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Piyasa Gündemi

Çin’de zayıf gelen ticaret verileri dün risk iştahını baskıladı.
Trump’ın dünkü açıklamaları sonrasında ABD – Türkiye ilişkilerine
dair endişeler artış kaydederken, Cumhurbaşkanı Erdoğan – Trump
arasında gerçekleşen telefon görüşmesi bu endişeleri belirli ölçüde
yatıştırdı. Bugün TBMM’de gerçekleşecek grup toplantıları yakından
izlenecek. Ayrıca bugün İngiltere Parlamentosu’ndaki Brexit
oylaması küresel piyasaların takibinde olacak.

Açıklanacak Önemli Ekonomik Veriler    

•    10:00 Türkiye – İşsizlik Oranı Önem: Orta
•    16:30 ABD – ÜFE Önem: Yüksek
 

Türkiye

Sanayi üretiminde kasım ayında düşüş gerçekleşti. Buna göre,
takvim etkisinden arındırılmış sanayi üretimi Kasım 2018'de bir
önceki yılın aynı ayına göre % 6.5 azaldı. Böylece sanayi üretimi 4
ay üst üste gerilemiş oldu. Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu, "Kürtlere
saldırırlarsa Türkiye'yi ekonomik olarak mahvedeceğiz." diyen ABD
Başkanı Trump'a "Biz hiçbir tehditten korkmayacağımızı söyledik.
Ekonomik tehditle bir yere varılamaz." diyerek yanıt verdi.
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, ABD Başkanı Donald
Trump ile telefonda görüştü. Görüşmede ikili ilişkilerin yanı sıra
Suriye’de yaşanan son gelişmeler ele alındığı ikili ekonomik
ilişkilerin ileri seviyelere yükseltilmesi hususunda mutabık kalındığı
belirtildi. Görüşmeye dair ılımlı açıklamalar ABD – Türkiye ilişkilerine
yönelik oluşan endişelerin hafiflemesine neden oldu.Bugün
yurtiçinde açıklanacak işsizlik oranı ve bütçe dengesi takip
edilecek. 

Euro Bölgesi

Euro Bölgesi'nde sanayi üretimi kasım ayında 3 yılın en sert
düşüşünü kaydetti. Sanayi üretimi aylık bazda %1,7 düşüş
gösterirken, bir önceki yılın aynı dönemine göre % 3.3 azaldı.
Sanayi üretimindeki düşüşe sermaye mallarındaki %2,3 lük düşüş
öncülük ederken, tüm mal gruplarında üretim zayıf kaldı. Moody's,
Euro Bölgesi'ndeki ekonomik yavaşlamanın gelecek iki sene
boyunca Avrupa’daki şirketler üzerinde finansal baskı yaratmasının
beklenmediğini belirtti. İngiltere'de parlamento, hükümetin AB ile
vardığı Brexit anlaşması bugün oylayacak. Euro bölgesi dış ticaret
dengesi  ve ECB Başkanı Draghi’nin Avrupa parlementosunda
yapacağı sunum takip edilecek.

ABD

Eski Fed Başkanı Janet Yellen, New York'ta yaptığı açıklamalarda
ABD ekonomisine yönelik uyarılarda bulundu. Yellen, New York'ta
yaptığı açıklamada, "Ekonomik faaliyete ait sahip olduğumuz tüm
veriler, olayların iyi durumda olduğunu gösteriyor. 2018 iyi bir yılken
2019'da neredeyse tüm ekonomistler yavaşlama bekliyor. Ve şimdi
daha az güçlü ve daha az senkronize bir küresel büyüme elde ettik
gibi görünüyor" dedi. ABD'de federal hükümetin geçici bütçe
anlaşmazlığından dolayı kapanmasının üzerinden 23 gün geçti. Bu
ülke tarihindeki en uzun kapanma oldu. Bugün ABD’de ÜFE verileri
ve Fed üyelerinin konuşması takip edilecek.
 

Piyasa Verileri
Pariteler Son Günlük Değ.

