
Forex Bülten 17 Ocak 2019

Piyasa Gündemi

Çin’in vergi indirimleri yoluyla ekonomiyi destekleyeceğine yönelik
verdiği taahhütler sonrasında risk iştahı güç kazanırken küresel
piyasalardaki olumlu hava dün de korundu. Dün yurt içinde
TCMB’nin ocak ayı PPK toplantısı ve faiz kararı takip edildi. TCMB
faiz oranlarında değişikliğe gitmezken para politikasında sıkı
duruşun korunacağı vurgusunu yineledi. TCMB kararı sonrasında
TL varlıklarda değer kazanımları hız kazandı. 

Açıklanacak Önemli Ekonomik Veriler    

•    13:00 Euro Bölgesi – TÜFE Önem: Yüksek
•    16:30 ABD – Konut Başlangıçları Önem: Yüksek

Türkiye

TCMB yılın ilk toplantısında politika faizini beklendiği gibi %24’te
sabit tuttu. Açıklamada enflasyonda belirgin bir iyileşmeye kadar
sıkı duruşun korunacağı vurgulandı. Faizlerde değişikliğe gitmeyen
merkez bankası, fiyat istikrarına yönelik risklere dikkat çekerek, "sıkı
duruşun korunacağı" mesajını verdi. Enflasyon görünümünde
belirgin iyileşme sağlanana kadar sıkı parasal duruşun korunmasına
karar verildiği kaydedildi. Ayrıca, ihtiyaç duyulması halinde ilave
parasal sıkılaştırma yapılabileceği belirtildi. Konut satışları aralıkta
% 2.9 arttı, satışlar 2018 yılının tamamında %2,4 azaldı. Türkiye
genelinde 2018'de satılan konut sayısı bir önceki yıla kıyasla yüzde
2,4 azalarak verilerin tutulduğu 2013'ten bu yana ilk yıllık düşüşünü
yaşadı.

Euro Bölgesi

ECB Başkanı Draghi Avrupa Parlamentosu'ndaki konuşmasında
son ekonomik gelişmelerin beklenenden zayıf gerçekleştiğini
belirterek özellikle küresel unsurlara bağlı belirsizliklerin varlığına
dikkat çekti. ECB Yönetim Konseyi Üyesi Nowotny, Brexit'ten dolayı
finans sektöründe, bankalarda önemli aksaklıklar beklemediğini
söyledi. Almanya'da enflasyon geçen yıl ECB tüm Euro Bölgesi için
hedeflediği %2'nin altında kalarak % 1,9 düzeyinde gerçekleşti.
Bugün Euro Bölgesi’nde TÜFE rakamları takip edilecek.

ABD

ABD’de ihracat endeksi, kasımda %0,9 azalış kaydederken yılın son
ayında %0,6 düşüş gerçekleşti. İthalatta kasımda %1,6 düşüş
yaşanırken, aralıkta %1,3 düşüş beklentisine karşın %1, 0 düşüş
gerçekleşti.  Fed Bej Kitap raporunda piyasadaki oynaklığın ticaret
ve politikada iyimserliğin azaldığına ve görünümün genel olarak
olumlu kaldığı belirtildi. Bugün ABD’de inşaat izinleri, yeni konut
satışları, mal ticaret dengesi ve Philadelphia Fed İmalat Endeksi’nin
açıklanması bekleniyor.

İngiltere

Dün, Başbakan Theresa May'in Avrupa Birliği ile vardığı Brexit
anlaşmasının parlamentoda reddedilmesinin ardından dün
gerçekleştirilen güvensizlik oylaması 306'ya karşı 325 oyla May
hükümetinin lehine souçlandı.  May’in sonraki aşamada Brexit
konusunda hazırlayacağı “B planını" pazartesi günü parlamentoya
sunması bekleniyor.
 

Piyasa Verileri
Pariteler Son Günlük Değ.

(%)
Haftalık Değ.

(%)
Yılbaşı Değ.

(%)
USDTRY 5.3645 0.63 -1.00 1.75
EURTRY 6.1246 0.74 -1.71 1.38
EURUSD 1.1390 -0.04 -0.95 -0.43
GBPUSD 1.2877 -0.09 1.03 1.33
USDJPY 108.89 -0.14 0.36 -1.26

Sepetler Son Günlük Değ.
bp

Haftalık Değ.
bp

Yılbaşı Değ.
bp

½ $ + ½ € 5.7445 -9.60 -15.90 8.25
Dolar Endeksi 96.1280 6.90 57.70 2.70
REK 75.0000 - - 0.00

