
Forex Bülten 16 Ocak 2019

Piyasa Gündemi

Brexit anlaşması dün İngiltere Parlamento’sunda gerçekleşen
oylamada reddedilirken ilerleyen süreçte İngiltere’de erken seçim
veya yeni bir referandum tartışılmaya devam edecek. ABD – Türkiye
ilişkilerine dair endişeler azalış kaydederken TL varlıklar değer
kazandı. Bugün yurt içi piyasalarda TCMB PPK toplantısı takip
edilecek. Piyasadaki genel beklentiler TCMB’nin faiz oranlarında bir
değişikliğe gitmemesi yönünde.

Açıklanacak Önemli Ekonomik Veriler
    
•    14:00 Türkiye – TCMB Faiz Kararı Önem: Yüksek
•    16:30 ABD – Perakende Satışlar Önem: Yüksek
 

Türkiye

Cumhurbaşkanı Erdoğan Trump ile telefon görüşmelerinde ticarette
hızlı adım atma kararı aldıklarını bildirdi. İşsizlik oranı 1,3 puanlık
artış ile %11,6 seviyesinde gerçekleşti. Bu seviye mart 2017 den bu
yana en yüksek seviye olarak kayda geçti. Hazine ve Maliye Bakanı
Berat Albayrak, yıl sonu bütçe açığının 72,6 milyar lira olduğunu
açıkladı. Albayrak, 2018 yıl sonu bütçe açığının YEP hedefine
paralel 72,6 milyar lira olarak gerçekleştiğini bildirdi. Bugün
yurtiçinde TCMB para politikası kurulu toplantısı takip edilecek.
Beklentiler faizlerde değişiklik yapılmayacağı yönünde şekilleniyor.

Euro Bölgesi

Almanya ekonomisi 2018'de yüzde 1,5 ile son 5 yılın en yavaş
büyümesini kaydetti Euro Bölgesi'nde ise kasım ayında ihracat 203
milyar euro, ithalat 184 milyar euro seviyesinde gerçekleşti. Böylece
Euro Bölgesi'nde kasım ayında 19 milyar euroluk dış ticaret fazlası
kaydedildi. ECB Başkanı Draghi Avrupa Parlamentosu'ndaki
konuşmasında son ekonomik gelişmelerin beklenenden zayıf
gerçekleştiğini belirterek özellikle küresel unsurlara bağlı
belirsizliklerin varlığına dikkat çekti.

ABD

ABD Çalışma Bakanlığı'nın verilerine göre üretici fiyatları aralıkta
aylık bazda % 0.2 düştü. Yıllık bazda da değişmeyerek %2.5 arttı.
Gıda ve enerji hariç ÜFE aylık %0.2 artış beklenirken %0.1 düştü.
Yıllık bazda ise %2.7 artarak %2.9'luk beklentinin altında kaldı.
Enflasyonda son dönemdeki yatay seyir, Fed'in yakın zamanda faiz
artırma konusunda aceleci olmayacağına işaret ediyor. Yine bugün
açıklanan diğer bir veriye göre Empire State İmalat Endeksi ocak
ayında 3.9'a geriledi. Bu, 1 seneden fazla sürenin en düşük seviyesi
olarak kayda geçti. Dün Fed üyeleri faize ilişkin güvercin tonda
açıklamalarda bulunmaya decam etti. ABD’de bugün perakende
satışlar ve Fed bej kitap raporu  takip edilecek. 

İngiltere

Brexit anlaşması İngiltere parlamentosunda onaylanmadı.
Başbakan Theresa May'in hükümeti Brexit anlaşması oylamasını
parlamentoda 432'ye 202 oyla kaybetti. Oylama sonrasında
muhalefet, May hükümeti için güvensizlik oylaması istedi. Oylama
bugün TSİ 22:00'de yapılacak.
 

Piyasa Verileri
Pariteler Son Günlük Değ.

(%)
Haftalık Değ.

(%)
Yılbaşı Değ.

(%)
USDTRY 5.4235 -0.24 -1.15 2.86
EURTRY 6.1829 -0.36 -2.46 2.34
EURUSD 1.1402 -0.11 -1.32 -0.32
GBPUSD 1.2848 -0.27 0.37 1.10
USDJPY 108.49 -0.17 0.44 -1.62

Sepetler Son Günlük Değ.
bp

Haftalık Değ.
bp

Yılbaşı Değ.
bp

½ $ + ½ € 5.8405 -5.25 -2.15 17.85
Dolar Endeksi 95.9720 0.20 77.60 -12.90
REK 75.0000 - - 0.00