(%)
Haftalık Değ.

(%)
Yılbaşı Değ.

(%)
USDTRY 5.4614 0.28 -0.49 3.58
EURTRY 6.2664 0.32 -0.21 3.72
EURUSD 1.1475 0.04 0.29 0.31
GBPUSD 1.2900 0.24 1.42 1.51
USDJPY 108.67 0.46 -0.07 -1.46

Sepetler Son Günlük Değ.
bp

Haftalık Değ.
bp

Yılbaşı Değ.
bp

½ $ + ½ € 5.8930 1.10 12.25 23.10
Dolar Endeksi 95.5760 -1.10 -35.40 -52.50
REK 75.0000 - - 0.00

Endeks Vadeliler Son Günlük Değ.
bp

Haftalık Değ.
bp

Yılbaşı Değ.
bp

S&P 500 Yakın Vade 2,598 1,750 2,550 9,275
DAX Yakın Vade 10,934 9,300 10,950 37,300
Dow Jones Yakın
Vade 24,042 17,500 29,900 77,400

Emtialar Son Günlük Değ.
(%)

Haftalık Değ.
(%)

Yılbaşı Değ.
(%)

Ons Altın 1,290.55 -0.10 0.42 0.75
Gram Altın 226.69 0.14 -0.05 4.57
WTI 51.23 0.66 3.09 13.46
BRENT 59.77 1.16 1.85 13.06
Bakır 2.68 0.65 0.65 -1.32

Tahviller Son Günlük Değ.
bp

Haftalık Değ.
bp

Yılbaşı Değ.
bp

Türkiye 2 Yıllık 18.3900 -55.00 -122.00 -134.00
Türkiye 10 Yıllık 16.4900 -18.00 -5.00 1.00
ABD 10 Yıllık 2.7170 1.10 -0.70 3.10
ABD 2 Yıllık 2.5470 1.00 -3.90 5.10
Almanya 10 Yıllık 0.2310 5.10 0.70 -1.50
Almanya 2 Yıllık -0.5990 -1.00 -1.00 1.10

Gelişmekte Olan
Ülke Kurları Son Günlük Değ.

(%)
Haftalık Değ.

(%)
Yılbaşı Değ.

(%)
USDZAR 13.7754 -0.01 -1.37 -4.53
USDIDR 14,077.05 0.06 -0.13 -3.37
USDTRY 5.4633 0.31 -0.46 3.62
USDRUB 66.9845 -0.03 0.05 -3.62
USDBRL 3.6990 -0.01 -0.44 -4.70
USDCNY 6.7694 0.02 -1.22 -1.58
USDMXN 18.9699 -0.23 -2.08 -3.51
USDCZK 22.2671 -0.06 -0.64 -1.02
USDHUF 280.4350 -0.02 -0.26 -0.15
USDPLN 3.7403 -0.02 -0.41 -0.46
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EURO/DOLAR

Euro Bölgesi'nde sanayi üretimi kasım ayında 3 yılın en sert
düşüşünü kaydetti. ABD’de hükümetin kapalı kalması ve Fed’in
güvercin tavrı ise doları baskılamaya devam ediyor. Paritede 1.1465
seviyesinden gelen alımlarla yukarı yönlü toparlanma gerçekleşti.
100 günlük hareketli ortalamadan alınan destekle 1.1475
seviyesinin üzerinde kalıcılık sağlandığı takdirde yükselişin
devamında 1,1500– 1,1515 ve 1,1535 seviyeleri direnç olarak takip
edilebilir. Olası geri çekilmelerde 1,1440 ve  1.1415 seviyesi güçlü
destek olarak öne çıkmaktadır. Bugün Euro Bölgesi’nde dış ticaret
dengesi ve ECB Başkanı Draghi’nin Avrupa parlementosunda
yapacağı sunum, ABD’de ÜFE verileri ve Fed üyelerinin konuşması
takip edilecek.

