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Piyasa Gündemi

Dün küresel hisse piyasalarında kâr satışları etkili olurken ilerleyen
saatlerde ABD Hazine Bakanı Mnuchin'in Çin'e uygulanan ek
gümrük vergilerini düşürmeyi değerlendirdiğine ilişkin haber akışları
piyasaları destekledi. TCMB’nin faiz kararı sonrasında TL varlıklarda
değer kazanımları etkili olurken dün de yurt içindeki olumlu hava
korundu. TCMB’nin olağanüstü genel kurulu bugün 10:30’da
gerçekleştirilecek.

Açıklanacak Önemli Ekonomik Veriler
    
•    17:15 ABD  – Sanayi Üretimi Önem: Yüksek
•    18:00 ABD – Michigan Tüketici Güveni Önem: Yüksek
 

Türkiye

Konut fiyat endeksi kasım ayında yıllık yüzde 10.48 artarken
%11.30 olan  ekim ayı verisi de % 10.49'a revize edildi. Merkez
Bankası'nın verilerine göre yabancılar geçen hafta net 27 milyon
dolarlık menkul kıymet sattı. Hazine ve Maliye Bakanı Berat
Albayrak Japon Yeni cinsinden samuray bono ihracı görüşmelerine
başladıklarını ifade etti. Bakan, "marketlerde istediğimiz rakamlar
yok. Firmalarımızı enflasyonla mücadele konusunda daha güçlü
sorumluluk almaya davet ediyoruz" dedi. Bugün yurtiçinde 10:30’da
Merkez Bankası’nın Olağan Üstü Genel Kurul toplantısı takip
edilecek.

Euro Bölgesi

Bugün Euro Bölgesi’nde aralık ayında TÜFE aylık bazda %0,0
açıklanarak %0,2 düşüş yönünde olan beklentilerin üzerinde
açıklandı. Yıllık bazda ise %1,6 olan beklentileri karşıladı. ECB
üyesi Lautenschlager enflasyonun öngördükleri gibi olduğunu ve bu
yıl faiz artıracaklarına ilişkin görüşünün değişmediğini belirterek ilk
olarak mart ayında gelecek projeksiyonların beklenmesi gerektiğini
ifade etti. 

ABD

ABD'de işsizlik maaşı başvuruları 5 haftanın düşüğünde açıklandı.
ABD'de haftalık işsizlik maaşı başvuruları 3 bin azalarak 213 bin
oldu. Chicago Fed Başkanı Evans, Fed'in faiz artırımları konusunda
kolaylıkla sabırlı olabileceğini ve ekonomik görünümü
değerlendirebileceğini söyledi. ABD'de Philadelphia Fed imalat
endeksi ocak ayında 9.1'den 17'ye yükseldi. Endeksin sıfırın
üzerinde değer alması sektörde iyileşmeye işaret ediyor.

ABD Başkanı Trump ve Demokratlar arasında yaşanan ek bütçe
tartışması sonrasında kapanan hükümet, ülke tarihinin en uzun
süreli hükümet kapanması" olarak tarihe geçerken, üzerinden 28
gün geçmesine rağmen taraflar henüz anlaşmaya varamadı. Trump
yönetimi yetkililerinin, finansal piyasaları desteklemek ve Beijing ile
yürütülen müzakere sürecini rahatlatmak amacıyla Çin ürünlerine
uygulanan gümrük vergisini düşürmeyi düşündükleri belirtildi. Bugün
ABD’de kapasite kullanım oranı ve sanayi üretimi takip edilecek. 

Piyasa Verileri
Pariteler Son Günlük Değ.

(%)
Haftalık Değ.

(%)
Yılbaşı Değ.

(%)
USDTRY 5.3530 0.30 -2.02 1.53
EURTRY 6.1000 0.35 -2.80 0.97
EURUSD 1.1398 0.06 -0.63 -0.36
GBPUSD 1.2970 -0.14 0.92 2.06
USDJPY 109.37 0.14 0.75 -0.82

Sepetler Son Günlük Değ.
bp

Haftalık Değ.
bp

Yılbaşı Değ.
bp

½ $ + ½ € 5.7490 0.45 -10.20 8.70
Dolar Endeksi 96.0800 1.50 41.00 -2.10
REK 75.0000 - - 0.00