Endeks Vadeliler Son Günlük Değ.
bp

Haftalık Değ.
bp

Yılbaşı Değ.
bp

S&P 500 Yakın Vade 2,612 600 2,900 10,625
DAX Yakın Vade 10,907 2,150 1,150 34,500
Dow Jones Yakın
Vade 24,040 5,600 21,000 77,200

Emtialar Son Günlük Değ.
(%)

Haftalık Değ.
(%)

Yılbaşı Değ.
(%)

Ons Altın 1,291.23 0.14 -0.18 0.80
Gram Altın 225.15 -0.07 -1.25 3.86
WTI 52.09 -0.63 -0.34 15.35
BRENT 60.60 -0.08 -1.30 14.62
Bakır 2.70 0.72 0.02 -0.81

Tahviller Son Günlük Değ.
bp

Haftalık Değ.
bp

Yılbaşı Değ.
bp

Türkiye 2 Yıllık 17.9900 -40.00 -168.00 -174.00
Türkiye 10 Yıllık 16.3600 -13.00 -44.00 -12.00
ABD 10 Yıllık 2.7090 -0.80 -1.20 2.30
ABD 2 Yıllık 2.5330 0.00 -2.80 3.70
Almanya 10 Yıllık 0.2040 0.30 -1.20 -4.20
Almanya 2 Yıllık -0.6220 -2.30 -4.20 -1.20

Gelişmekte Olan
Ülke Kurları Son Günlük Değ.

(%)
Haftalık Değ.

(%)
Yılbaşı Değ.

(%)
USDZAR 13.7250 -0.16 -0.99 -4.88
USDIDR 14,132.05 -0.30 0.35 -2.99
USDTRY 5.4235 -0.24 -1.15 2.86
USDRUB 66.9671 -0.05 0.33 -3.65
USDBRL 3.7170 -0.01 0.96 -4.24
USDCNY 6.7656 0.07 -0.77 -1.64
USDMXN 18.9910 -0.08 -1.25 -3.41
USDCZK 22.4025 0.11 0.99 -0.42
USDHUF 283.4770 0.14 1.93 0.94
USDPLN 3.7667 0.13 1.16 0.24
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EURO/DOLAR

Draghi dün gerçekleştirdiği konuşmasında son ekonomik
gelişmelerin zayıf gerçekleştiğini belirterek, özellikle küresel
unsurlara bağlı belirsizliklerin varlığına dikkat çekti. Brexit anlaşması
ise parlamentoda onaylanmadı. Bu gelişmeler euronun kazançlarını
geri vermesine etkili oldu. Dün Fed üyelerinden güvercin tondaki
açıklamalar gelmeye devam etti. Paritede dün 1.1490 seviyesinde
yaşanan satışlarla geri çekilme yaşandı. Satıcılı seyrin ve 50 günlük
hareketli ortalamanın altında fiyatlamanın devam etmesi halinde
1,1382 – 1,1365 ve 1,1345 seviyeleri destek olarak takip edilebilir.
Olası tepki alımlarında ise 1,1425 – 1,1435 ve 1,1455 seviyeleri
direnç olarak öne çıkmaktadır.

Günlük Pivot Seviyeleri

   1.1435

  1.1426  

 1.1414   

1.1402    

 1.1393   

  1.1384  

   1.1372

GBP/USD

May hükümetinin sunduğu Brexit anlaşması 432’ye karşı 202 oyla
beklenildiği gibi parlamentoda reddedildi.  Oylama sonrası
muhalefetin talebiyle alınan May hükümetine yönelik güven
oylaması bugün TSİ akşam 22.00’de yapılacak. Oylamanın
ardından AB komisyon başkanı Juncker anlaşmasız Brexit
ihtimalinin arttığını belirtirken GBPUSD paritesi kayıplar yaşayarak
1,2760 seviyelerini gördükten sonra tekrar toparlandı ve günü
1,2880 bölgesinden tamamladı. Sabah 09:10 itibariyle parite hafif
düşüşle 1,2862 seviyesinden işlem görüyor. Paritede bugün
yukarıda 1,2882-1,2930-1,3020 direnç seviyeleri olarak takip
edilebilir. Aşağıda ise sırasıyla 1,2814-1,2760 ve 1,2693 seviyeleri
takip edilecektir. Bugün yapılacak güven oylaması yakından
izlenecek olup paritede volatil bir seyir izlenmesine neden olabilir.

