11 Mayıs 2020

TARİHİ DÜŞÜŞ YAŞAYAN TARIMDIŞI SONRASI GÖZLER YENİ ATILACAK EKONOMİK ADIMLARDA OLACAK.
Geçtiğimiz hafta ABD Tarım Dışı İstihdamı 20.5 milyon azalışla tarihinin en sert düşüşünü yaşadı. ABD'de tarım dışı istihdam
verisi Nisan'da 20.5 milyonla rekor düşüş kaydederken işsizlik oranı yüzde 4.4'ten yüzde 14.7'ye yükseldi. İstihdam böylece 1 939'a
kadar giden veri seti tarihinin en sert düşüşünü kaydetti. Bu düşüşt en önce kayıtlardaki en sert gerileme 1945 yılının Eylül ayında
2 milyonun biraz altında gerçekleşmişti. İstihdamdaki bu tarihi düşüş korona virüs salgınının ekonomide ne kadar büyük tahrib at
yarattığını ortaya koydu. Virüs salgını öncesi ABD’de işsizlik oranı yüzde 3.5 civarında seyrediyordu. Çarşamba günü ADP özel
sektör istihdamı da 20.2 milyon azalarak bugün açıklanan veriye dair sinyal vermişti. İstihdam verisi haricinde ortalama saat lik
kazançlar aylık yüzde 0.4, yıllık yüzde 7.9 ile beklentilerin üzerinde artarken işgücüne katılım oranı ise yüzde 62.7'den yüzde
60.2'ye geriledi. Hafta başından beri kötü gelen veriler ile 100 seviyesinin altına sarkan dolar endeksi açıklanan veri sonra sında
99,65’lere kadar geri çekilse de 99,80 seviyelerine kadar toparlanmayı başardı.
Çin Merkez Bankası çeyreklik para politikası raporunda 'güçlü para politikası' taahhüdünde bulundu. Çin Merkez Bankası virüs
pandemisi nedeniyle ülkenin eşi benzeri görülmemiş ekonomik zorluklarla karşılaştığını, darbe alan büyümeye dest eklemek için
'daha güçlü' politikalar benimseyeceğini belirtti. Bankanın çeyreklik para politikası uygulamaları raporunda politika yapıcıl arın çoklu
hedeflerinden ekonomik büyüme ve istihdama odaklanacağı ifade edildi. İhtiyatlı para politikasının daha esn ek ve uygun olacağı
söylemi yinelenirken para politikası aktarım mekanizmasını iyileştirmek için faiz reformlarının süreceği belirtildi. Banka pa ra birimi
yuan'ın esnekliğinin devam edeceğini bildirdi. Küresel ekonominin kısa vadede resesyon patikasına sürüklendiği, virüsün
etkilerinin tahminlerin de üzerinde olabileceği ifade edilirken küresel politika alanının da sınırlı olduğu vurgulandı.
Yeni tip korona virüs (Kovid-19) kapsamında atılan adımlar ve finansal piyasalarda manipülasyon ve yanıltıcı işlemlere ilişkin
yapılan yeni düzenlemenin detaylarına ilişkin sorularına Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu (BDDK) Başkanı Mehmet
Ali Akben, manipülasyon girişimlerine karşı koymaya kararlılıkla devam edeceklerini belirterek, "Üç banka yükümlülüklerini ye rine
getirdiği takdirde işlem yasağı kaldırılabilir ama soruşturma sürecek" cevabını verdi. BDDK geçtiğimiz hafta Türk bankalarına TL
yükümlülüklerini vadesinde yerine getirmeyen BNP Paribas SA, Citibank NA, UBS AG'ye işlem yasağı getirildiğini duyurmuştu.
Sağlık Bakanlığının internet sitesinde yer alan ve Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'nın da Twitter'dan paylaştığı "Türkiye Günlük
Koronavirüs Tablosu"nun güncel verilerine göre, bugün 36 bin 187 test yapıldı, 1542 kişiye Kovid-19 tanısı konuldu, 47 kişi
hayatını kaybetti. Toplam test sayısı 1 milyon 370 bin 598, vaka sayısı 138 bin 657, vefat sayısı 3 bin 786 oldu. Yoğun bakımdaki
hasta sayısı 1154, solunum cihazına bağlı hasta sayısı 598 ve iyileşen sayısı 92 bin 691 olarak kayıtlara geçti. Sağlık Bakan ı
Fahrettin Koca, Twitter hesabındaki paylaşımında, "Bu tabloyu 83 milyon birlikte değiştirdik. Tedbirlere ısrarla uyarak,
mücadelemizi ciddiyetle hiç gevşetmeden sürdürelim. İyileşen hasta sayımız yakında 100 bin kişiyi bulacak. Vefat sayımız, vak a
sayımız gittikçe azalacak. Biraz daha özveriye değmez mi?" ifadesini kullandı.
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Teknik Analiz:
Teknik olarak incelediğimizde, Dolar’ın 7,08 seviyesinde belirleyici
olmaya devam ettiği gözlendi. Gelebilecek satışlar ile birlikte kurdaki
eğilimin aşağı yönlü hareketine devam etmesi durumunda 7,05, 7,02
ve 6,69 seviyeleri takip edilmesi gereken önemli destek seviyeleridir.
Gelebilecek olası alışlar ile kurdaki eğilimin yukarı yönlü hareketinde
ise 7,12, 7,15 ve 7,19 direnç seviyeleri takip edilebilir.

