
yükseldi. Avrupa Merkez Bankası Yönetim Konseyi Üyesi Martins
Kazaks, Euro Bölgesi ekonomisinde bir bozulma görülmemesi
durumunda, AMB’nin pandemi nedeniyle gerçekleştirdiği acil tahvil
alımlarını azaltma kararını haziran ayında alabileceğini söyledi.
Avrupa Komisyonu İç Pazar Temsilcisi Thierry Breton, birliğin
Haziran sonrası için AstraZeneca'dan aşı siparişini yenilemediğini
belirtti. Avrupa Birliği, BioNTech-Pfizer aşısından 900 milyonu
opsiyonlu olmak üzere toplam 1,8 milyar doz alımı sağlayacak
sözleşmeye onay verdi.

ABD
ABD Çalışma Bakanlığı'nın verilerine göre, tarım dışı istihdam
nisanda 266 bin kişi artarak beklenti olan 1 milyon kişinin altında
kaldı. Mart ayında tarım dışı istihdamı 770 bin kişi artmış
kaydetmişti. Ülkede nisan ayı işsizlik oranı %6,1 ile beklenti olan
%5,8'in üzerinde gerçekleşti. Böylelikle ülkede 2020'nin Nisan
ayından bu yana işsizlikte ilk kez artış izlendi. İşgücüne katılım
oranı nisan ayında %61,7 olurken, saatlik ortalama kazançlar %0,7
arttı.

Piyasa Verileri

Pariteler Son Günlük Değ.
(%)

Haftalık Değ.
(%)

Yılbaşı Değ.
(%)

USDTRY 8.2565 0.22 0.06 11.04
EURTRY 10.0360 -0.05 0.82 10.28
EURUSD 1.2155 -0.07 0.75 -0.50
GBPUSD 1.4046 0.47 0.98 2.71
USDJPY 108.82 0.22 -0.23 5.39

Sepetler Son Günlük Değ.
bp

Haftalık Değ.
bp

Yılbaşı Değ.
bp

½ $ + ½ € 9.0912 11.87 -2.13 81.12
Dolar Endeksi 90.2410 1.20 -78.50 30.40
REK 62.2900 - - 8.00

Endeks Vadeliler Son Günlük Değ.
(%)

Haftalık Değ.
(%)

Yılbaşı Değ.
(%)

S&P 500 Yakın Vade 4,232.00 0.16 1.10 12.89
DAX Yakın Vade 15,434.00 0.35 1.30 12.28
Dow Jones Yakın
Vade 34,771.00 0.25 2.24 14.01

Emtialar Son Günlük Değ.
(%)

Haftalık Değ.
(%)

Yılbaşı Değ.
(%)

Ons Altın 1,838.42 0.39 2.53 -3.28
Gram Altın 487.99 0.58 2.61 7.46
WTI 65.30 0.66 1.16 34.82
BRENT 68.61 0.73 1.68 33.06
Bakır 4.71 3.03 5.15 33.79

Tahviller Son Günlük Değ.
bp

Haftalık Değ.
bp

Yılbaşı Değ.
bp

Türkiye 2 Yıllık 17.9400 -14.00 -27.00 298.00
Türkiye 10 Yıllık 18.0200 -13.00 -47.00 512.00
ABD 10 Yıllık 1.5930 1.60 -1.30 67.60
ABD 2 Yıllık 0.1530 0.40 -1.10 3.00
Almanya 10 Yıllık -0.2120 0.80 3.50 36.30
Almanya 2 Yıllık -0.6750 1.10 1.70 3.80

Gelişmekte Olan
Ülke Kurları Son Günlük Değ.

(%)
Haftalık Değ.

(%)
Yılbaşı Değ.