Günlük Pivot Seviyeleri

   1.1513

  1.1502  

 1.1488   

1.1475    

 1.1463   

  1.1452  

   1.1438

GBP/USD

İngiltere’de kritik Brexit parlamento oylaması bugün yapılacak.
Beklentiler Brexit anlaşmasının parlamentodan geçmemesi
yönünde. Bu durumda neler olacağına dair birçok farklı senaryo
ortaya çıkabilecek olup erken seçim ve ikinci bir referandum
ihtimalleri güçlü olasılıklar olarak dikkat çekiyor. Bu gelişmeler
öncesi GBPUSD paritesi dünde olumlu seyrini sürdürdü. Belirsizliğin
bitmeye yakın olması paritede yükseliş kaydedilmesini sağlayan
faktör olarak ön plana çıkıyor. Sabah saatlerinde 1,2903
seviyelerinden işlem gören paritede bugün yukarıda 1,2930-1,3023-
1,3070 direnç seviyeleri olarak takip edilebilir. Aşağıda ise sırasıyla
1,2814-1,2760 ve 1,2695 seviyeleri bugün paritenin destek bölgeleri
olarak kabul edilebilir. Bugün paritede işlem yapacak yatırımcıların
oylama nedeniyle paritede oluşabilecek volatil hareketlere karşı
dikkatli olmalarında yarar var.  

Günlük Pivot Seviyeleri

   1.2988

  1.2953  

 1.2926   

1.2900    

 1.2864   

  1.2829  

   1.2802
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USDTRY

Dolar/TL kuru dün 5,4273 ve 5,5447 seviyeleri arasında
dalgalanarak günü 5,4463 seviyesinden tamamladı. Dün Trump’ın
Suriye’ye ilişkin verdiği mesajların ardından yükseliş kaydederek
5,54 direnç seviyelerine çıkan kur akşam saatlerinde gerçekleşen
Erdoğan-Trump görüşmesinin ardından kazançlarını geri verdi.
Sabah 08:43 itibariyle kur 5,46 seviyelerinden işlem görüyor. Kurda
bugün 5,5000 seviyesinin geçilmesi durumunda yukarıda önce
5,5170 seviyesi ardından 5,5460 seviyesi direnç bölgeleri olarak
izlenebilir. 5,5460 seviyesi önemli bir direnç seviyesi olup bu
bölgenin geçilmesi durumunda yukarı yönlü hareketler hız
kazanabilir. Aşağıda ise 5,4650 noktasının altında sırasıyla 5,4380-
5,4170 destek seviyelerini takip etmekte yarar var.

Günlük Pivot Seviyeleri

   5.5018

  5.4850  

 5.4732   

5.4614    

 5.4446   

  5.4278  

   5.4160

EUR/TRY

Euro Bölgesi'nde sanayi üretiminde sert daralma görülürken, euro
üzerinde baskı yaratan nedenlerden olan Brexit oylamasının bugün
yapılması bekleniyor. Yurtiçinde de sanayi üretimi düşüş
kaydederken dün Trump’ın Türkiye’yi hedef alan açıklamalarının
ardından akşam saatlerinde Erdoğan ve Trump arasındaki telefon
görüşmesi gerçekleşti. Görüşmeye dair ılımlı açıklamalar ABD –
Türkiye ilişkilerine yönelik oluşan endişelerin hafiflemesine neden
oldu. 100 günlük hareketli ortalamanın destek oluşturduğu kurda
yükselişlerin devamında 6,4095 6,4250 ve 6,4950 seviyeleri direnç
olarak öne çıkıyor. Olası geri çekilmelerde ise 6,1820 – 6,1380 ve
6,0685 seviyeleri destek olarak takip edilebilir.