Endeks Vadeliler Son Günlük Değ.
bp

Haftalık Değ.
bp

Yılbaşı Değ.
bp

S&P 500 Yakın Vade 2,605.00 -825 1,100 9,975
DAX Yakın Vade 10,883.50 -3,400 -1,150 32,200
Dow Jones Yakın
Vade 24,080.00 -7,100 12,700 81,200

Emtialar Son Günlük Değ.
(%)

Haftalık Değ.
(%)

Yılbaşı Değ.
(%)

Ons Altın 1,292.69 -0.06 0.48 0.91
Gram Altın 222.96 0.43 -0.52 2.85
WTI 52.00 -1.34 -1.83 15.15
BRENT 61.03 -0.64 -1.07 15.43
Bakır 2.69 0.18 -0.05 -1.04

Tahviller Son Günlük Değ.
bp

Haftalık Değ.
bp

Yılbaşı Değ.
bp

Türkiye 2 Yıllık 18.2200 23.00 -133.00 -151.00
Türkiye 10 Yıllık 15.9800 -38.00 -77.00 -50.00
ABD 10 Yıllık 2.7130 -1.40 -1.80 2.70
ABD 2 Yıllık 2.5310 -1.60 -3.60 3.50
Almanya 10 Yıllık 0.2230 0.10 2.40 -2.30
Almanya 2 Yıllık -0.6080 0.30 -3.40 0.20

Gelişmekte Olan
Ülke Kurları Son Günlük Değ.

(%)
Haftalık Değ.

(%)
Yılbaşı Değ.

(%)
USDZAR 13.7172 0.21 -1.00 -4.94
USDIDR 14,202.50 0.38 0.94 -2.51
USDTRY 5.3645 0.63 -1.00 1.75
USDRUB 66.3035 -0.06 -0.86 -4.60
USDBRL 3.7361 -0.01 0.68 -3.74
USDCNY 6.7631 0.08 -0.37 -1.67
USDMXN 18.9210 0.11 -1.18 -3.76
USDCZK 22.4213 0.05 0.80 -0.33
USDHUF 282.3300 0.09 1.01 0.53
USDPLN 3.7600 0.07 0.67 0.06
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EURO/DOLAR

Avrupa’nın en büyük ekonomisi olan Almanya’da beklentileri
karşılamayan ekonomik veriler ve brexit sürecindeki belirsizlikler
euro üzerinde baskı yaratmaya devam ediyor. Draghi’nin son
ekonomik gelişmelerin beklenenden zayıf gerçekleştiğini belirtmesi
ve özellikle küresel unsurlara bağlı belirsizliklerin varlığına dikkat
çekmesi euronun kazançlarını geri vermesine etkili oldu. ABD’de ise
hükümet kapalı kalmaya devam ediyor. Satıcılı seyrin devam ettiği
görülen paritede 50 günlük ortalamanın altında geri çekilmelerin
devam etmesi halinde 1,1365 - 1,1345 ve 1,1325seviyeleri destek
olarak takip edilebilir. Olası tepki alımlarında ise 1,1400 - 1,1425 ve
 1,1435  seviyeleri direnç olarak öne çıkmaktadır. 

Günlük Pivot Seviyeleri

   1.1423

  1.1412  

 1.1401   

1.1390    

 1.1379   

  1.1368  

   1.1357

GBP/USD

Önceki gün Brexit oylamasında ağır bir yenilgi alan Theresa May
dün muhalefetin talebiyle gerçekleştirilen güvensizlik oylamasını
325’e karşı 306 oyla kazandı. Kararın ardından GBPUSD
paritesinde önemli bir hareket yaşanmadı. Güvenoyu alan May’ın
Brexit konusunda hazırlayacağı B planını pazartesi günü
parlamento oylamasına sunması bekleniyor.  GBPUSD paritesi
sabah itibariyle 1,2870 seviyelerinden yatay bir seyir izliyor. Paritede
bugün yukarıda 200 günlük üssel ortalamaların bulunduğu 1,2930
seviyesi paritenin ilk direnç bölgesi olarak takip edilebilir. Bu
seviyenin üzerinde mayıs ayında başlayan düşüş trendinin tepe
noktası olan 1,3015 seviyesi diğer bir kuvvetli direnç seviyesi olarak
karşımıza çıkıyor. Aşağıda ise sırasıyla 1,2815-1,2760 ve 1,2693
seviyeleri takip edilecektir.