(%)
USDZAR 14.0574 0.03 -2.41 -4.33
USDIDR 14,192.95 0.43 -1.43 1.93
USDTRY 8.2565 0.22 0.06 11.04
USDRUB 73.7834 0.04 -1.60 -0.47
USDBRL 5.2370 0.00 -3.77 0.84
USDCNY 6.4308 -0.03 -0.66 -1.56
USDMXN 19.9287 0.04 -1.21 0.18
USDCZK 21.0847 0.02 -1.40 -1.83
USDHUF 294.7485 0.02 -1.11 -0.69
USDPLN 3.7466 0.21 -0.58 0.35
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Euro/Dolar

ECB Yönetim Konseyi Üyesi Martins Kazaks, Euro Bölgesi
ekonomisinde bir bozulma görülmemesi durumunda, ECB’nin
pandemi nedeniyle gerçekleştirdiği acil tahvil alımlarını azaltma
kararını haziran ayında alabileceğini söyledi. Almanya’da sanayi
üretimi, mart ayında bir önceki aya göre %2,5 artarken, yıllık bazda
%5,1 arttı. ABD’de ise tarım dışı istihdam rakamları ön plandaydı.
ABD’de tarım dışı istihdam nisanda 266 bin kişi artarak beklenti
olan 1 milyon kişinin altında kaldı. Nisan ayında işsizlik de salgın
yılının Nisan ayından bu yana ilk kez yükseliş kaydederek %6,1’e
yükseldi. Açıklanan verinin ardından sert yükselişin yaşandığı
paritede bu sabah pozitif seyir sürüyor. Yükselişlerde 1,2184 –
1,2206 ve 1,2220 seviyeleri direnç, 1,2128 – 1,2100 ve 1,2076
destek seviyeleridir.

Günlük Pivot Seviyeleri
   1.2200

  1.2189  

 1.2172   

1.2155    

 1.2144   

  1.2133  

   1.2116

GBP/USD

İngiltere inşaat sektörü satın alma yöneticileri endeksi verilerine
göre, endeks nisan ayında, mart ayındaki 61,7 puandan, 61,6
puana çekilerek beklentilerin altında kaldı. Nisan ayında
İngiltere’nin inşaat sektörünün gecikmiş ticari projelerin tedbirlerinin
gevşetilmesiyle hızlanması ve bu durumun konut inşaatlarında iş
yükünün artmasına neden oldu. ABD’de tarım dışı istihdam
nisanda 266 bin kişi artarak beklenti olan 1 milyon kişinin altında
kaldı. Nisan ayında işsizlik de salgın yılının Nisan ayından bu yana
ilk kez yükseliş kaydederek %6,1’e yükseldi. Beklentilerin altında
açıklanan rakamlarının ardından sert yükselişin kaydedildiği
paritede 1,4018 seviyesinin üzerinde 1,4068 – 1,4090 ve 1,4116
seviyeleri direnç, 1,4018 – 1,4000 ve 1,3976 destek noktalarıdır.

Günlük Pivot Seviyeleri
   1.4155

  1.4107  

 1.4076   

1.4046    

 1.3998   

  1.3950  

   1.3920
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USD/TRY

Dolar/TL kuru gün içerisinde 8,2220 ve 8,3026 seviyeleri arasında
dalgalanarak cuma gününü %0,51 oranında düşüşle 8,2386
seviyesinden tamamladı. TCMB toplantısı sonrasında cuma günü
görece sakin bir seyrin izlendiği Türk Lirası’nda ABD’de açıklanan
tarım dışı istihdam rakamı sonrasında değer kazanımları etkili oldu.
ABD’de açıklanan tarım dışı istihdam verisi beklentilerin oldukça
altında kalırken, zayıf gelen veri sonrasında enflasyon endişelerinin
bir miktar yatışma kaydettiği ve doların küresel çapta değer
kaybettiği görüldü. Küresel çapta ekonomik veri akışları ile
enflasyon gerçekleşmeleri ve merkez bankalarının söylemleri ön
planda kalmaya devam edecektir. Bu sabah 08:35 itibariyle küresel
dolar endeksi 90,24 seviyelerinden, Dolar/TL kuru ise 8,24
seviyelerinden işlem görüyor.