Geçtiğimiz haftanın son işlem gününde
yurt içerisinde zayıf ekonomik veri akışı
devam ederken, ABD’de tarım dış ı
istihdam
koronavirüs
pandemis i
nedeniyle
20.5
milyon
azaldı.
Açıklanan işsizlik oranı verisi ise yüzde
4.4'ten yüzde 14.7'ye yükseldi. Küresel
piyasalarda korona virüsün yakıcı
etkileri sürerken, açıklanan ABD
istihdam verisi sonrası Dolar’ın birçok
majör ve minör para birimi karşısında
baskı altında kaldığı takip edilirken
kurun yukarı yönlü sınırlı hareketini
sürdürdüğü izlendi. ABD ve Çin'in üst
düzey ticaret müzakerecileri çift taraflı
ticaret anlaşmasının yürütülmesi için
uygun koşulların oluşturulması ve
ekonomi ile halk sağlığı konusunda iş
birliği sağlanması hususunda mutabık
kaldıkları bildirildi.
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Teknik Analiz:
Teknik olarak incelediğimizde, çaprazın 7,65 seviyesinde belirleyici
olmaya devam ettiği gözlendi. 7,68 direnç seviyesinin altında kaldığı
sürece aşağı doğru eğilimin devam etmesi durumunda sırası ile 7,62,
7,59 ve 7,56 seviyeleri takip edilmesi gereken önemli destek
seviyeleridir. Gelebilecek olası alımlar ile kurdaki eğilimin yukarı yönlü
olmasında ise 7,68, 7,72 ve 7,75 direnç seviyeleri takip edilebilir

Geçtiğimiz haftanın son işlem gününde
yurt içerisinde zayıf ekonomik veri akışı
devam ederken, Almanya'nın ihracatı,
Kovid-19 etkisiyle Mart ayında Şubat
ayına kıyasla yüzde 5’lik düşüş
beklentisine karşın yüzde 11,8 azalarak
yaklaşık 99,2 milyar Euro oldu. Gün
içerisinde Euro Grubu Başkanı Mario
Centeno, Euro Bölgesi ülkelerinin
maliye bakanlarının video konferans
yöntemiyle gerçekleştirdiği toplantı da
Euro kullanan Avrupa Birliği ülkeleri,
yeni tip koronavirüsün etkilerine karşı
240 milyar Euro’luk kredi paketinde
anlaştı. Gün sonunda açıklanan veriler
ve takip edilen gelişmeler ile birlikte
çaprazın aşağı yönlü sınırlı hareketini
sürdürdüğü izlendi.
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2019

Günün Gelişmeleri

Teknik Analiz:
Teknik olarak incelediğimizde, paritenin 1,0830 seviyesinde belirleyici
olmaya devam ettiği gözlendi. 1,0860 direnç seviyesinin altında kalmaya
devam etmesi durumunda sırası ile 1,0800, 1,0770 ve 1,0740 seviyeleri
takip edilmesi gereken önemli destek seviyeleridir. Paritenin yukarı
yönlü harekete geçilmesi durumunda ise 1,0860, 1,0890 ve 1,0920
direnç seviyeleri takip edilebilir.