Günlük Pivot Seviyeleri

   1.2929

  1.2914  

 1.2895   

1.2877    

 1.2861   

  1.2845  

   1.2827
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USDTRY

Dolar/TL kuru dün 5,3300 ve 5,4530 seviyeleri arasında
dalgalanarak günü 5,3308 seviyesinden tamamladı. Dün açıklanan
Merkez Bankası faiz kararının beklentilere paralel olarak
değişmemesi ve verilen mesajların sıkı para politikasına işaret
etmesi kurda aşağı yönlü hareketler görülmesini sağlarken TL
varlıkların değerlenmesine neden oldu. Sabah 08:37 itibariyle kurun
bir miktar yukarı hareket ederek 5,36 seviyelerinden işlem
gördüğünü izliyoruz. Kurda bugün 5,3680 seviyesinin geçilmesi
durumunda yukarıda önce 5,3830 seviyesi ardından 5,4020 seviyesi
direnç bölgeleri olarak izlenebilir. Aşağıda ise 5,3300 noktasının
altında sırasıyla 5,3130-5,2870 destek seviyelerini takip etmekte
yarar var.

Günlük Pivot Seviyeleri

   5.4221

  5.3961  

 5.3803   

5.3645    

 5.3385   

  5.3125  

   5.2967

EUR/TRY

Brexit sürecindeki belirsizlik ve Euro Bölgesi’nde beklentileri
karşılamayan veriler euro üzerinde baskı yaratmaya devam ediyor.
Yurtiçinde faizlerde değişikliğe gitmeyen merkez bankası, fiyat
istikrarına yönelik risklere dikkat çekerek, sıkı duruşun korunacağı
mesajını verdi. ABD – Türkiye ilişkilerine yönelik oluşan endişelerin
hafiflemesiyle birlikte TL varlıklarında değer kazancı görüldü. 100
günlük hareketli ortalamanın altına sarktığı görülen kurda 6,0705
desteğinin kırılması halinde geri çekilmelerin devamı beklenebilir.
Geri çekilmelerin devam etmesi halinde 6,0705 – 5,9825 ve 5,9385
seviyeleri destek olarak takip edilebilir. Yükselişlerde dün satışın
görüldüğü seviye olan  6,2005 – 6,2550 ve 6,3355 seviyeleri direnç
olarak öne çıkıyor. 

Günlük Pivot Seviyeleri

   6.2017

  6.1667  

 6.1456   

6.1246    

 6.0896   

  6.0546  

   6.0335
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Altın

Haftanın dördüncü işlem gününde Ons altın güne 1292$
seviyelerinden başladı. Demokratlar ve Trump arasında patlak
veren duvar krizi nedeniyle 27 gündür federal hükümetin kısmen
kapalı oluşu ile eyalet Fed yetkililerinin güvercin açıklamaları ons
altın fiyatlarına destek oluyor. Diğer yanda CFTC net pozisyonları
da altın lehine artıyor. Altında talep devam etse de mevcut
belirsizliklerin fiyatların içerisine girdiğini ve bu nedenle de altının
1300$’ı kıramadığını düşünüyoruz. Başarısız Brexit oylamasından
sonra May güvenoyu alırken, ticaret anlaşmazlıklarında ateşkes
devam ediyor. Teknik olarak 50 günlük ortalama 200 günlüğü alım
yönünde keserek ‘golden cross’ oluşturdu. 1287-1297$ aralığında
yatay işlemler devam ediyor. Takvimde ABD konut verileri ve ADP
özel sektör istihdam verileri öne çıkıyor.

Günlük Pivot Seviyeleri

   1,298.92

  1,297.16  

 1,294.93   

1,292.69    

 1,290.93   

  1,289.17  

   1,286.94

DAX Yakın Vade

Salı günü Çin hükümetinin vergi indirimleri ile ekonomiyi
destekleyeceğine yönelik verdiği taahhüt küresel piyasaları
destekledi. Hisse piyasaları hafta başındaki kayıplarını geri alarak
yukarı yönlü bir seyir izledi. Küresel risk iştahındaki toparlanmaya
bağlı olarak DAX vadelileri de olumlu bir seyir izleyerek dün günü 33
puan yükselişle tamamladı. Bu sabah küresel piyasalarda bir miktar
kâr satışlarının etkili olduğu izleniyor. DAX vadelileri de 09:20
itibariyle %0,30 oranında hafif satıcılı işlem görüyor. Aşağı yönlü
hareketlerin devam etmesi durumunda 10.840 ve 10.807 seviyeleri
destek olarak izlenebilir. Yukarı yönlü hareketlerde ise devam
etmesi durumunda 10.910 ve 10.945 seviyeleri direnç olarak takip
edilebilir. 