Günlük Pivot Seviyeleri
   8.2857

  8.2718  

 8.2642   

8.2565    

 8.2427   

  8.2288  

   8.2212

EUR/TRY

Almanya’da sanayi üretimi, mart ayında bir önceki aya göre %2,5
artarken, yıllık bazda %5,1 arttı. Ülke ticaret dengesi mart ayında
14,3 milyar euro fazla verdi. Avrupa Merkez Bankası cephesinden
bankanın pandemi nedeniyle gerçekleştirdiği acil tahvil alımlarını
azaltma kararını haziran ayında alabileceğine yönelik söylemler ön
plana çıkarken, ECB Başkanı C. Lagarde Avrupalıların digital euro
ile ilgilendiğini ancak ECB’nin bu konuda karar vermediğini söyledi.
Yurt içinde F-35 konusundaki gerilime ilişkin çözüm bulunması için
diyalog sürecinin başlatılacağı vurgusu ön plandaydı. Önümüzdeki
süreçte Türkiye’nin ikili ilişkilerdeki seyri TL varlıkların
fiyatlamasında etkili olacağından yakından izleniyor olacak.
Euro/TL kuru bu sabah 10,0’lu seviyelerden fiyatlanıyor.

Günlük Pivot Seviyeleri
   10.0839

  10.0672  

 10.0516   

10.0360    

 10.0193   

  10.0026  

   9.9870
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XAU/USD

Ons altın, ABD tarım dışı istihdam verisi sonrasında da
kazançlarını korumaya devam ediyor. Cuma günü beklentilerin
altında açıklanan veri, piyasalarda destekleyici politikanın devam
edeceği beklentisini güçlendirdi. Bu durum, ABD 10 yıllık tahvil
faizinin %1,60 altında seyretmesine neden olurken, Dolar negatif
yorumlandı. Bu tablo karşısında, ons altında yukarı yönlü eğim
sürdü. Bu sabahta hafif alıcılı güne başlayan ons altın için teknik
görünüm pozitif. Bugün için açıklanacak önemli bir veri yok. Bu
hafta Fed üyelerinin konuşmaları ön planda olabilir. ABD 10 yıllık
tahvil faizi yükselişinde zorlanmaya devam ettiği sürece, ons
altında geri çekilmelerde sınırlı kalabilir. Ons altın için 1844$ -
1855$ - 1867$ direnç noktaları olurken, 1826$ - 1814$ - 1801$
destek noktaları olarak izlenebilir. 

Günlük Pivot Seviyeleri
   1,850.85

  1,845.05  

 1,841.69   

1,838.33    

 1,832.52   

  1,826.72  

   1,823.36

DAX Yakın Vade

ABD’de zayıf gelen istihdam rakamı, enflasyon endişelerinin bir
miktar yatışmasına katkı sağlarken, hisse piyasalarında pozitif bir
seyir etkili oldu. Almanya’da sanayi üretimi mart ayında aylık bazda
%2,5 oranında artış kaydetti. AB, BioNTech-Pfizer ile toplam 1,8
milyar doz alımı sağlayacak sözleşmeye onay verdi. Aşılama
çalışmaları, salgın kaynaklı gelişmeler ve enflasyon endişeleri
gündemdeki yerini ve önemini korumaktadır. Avrupa borsaları
cuma gününü yükselişlerle tamamlarken, DAX vadeli kontratı günü
%1,57’lik yükselişle 15.410 puandan tamamladı. Bu sabah hafif
alıcılı bir seyrin izlendiği DAX vadelisinde yükselişlerin devamında
15.529 – 15.635 ve 15.750 seviyeleri direnç olarak takip edilebilir.
Geri çekilmelerde ise 15.348 - 15.180 ve 15.094 seviyeleri destek
konumundadır. 

Günlük Pivot Seviyeleri
   15,514.00

  15,493.00  

 15,463.00   

15,433.00    

 15,412.00   

  15,391.00  

   15,361.00
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Dow Jones Yakın Vade

ABD tarım dışı istihdam verisi Nisan ayında beklentilerin altında
266 bin kişi artış kaydederken, veri ABD'de teşviklerin ve
destekleyici politikanın bir süre daha devam edebilme beklentilerini
güçlendirdi. Bu beklentiyle, Dow Jones endeksi 34.811 ile rekor
tazeledi ve Cuma kapanışını %0,66 artışla 34.777 seviyesinden
tamamladı. Bugünde tarım dışı etkisinin sınırlı da olsa fiyatlarda
yansıması devam edebilir. Veri takvimi açısından sakin bir gün. Bu
hafta Fed üyelerinin konuşmaları biraz daha yoğun olacak. Bu
sabah ABD vadelileri sınırlı yükselişte. ABD 10 yıllık tahvil faizinin
son günlerde yükselişinde sınırlı kalması, ABD borsalarını
destekliyor. Sözleşme için 34.914 - 35.082 - 35.229 direnç noktaları
olurken, geri çekilmelerde 34.626 - 34.458 - 34.295 destek
noktaları olarak görülüyor.