Günlük Pivot Seviyeleri

   1.2947

  1.2918  

 1.2883   

1.2848    

 1.2818   

  1.2789  

   1.2754
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USDTRY

Dolar/TL kuru dün 5,4255 ve 5,4695 seviyeleri arasında
dalgalanarak günü 5,4365 seviyesinden tamamladı. Pazartesi
akşamı gerçekleşen Erdoğan-Trump telefon görüşmesinin ardından
ABD ile olan ilişkilere yönelik endişelerin azalması kurda volatilitenin
düşmesine ve yılbaşından bu yana en sakin gününü geçirmesine
neden oldu. Sabah 08:30 itibariyle kur 5,44 seviyelerinden işlem
görüyor. Kurda bugün 5,4570 seviyesinin geçilmesi durumunda
yukarıda önce 5,4660 seviyesi ardından 5,4890 seviyesi direnç
bölgeleri olarak izlenebilir. Aşağıda ise 5,4350 noktasının altında
sırasıyla 5,4230-5,4020 destek seviyelerini takip etmekte yarar var.
Dolar/TL kurunda yukarıda 5,5460 bölgesi aşağıda ise 5,3910
seviyesinin altına gelinmedikçe yatay banttaki seyrin devam
etmesini bekliyoruz.

Günlük Pivot Seviyeleri

   5.4753

  5.4642  

 5.4438   

5.4235    

 5.4123   

  5.4012  

   5.3808

EUR/TRY

Euro Bölgesi'nde baskı yaratan nedenlerden olan Brexit anlaşması
dün parlamentoda onaylanmadı. Draghi son ekonomik gelişmelerin
beklenenden zayıf gerçekleştiğini belirterek özellikle küresel
unsurlara bağlı belirsizliklerin varlığına dikkat çekti. Yurtiçinde ABD
– Türkiye ilişkilerine yönelik oluşan endişelerin hafiflemesi TL’nin
değer kaybının bir kısmını geri almasında etkili oldu. Kur 08:50'de
100 günlük hareketli ortalama seviyesi olan 6,2055 seviyesinden
fiyatlanıyor.Bu seviyenin aşağı yönlü kırılması ve kapanışların
gerçekleşmesi halinde geri çekilmenin devamı beklenebilir. 6,1410
– 6,0705 ve 5,9825 seviyeleri destek olarak takip edilebilir.
Yükselişlerde 6,4095 6,4250 ve 6,4950 seviyeleri direnç olarak öne
çıkıyor. 

Günlük Pivot Seviyeleri

   6.2577

  6.2428  

 6.2128   

6.1829    

 6.1679   

  6.1530  

   6.1230
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Altın

Ons altın bu sabah 1290$ seviyesinden işlem görüyor.  Altında
güvenli liman talebi yaratan Brexit anlaşması İngiltere
parlamentosunda onaylanmadı. Yeni bir paket, 29 Mart’ın
ertelenmesi veya yeni bir seçim senaryosunu piyasa olumsuz
algılamazken, altın tarafında önemli bir etki yaratmadı. Trump’ın
bütçeden Meksika sınırına duvar inşa edilmesi isteği ile Demokratlar
ve Trump arasında patlak veren duvar krizi nedeniyle 26 gündür
federal hükümet kısmen kapalı. Şayet anlaşma sağlanırsa altın
tarafında kar satışları görebiliriz. Ons altını teknik olarak ele
aldığımızda 1297-1287$ yatay bandında işlemler devam ediyor.
Aynı zamanda 50 günlük ortalama 200 günlüğü kesmeye
hazırlanıyor. Şayet bu söz konusu olursa golden cross denilen
teknik görünüm gerçekleşecek ve altına destek olması beklenebilir.

Günlük Pivot Seviyeleri

   1,314.13

  1,303.54  

 1,297.38   

1,291.23    

 1,280.63   

  1,270.04  

   1,263.88

DAX Yakın Vade

Çin’de ticaret verisinin bir süredir devam eden ticaret savaşlarına
bağlı olarak beklentilerden kötü bir düşüş göstermesi pazartesi
günü küresel hisse piyasalarını baskılayan bir gelişme oldu.
Bununla birlikte dün Çin hükümetinin vergi indirimleri ile ekonomiyi
destekleyeceğine yönelik verdiği taahhüt küresel piyasaları
destekledi. Küresel risk iştahındaki toparlanmaya bağlı olarak DAX
vadelileri de olumlu bir seyir izleyerek dün günü 44 puan yükselişle
tamamladı. Bu sabah küresel piyasalarda hafif alıcılı bir seyir
izlenirken DAX vadelileri de 09:00 itibariyle %0,10 primli işlem
görüyor. Yukarı yönlü hareketlerin devam etmesi durumunda 10.945
ve 10.967 seviyeleri direnç olarak takip edilebilir. Aşağı yönlü
hareketlerde ise 10.863 ve 10.807 seviyeleri destek olarak
izlenebilir.