Geçtiğimiz
haftanın
son
işlem
gününde Almanya'nın ihracatı, Kovid19 etkisiyle Mart ayında Şubat ayına
kıyasla yüzde 5’lik düşüş beklentisine
karşın yüzde 11,8 azalarak yaklaşık
99,2 milyar Euro olurken, Euro
kullanan Avrupa Birliği ülkeleri, yeni
tip koronavirüsün etkilerine karşı 240
milyar Euro’luk
kredi paketinde
anlaştı. ABD’de ise ABD’de tarım dış ı
istihdam
koronavirüs
pandemis i
nedeniyle 20.5 milyon azalırken
açıklanan işsizlik oranı verisi yüzde
4.4'ten yüzde 14.7'ye yükseldi.
Küresel piyasalarda korona virüs ün
yakıcı etkileri sürerken, açıklanan
ABD istihdam verisi sonrası birçok
majör ve minör para birimi karşısında
baskı altında kaldığı takip edilirken
paritenin yatay yönlü hareketini
sürdürdüğü izlendi.
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Geçtiğimiz haftanın
son işlem
gününde
yeni tip koronavirüs
salgınının etkisiyle Nisan'da rekor
seviyeye
gerileyen
tarım
dış ı
istihdam verisine ve yüzde 4,4'ten
yüzde 14,7'ye yükselen işsizlik
oranına
rağmen risk iştahındak i
iyimserliğin güvenli varlık talebi
üzerindeki etkileri izlendi. Gün
içerisinde ABD on yıllık tahvil
faizlerinde gözlenen pozitif seyir
devam ederken gün sonunda Ons
Altın’ın aşağı gönlü hareketini
sürdürdüğü izlendi.

Teknik Analiz:
Teknik olarak incelediğimizde, Ons Altın’ın 1701 Dolar seviyesinde
belirleyici olmaya devam ettiği gözlendi. Azalan talep ile Ons Altın’ın
aşağı yönlü hareketine devam etmesi durumunda sırası ile 1695, 1688
ve 1682 seviyeleri takip edilmesi gereken önemli destek seviyeleridir.
Olası bir yukarı yönlü harekete geçiş durumunda ise 1708, 1714 ve
1720 direnç seviyeleri kısa vadede takip edilebilir.
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Günün Gelişmeleri:
Geçtiğimiz haftanın
son işlem
gününde
Birleşik
Krallık’ta
piyasaların resmi tatil nedeni ile
kapalı olduğu takip edilirken, ABD’de
tarım dışı istihdam koronavirüs
pandemisi nedeniyle 20.5 milyon
azaldı. Açıklanan işsizlik oranı veris i
ise yüzde 4.4'ten yüzde 14.7'y e
yükseldi. Küresel piyasalarda korona
virüsün yakıcı etkileri sürerken,
açıklanan ABD istihdam veris i
sonrası birçok majör ve minör para
birimi karşısında gerilediği takip
edilirken
paritnin
aşağı
yönlü
hareketini sürdürdüğü izlendi.

Teknik Analiz:
Teknik olarak incelediğimizde, GBP/USD paritesinin 1,2405
seviyesinde belirleyici olmaya devam ettiği gözlendi. 1,2350 destek
seviyesinin üzerinde kaldığı sürece gelebilecek alımlar ile paritedek i
yukarı yönlü eğilimin devam etmesi durumunda 1,2460, 1,2520 ve
1,2580 takip edilmesi gereken önemli destek seviyeleridir. Gelebilecek
olası satışlar ile paritedeki eğilimin aşağı yönlü hareketinde ise 1,2350,
1,2300 ve 1,2240 destek seviyeleri takip edilmelidir
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Geçtiğimiz haftanın
son işlem
2019
gününde Japonya’da
hane halkı
2019ayında yüzde 0,4
harcamaları Mart