Günlük Pivot Seviyeleri
   34,955.00

  34,885.00  

 34,828.00   

34,771.00    

 34,701.00   

  34,631.00  

   34,574.00

S&P 500 Yakın Vade

S&P 500 Endeksi cuma günü 4.238 puan ile rekorunu tazeledi ve
kapanışı bu seviyenin bir miktar altında %0,74 artışla 4.232
seviyesinden gerçekleştirdi. Nisan ayı tarım dışı istihdam verisi
beklentilerin altında 266 bin kişi artış kaydetti. Veri, teşviklerin ve
destekleyici politikanın bir süre daha devam edeceği beklentilerini
güçlendirdiği için borsada alımları hızlandırdı. Bu sabah ABD
vadelileri hafif alıcılı. Bugün için ABD'de takvim sakin. Tarım dışı
istihdam verisinin ardından bugünde olası bir durum olmadıkça
borsalarda iyimser seyrin sürmesi beklenebilir. ABD 10 yıllık tahvil
faizinde sakin seyirler görülüyor ve yükselişinde sınırlı kalıyor. Bu
harekette, borsaları destekliyor. Sözleşme için 4.210 - 4.190 -
4.172 destekler, 4.248 - 4.265 - 4.287 dirençler olarak takip
edilebilir. 

Günlük Pivot Seviyeleri
   4,252.75

  4,245.50  

 4,238.75   

4,232.00    

 4,224.75   

  4,217.50  

   4,210.75
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Brent Petrol

Brent petrol 68-69$ bölgesindeki seyrini korumaya devam ediyor.
Hafta sonu, ABD'nin en büyük petrol boru hatlarından birine siber
saldırı yapıldı ve bu nedenle hattın geçici olarak kapandığı belirtildi.
Kapanma nedeniyle petrol arzına yönelik endişelerin oluşmaması
adına yapılan açıklamada, petrol arzının düşmeyeceği ya da ABD
hükümetinin bunun düşmemesi için birtakım senaryolar planladığı
ifade ediliyor. Petrol fiyatları açısından sınırlı bir etki olduğunu
gözlemliyoruz. Piyasada risk iştahının toparlanıyor olması, birçok
ülkenin kısıtlamalarını gevşetmeye başlaması, petrol fiyatları
üzerinde daha etkili olduğu için iyimser seyir şimdilik sürüyor.
Bugün içinde ABD'de takvim sakin. Brent petrol için 69,18$ -
70,02$ - 70,88$ direnç noktaları, 68,05$ - 67,27$ - 66,38$ destek
noktaları. 

Günlük Pivot Seviyeleri
   69.75

  69.40  

 69.01   

68.61    

 68.26   

  67.92  

   67.52

USD/JPY

ABD’de haftanın son işlem günü tarım dışı istihdam rakamları ön
plandaydı. ABD’de tarım dışı istihdam nisanda 266 bin kişi artarak
beklenti olan 1 milyon kişinin altında kaldı. Nisan ayında işsizlik de
salgın yılının Nisan ayından bu yana ilk kez yükseliş kaydederek
%6,1’e yükseldi. Koranavirüs aşılarının patenti konusunda haber
akışları takip edilirken, gündeme dair gelişmeler izleniyor.
Japonya’da vaka sayılarındaki artışın devam etmesi ile OHAL’in ay
sonuna kadar uzatıldığı belirtildi. Japonya Başbakanı Suga
aşılamanın hız kazanması için anlaşmalara ağırlık verildiği
vurguladı. Beklentilerin altında gelen tarım dışı istihdam
rakamlarının ardından sert geri çekilmenin yaşandığı paritede
108,44 – 108,15 ve 108,00 seviyeleri destek, 109,00 - 109,48 ve
109,85 direnç seviyeleridir.

Günlük Pivot Seviyeleri
   109.44

  109.18  

 109.00   

108.82    

 108.56   

  108.29  

   108.11
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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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