Günlük Pivot Seviyeleri

   10,939.17

  10,923.83  

 10,915.17   

10,906.50    

 10,891.17   

  10,875.83  

   10,867.17
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Dow Jones Yakın Vade

Küresel piyasalarda var olan haber akışı ABD’li endeksleri pozitif
yönde etkiledi. İlk olarak Çin'in yavaşlayan ekonomiye yönelik teşvik
önlemleri borsaları ve vadelilerini destekledi. Diğer yanda da Dün
konuşan eyalet Fed Başkanlarının faiz artırımına ilişkin güvercin
tonda açıklamalarından da destek buldu. Bu sabah da bakıldığında
Dow vadelileri bir miktar pozitif tarafta işlem görüyor. Dow vadelisini
teknik olarak ele aldığımızda; kontrat 23,990 puan direncini aşarak
24,000 puan üzerine yöneldi. Görünüm kısa vadeli pozitif olsa da
hali hazırda eylül ayından bu yana düşüş trendi devam ediyor.
23,900 seviyesi eski direnç yeni destek konumunda. 24,500 ise
direnç konumunda. Bugün önemli şirket finansal sonuçları
bekleniyor.

Günlük Pivot Seviyeleri

   24,182.00

  24,121.00  

 24,081.00   

24,041.00    

 23,980.00   

  23,919.00  

   23,879.00

S&P 500 Yakın Vade

S&P 500 Endeksi yüzde 1,07 artışla 2.610,30 puandan kapanış
gerçekleştirdi. ABD'li banka JP Morgan 4. çeyrek karının
beklentilerin altında kalmasına rağmen yukarı yönlü hareket etti.
Dün konuşan eyalet Fed Başkanlarının faiz artırımına ilişkin
güvercin tonda açıklamalarından da destek buldu. Diğer yanda da
Çin'in yavaşlayan ekonomiye yönelik teşvik önlemleri borsaları ve
vadelilerini destekledi. Bu sbaah S&P vadelisi de yükselişini
sürdürüyor. Bugün önemli şirket finansal sonuçları bekleniyor. S&P
vadelisini teknik olarak ele aldığımızda; yükselişlerde en önemli
direnç seviyesi 500 günlük hareketli ortalamanın geçtiği 2.611
seviyesinde bulunuyor. Geri çekilmelerde 50 günlük hareketli
ortalamanın bulunduğu 2.581 seviyesi ise destek konumunda.

Günlük Pivot Seviyeleri

   2,626.83

  2,620.17  

 2,615.83   

2,611.50    

 2,604.83   

  2,598.17  

   2,593.83
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Brent Petrol

Brent petrol yeni haftaya hafif satıcılı başlamasının ardından
tekrardan 60$’ın üzerine toparlandı. Dün açıklanan Amerikan Petrol
Enstitüsü stok verilerine göre 560 bin varil stok azalması görüldü.
ABD’de arz fazlasına yönelik endişelerde bir miktar düşüş oluşu
ayrıca OPEC’in de petrol piyasasında dengelenme sağlama adına
günlük 1,2 milyon varil arz kısıntısı petrol piyasasını dengede
tutmayı sağlıyor. Bugün de resmi stoklar açıklanacak. Teknik olarak
ele aldığımızda; aralık ayından bu yana devam eden yükseliş
kanalında işlemler devam ediyor. 59,60$ seviyesi ara destek,
58,50$ ana destek noktası. Yükselişlerde 60,75$ seviyesi direnç
olurken,  61,40$ ise bir sonraki önemli direnç noktası olarak
karşımıza çıkıyor.

Günlük Pivot Seviyeleri

   61.55

  61.19  

 60.89   

60.60    

 60.24   

  59.88  

   59.58

USD/JPY

Çin'in ekonomide büyümeyi desteklemek için vergi indirimleri,
teşvikler ve likidite enjeksiyonu gibi yöntemlere gideceğini taahhüt
etmesi piyasaları destekledi. Dün Fed üyeleri güvercin tonda
açıklamalarda bulunurken ABD’de hükümet kapalı kalmaya devam
etmesi dolar üzerinde baskı yaratmaya devam ediyor. ÜFE aralıkta
aylık bazda % 0.2 düşerken yıllık bazda da değişmeyerek %2.5
arttı. Paritede 108,73 seviyesinden gelen satışlarla geri çekilme
görülüyor. Satıcılı seyrin devam etmesi halinde 108,20 - 108,00ve
107,50 destek olarak takip edilebilir. Olası toparlanmanın
gerçekleşmesi halinde 108,95 – 109,40 ve 109,70 seviyeleri direnç
olarak öne çıkmaktadır. Bugün ABD’de perakende satışlar ve Fed
bej kitap raporu  takip edilecek.

Günlük Pivot Seviyeleri

   109.07

  108.91  

 108.70   

108.49    

 108.32   

  108.16  

   107.95
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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."
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