Günlük Pivot Seviyeleri

   6.3315

  6.3074  

 6.2869   

6.2664    

 6.2423   

  6.2182  

   6.1977

(0216) 453 0120 www.gedik.com

https://www.gedik.com/


Gedik Forex Bülten 15 Ocak 2019

Altın

Ons altın bu sabah 1290$ seviyesinden işlem görüyor.  Trump’ın
bütçeden Meksika sınırına duvar inşa edilmesi isteği ile Demokratlar
ve Trump arasında patlak veren duvar krizi nedeniyle 25 gündür
federal hükümet kısmen kapalı. Ticaret anlaşmazlıklarının
ekonomiye getirdiği yükle beraber küresel yavaşlama korkuları
güvenli liman varlıklarını destekliyor. Goldman Sachs gelecek 12
aylık dönem için altın fiyat hedefini ons başına 1,425 dolara
yükselterek son 5 yılın en yüksek tahminini gerçekleştirdi. Fed’e
yönelik faiz artıramayacağı beklentileri şimdilik altına destek olsa da
bilanço küçültme operasyonları devam ediyor. Altının 1400$’ın da
üzerine yükselebilmesi için bol likidite ortamına ihtiyaç var. Teknik
olarak 1297-1287$ yatay bandında işlemler devam ediyor.

Günlük Pivot Seviyeleri

   1,295.98

  1,294.69  

 1,292.62   

1,290.55    

 1,289.26   

  1,287.97  

   1,285.90

DAX Yakın Vade

Çin’de ticaret verisinin bir süredir devam eden ticaret savaşlarına
bağlı olarak beklentilerden kötü bir düşüş göstermesi risk iştahı
üzerinde baskı oluştururken hisse piyasalarında satış baskısının
artış kaydettiği görüldü. Yeni haftaya satıcılı bir seyirle başlayan
hisse piyasalarıyla uyumlu olarak DAX vadelileri de aşağı yönlü bir
seyir izledi ve günü 39 puan düşüşle 10.842 puandan tamamladı.
Bu sabah ise küresel piyasalarda dünkü düşüşlerin ardından daha
olumlu bir havanın etkili olduğu izleniyor. DAX vadelileri bu sabah
09:00 itibariyle %0,77’lik bir yükselişle 10.925 puandan işlem
görüyor. Yukarı yönlü hareketlerin devam etmesi durumunda 10.967
ve 11.025 seviyeleri direnç olarak takip edilebilir. Aşağı yönlü
hareketlerde ise 10.875 ve 10.800 seviyeleri destek olarak
izlenebilir.

Günlük Pivot Seviyeleri

   10,964.83

  10,953.17  

 10,943.83   

10,934.50    

 10,922.83   

  10,911.17  

   10,901.83
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Dow Jones Yakın Vade

Dün açıklanan Çin ticaret verileri küresel borsaları kayba sürükledi.
İthalat ve ihracattaki daralma ile beraber global ekonomik durgunluk
endişelerini tetikledi. Aynı zamanda Euro Bölgesinden de gelen
zayıf sanayi üretim verileri ABD endekslerini olumsuz yönde etkiledi.
ABD’de bilanço sezonuna girerken yatırımcıların ihtiyatlı tutumu
sonucu Wall Street endeksleri dün düşüşle kapandı. Dow 30
Endeksi 86 puan kayıpla dünkü seansı sonlandırdı. Bu sabah da
bakıldığında Dow vadelileri bir miktar pozitif tarafta işlem görüyor.
Vadeli kontrat 23,990 puan direncini aşma çabasına girerken şayet
bu seviye üzerinde kalıcılık sağlarsa kara bulutların bir kısmını
dağıtmış olacak. 23,700seviyesi önemli bir destek olurken, 23,900
seviyesi ana direnç konumunda.