Günlük Pivot Seviyeleri

   10,919.00

  10,910.50  

 10,897.00   

10,883.50    

 10,875.00   

  10,866.50  

   10,853.00
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Dow Jones Yakın Vade

Dow Jones Endeksi dünkü senası %0,6 kazançla 24.207 puanla
kapattı. Özellikle açıklanan bilançolar ve dün gelen Bej raporda yer
alan ifadeler ABD borsalarını kazanca yöneltti. Bej kitapta yer alan
ifadelerde ılımlı ücret artışlarından bahsedilirken, mütevazi bir
büyümeden de söz edildi. Resesyon korkuları devam etse de 12
bölgeden gelen sinyaller şimdilik resesyon tehlikesi vermiyor. Bu
sabah Dow vadelisi bir miktar ekside. Asya seansının zayıf etkileri
ABD vadelilerine de yansımış durumda. 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.

 

Günlük Pivot Seviyeleri

   24,271.00

  24,226.00  

 24,153.00   

24,080.00    

 24,035.00   

  23,990.00  

   23,917.00

S&P 500 Yakın Vade

ABD borsalarında bilanço sezonu devam ederken dün gelen önemli
şirket bilançoları endekslerdeki seyre yön verdi. S&P 500 Endeksi
%0,22 artışla 2612 puan seviyesinden kapanış gerçekleştirdi. S&P
vadelisi de bu sabah bir miktar zayıf seyrederek %0,30 civarında
kayıp yaşıyor. Dün net karını açıklayan Goldman Sachs işlemlerde
%9.5 yükselirken, BoFA %7.1 primlendi. Diğer yanda VIX endeksi
eşik değeri olan 20 seviyesinin altına geriledi. Vadeli kontratta son
birkaç işlem günü yükseliş yaşansa da halen daha alçalan trend
yönündeyiz. Bugün Morgan Stanley bilançosunu açıklayacak.
Teknik olarak ise halen daha 50 günlük hareketli ortalamanın
üzerindeyiz. Bu kontrata tepki şansı veriyor fakat 2650 puan
seviyesinden geçen alçalan trend ve majör direnç geçilmedikçe
yükselişleri kar satışları takip edecektir.

Günlük Pivot Seviyeleri

   2,625.67

  2,620.83  

 2,612.92   

2,605.00    

 2,600.17   

  2,595.33  

   2,587.42
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Brent Petrol

Brent petrol bu sabahki işlemlerinde 60$ üzerinde seyrediyor. Dün
açıklanan ABD ham petrol stokları 1,3 milyon varil beklentilerin de
üzerinde 2,7 milyon varil azalma gösterdi. Fakat ABD’nin ham petrol
üretimi rekor seviye olan 11,9 milyon varil/güne yükseldi. Bu rakam
Ocak 2018 üretim rakamının 2,4 milyon varil üzerinde. Diğer yanda
OPEC de günlük 1,2 milyon varil üretim kısıntısıyla petrol
piyasasında fiyatların stabilizasyonu için çabalıyor. Küresel büyüme
endişeleri zayıf talep yaratacak beklentileriyle petrolde önemli bir
yukarı yönlü sıçrama göremiyoruz. Teknik olarak ele aldığımızda;
aralık ayından bu yana devam eden yükseliş kanalında işlemler
devam ediyor. 60,60$ kanal alt desteği altına geçmesi halinde
zayıflama devam edebilir. 61,40-60,60$ aralığında sıkışma devam
ediyor.

Günlük Pivot Seviyeleri

   61.92

  61.65  

 61.34   

61.03    

 60.75   

  60.48  

   60.17

USD/JPY

BoJ Başkanı Kuroda'nın sabah saatlerinde gerçekleştirdiği
konuşmasında alışılmadık politikaların etki ve maliyetlerinin
incelenmesini istedi. Ayrıca ülke ekonomisinin ılımlı büyümeye,
finansal sistemin istikrarlı kalmaya devam edeceğini bildirdi. Fed
üyelerinde gelen güvercin tondaki açıklamalar ve ABD’de hükümetin
kapalı olması dolar üzerinde baskı yaratmaya devam ediyor. Dün
yayınlanan Fed Bej Kitap raporunda piyasadaki oynaklığın ticaret ve
politikada iyimserliğin azaldığına ve görünümün genel olarak olumlu
kaldığı belirtildi. Paritede 109,seviyesinden gelen satışlarla sınırlı
geri çekilme görülüyor. Satıcılı seyrin devam etmesi halinde 108,20
- 108,00ve 107,50 destek olarak takip edilebilir. Olası toparlanmanın
gerçekleşmesi halinde 109,10 – 109,40 ve 109,70 seviyeleri direnç
olarak öne çıkmaktadır.

Günlük Pivot Seviyeleri

   109.45

  109.32  

 109.10   

108.89    

 108.75   

  108.62  

   108.41
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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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