Teknik Analiz:
Teknik olarak incelediğimizde, USD/JPY paritesinin 106,60 seviyesinde
belirleyici olmaya devam ettiği gözlendi. 106,30 destek seviyesinin
üzerinde kaldığı sürece yukarı yönlü eğilimin devam etmesi durumunda
sırası ile 106,90, 107,20 ve 107,45 seviyeleri takip edilmesi gereken
önemli direnç seviyeleridir. Gelebilecek olası satışlar ile paritedek i
eğilimin aşağı yönlü olması durumunda ise 106,30, 106,00 ve 105,75
destek seviyeleri takip edilebilir.

gerilerken Hizmet PMI Endeksi Nisan
ayında 33,8 seviyesinden 21,5
seviyesine geriledi. ABD’de ise
ABD’de
tarım
dışı
istihdam
koronavirüs pandemisi nedeniyle
20.5 milyon azalırken açıklanan
işsizlik oranı verisi yüzde 4.4'ten
yüzde 14.7'ye yükseldi. Küresel
piyasalarda korona virüsün yakıcı
etkileri sürerken, açıklanan ABD
istihdam verisine rağmen paritenin
yukarı yönlü hareketini sürdürdüğü
izlendi.
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Teknik Analiz:
Teknik olarak incelediğimizde, Brent Petrolün 30,80 Dolar seviyesinde
belirleyici olmaya devam ettiği gözlendi. 30,00 destek seviyesinin
üzerinde kaldığı sürece gelebilecek alımlar ile Petrol’deki yukarı yönlü
eğilimin devam etmesi durumunda 31,70, 32,50 ve 33,50 takip
edilmesi gereken önemli direnç seviyeleridir. Gelebilecek olası satışlar
ile eğilimin aşağı yönlü hareketinde ise 30,00, 29,20 ve 28,20 destek
seviyeleri takip edilebilir.

Geçtiğimiz haftanın
son işlem
gününde Petrol, dünyanın en büyük
üreticilerinden gelen arz kısıntıları ve
talepte
görülen
ufak
çaplı
toparlanmalar ile birlikte tekrar
yönünü yukarı doğru çevirmesi ile
üst üste ikinci haftayı da kazançla
geçmeye yöneldiği takip edildi. Haft a
sonunda ise ABD'deki petrol sondaj
kulesi sayısı, 2-8 Mayıs haftasında
bir önceki haftaya göre 33 adet
azalarak 292’ye gerilerken, ABD
Başkanı Donald Trump ile Suudi
Arabistan
Kralı
Selman
bin
Abdulaziz, gerçekleştirdikleri telefon
görüşmesinde,
küresel
enerji
piyasalarındaki
gelişmelerini
görüştüler.
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Günün Gelişmeleri:
Geçtiğimiz haftanın son işlem
gününde kur tarafında açıklanan
ABD istihdam verisi sonrası Dolar’ın
baskı altında kalmasına rağmen
sınırlı yükselişi gözlenirken, Ons
Altın
tarafında
ise
küresel
piyasalarda toplanan risk iştahı ve
ABD on yıllık Tahvil faizlerinde
gözlenen sınırlı pozitif seyir sonucu
güvenli varlık talebinin azaldığı
gözlenmişti. Gün sonunda ise takip
edilen veriler ve gelişmeler ile
birlikte Gram Altın’nın da aşağı
yönlü hareketini sürdürdüğü izlendi.

Teknik Analiz:
Teknik olarak incelediğimizde, Gram Altın’ın 388 seviyesinde belirleyici
olmaya devam ettiği gözlendi. 390 direnç seviyesinin altında kaldığı
sürece gelebilecek satışlar ile aşağı yönlü eğilimin devam etmesi
durumunda 385, 382 ve 379 takip edilmesi gereken önemli destek
seviyeleridir. Gelebilecek olası alımlar ile Gram Altın’daki eğilimin
yukarı yönlü hareketinde ise 390, 393 ve 396 direnç seviyeleri takip
edilmelidir.

2019 4.Çeyrek Müşteri K/Z Dağılımı: %38.24 Karda / %61.76 Zararda