Günlük Pivot Seviyeleri

   24,336.00

  24,202.00  

 24,122.00   

24,042.00    

 23,908.00   

  23,774.00  

   23,694.00

S&P 500 Yakın Vade

S&P500 Endeksi dünkü seansta 13,6 puan gerileyerek günü %0,53
kayıpla sonlandırdı. Dün açıklanan Çin ticaret verileri ile Euro
Bölgesi sanayi üretim verileri küresel borsaları kayba sürükledi.
İthalat ve ihracattaki daralma ile beraber global ekonomik durgunluk
endişelerini tetikledi. Bu sabah S&P500 vadelisine bakıldığında bir
miktar pozitif seyir izlediği görülüyor. Bugün ABD’de Delta Air ve
Wells Fargo gibi şirket bilançoları açıklanacak. . Endeksteki geri
çekilmelerde 50 günlük hareketli ortalamanın bulunduğu 2.581
seviyesi ile 100 günlük hareketli ortalamanın geçtiği 2.568 seviyesi
destek olarak izlenebilir. Yükselişlerde ise en önemli direnç seviyesi
500 günlük hareketli ortalamanın geçtiği 2.611 seviyesinde
bulunuyor.

Günlük Pivot Seviyeleri

   2,625.75

  2,613.00  

 2,605.50   

2,598.00    

 2,585.25   

  2,572.50  

   2,565.00
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Brent Petrol

Brent petrol yeni haftaya hafif satıcılı başlamasının ardından
tekrardan 60$’ın altına gerilerken bu sabah 59,80$ seviyesinden
işlem görüyor. Henüz net bir tarih olmasa da bir sonraki OPEC
toplantısının 17-18 Nisan tarihleri arasında yapılacağı öngörülüyor.
Son olarak tünlük 1,2 milyon varil üretim kısıntısına giden OPEC’in
kararıyla petrol fiyatlarında dengelenme sağlamıştı. Brentin 50-60$
aralığında dengeye oturmasıyla birlikte şimdilik arz yönlü endişeler
de azalmaya başladı. teknik olarak ele aldığımızda; aralık ayından
bu yana devam eden yükseliş kanalının alt trend çizgisinin altına
gelindi. 60$ üzerine çıkarsa tekrardan yükseliş bandına geri
dönecek. 59,60$ seviyesi ara destek, 58,50$ ana destek noktası.
Petroldeki bu geri çekilme ile beraber 50 günlük ortalamanın altına
gelindi.

Günlük Pivot Seviyeleri

   60.88

  60.35  

 60.06   

59.77    

 59.25   

  58.72  

   58.43

USD/JPY

Dün Çin’de ticaret verisinin ticaret savaşına bağlı olarak beklenen
kötü bir düşüşü işaret etmesi küresel büyüme endişelerinin
yaşanmasına neden oldu. Eski Fed başkanı Yellen dün  ABD
ekonomisine yönelik uyarılarda bulundu. ABD’de hükümetin kapalı
kalması ve Fed’in güvercin tavrı ise doları baskılamaya devam
ediyor. Paritede 108,132 seviyesinden gelen alımlarla toparlanma
görülüyor. Yukarı yönlü hareketlerin devam etmesi halinde 108,95 –
109,40 ve 109,70 seviyeleri direnç olarak öne çıkmaktadır. Geri
çekilmelerde ise 108,20 - 108,00ve 107,50 destek olarak takip
edilebilir. Bugün ABD’de ÜFE verileri ve Fed üyelerinin konuşması
takip edilecek.

Günlük Pivot Seviyeleri

   109.53

  109.14  

 108.90   

108.67    

 108.28   

  107.89  

   107.66
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Gedik Yatırım Menkul Değerler A.Ş. - Yatırım Danışmanlığı Birimi

Ünvan : Gedik Yatırım Menkul Değerler A.Ş. – Gedik Foreks

Adres : Cumhuriyet Mah. İlkbahar Sok. No:1 A Blok 34876 Yakacık-Kartal/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."

(0216) 453 0120 www.gedik.com

https://www.gedik.com/

	Piyasa Verileri
	Piyasa Gündemi
	EURO/DOLAR
	GBP/USD
	USDTRY
	EUR/TRY
	Altın
	DAX Yakın Vade
	Dow Jones Yakın Vade
	S&P 500 Yakın Vade
	Brent Petrol
	USD/JPY
	Gedik Yatırım Menkul Değerler A.Ş. - Yatırım Danışmanlığı Birimi
	YASAL UYARI