Endeks Vadeliler Son Günlük Değ.
bp

Haftalık Değ.
bp

Yılbaşı Değ.
bp

S&P 500 Yakın Vade 2,641 650 4,675 13,650
DAX Yakın Vade 10,974 6,950 9,400 41,250
Dow Jones Yakın
Vade 24,404 8,300 45,400 113,600

Emtialar Son Günlük Değ.
(%)

Haftalık Değ.
(%)

Yılbaşı Değ.
(%)

Ons Altın 1,292.13 0.00 0.36 0.87
Gram Altın 222.38 0.38 -1.88 2.58
WTI 52.78 0.38 1.72 16.90
BRENT 61.94 1.10 2.17 17.15
Bakır 2.71 0.93 0.08 -0.30

Tahviller Son Günlük Değ.
bp

Haftalık Değ.
bp

Yılbaşı Değ.
bp

Türkiye 2 Yıllık 18.2100 -15.00 -73.00 -152.00
Türkiye 10 Yıllık 15.9200 -6.00 -96.00 -56.00
ABD 10 Yıllık 2.7460 -0.30 4.30 6.00
ABD 2 Yıllık 2.5640 -0.60 1.90 6.80
Almanya 10 Yıllık 0.2440 0.80 6.40 -0.20
Almanya 2 Yıllık -0.5910 -0.10 -0.20 1.90

Gelişmekte Olan
Ülke Kurları Son Günlük Değ.

(%)
Haftalık Değ.

(%)
Yılbaşı Değ.

(%)
USDZAR 13.7166 0.01 -0.86 -4.94
USDIDR 14,195.00 0.00 0.81 -2.56
USDTRY 5.3530 0.30 -2.02 1.53
USDRUB 66.3592 0.02 -0.80 -4.52
USDBRL 3.7509 0.01 1.06 -3.36
USDCNY 6.7726 -0.05 0.15 -1.54
USDMXN 18.9840 -0.12 -0.81 -3.44
USDCZK 22.4102 -0.05 0.56 -0.38
USDHUF 280.3500 -0.08 0.10 -0.18
USDPLN 3.7638 0.03 0.56 0.16
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EURO/DOLAR

Euro Bölgesi’nde aralık ayı TÜFE rakamları beklentileri karşıladı.
ABD’de Fed Bej Kitap raporunda görünümün genel olarak olumlu
kaldığının belirtilmesi dün Philadelphia Fed imalat endeksinin ve
işsizlik rakamlarının oldukça iyi gelmesi paritede geri çekilmeleri
destekledi. Akşam saatlerinde Chicago Fed Başkanı Evans, Fed'in
faiz artırımları konusunda kolaylıkla sabırlı olabileceğini ve
ekonomik görünümü değerlendirebileceğini ifade etti. 50 günlük
ortalamanın altında fiyatlanan paritede 1,1415 seviyesi direnç olarak
öne çıkıyor. Bu seviyenin yukarı yönlü kırılması halinde 1,1425 ve
1,1445 seviyeleri direnç olarak takip edilebilir. Geri çekilmelerde
1,1365 - 1,1345 ve 1,1325 seviyeleri destek olarak takip edilebilir

Günlük Pivot Seviyeleri

   1.1431

  1.1420  

 1.1409   

1.1398    

 1.1387   

  1.1376  

   1.1365

GBP/USD

GBPUSD güçlü seyrini dünde devam ettirerek 15 Kasım’dan bu
yana en yüksek seviyesi olan 1,2985 bölgelerini test etti. Önceki
gün yapılan oylamayla May’in güven tazelemesi muhtemel bir erken
seçim hamlesinin ortadan kalkmasını sağlarken kısmen güçlü
seyreden dolar endeksine rağmen paritenin yükselişle günü
tamamlamasını sağladı. Dün hükümet yetkilileri Başbakan May’in
Brexit B planını pazartesi günü parlamentoya sunacağını oylamanın
ise 29 Ocak’ta yapılacağını belirttiler. Bugün sabah saatlerinde
parite yatay 1,2980 seviyelerinden işlem görüyor. Paritede bugün
yukarıda önce mayıs ayında başlayan düşüş trendinin tepe noktası
olan 1,3013 ardından yatay trend 1,3042 direnç seviyeleri olarak
takip edilebilir. Aşağıda ise sırasıyla 1,2930-1,2882 ve 1,2830
seviyeleri takip edilecektir.

Günlük Pivot Seviyeleri

   1.3016

  1.3005  

 1.2988   

1.2971    

 1.2960   

  1.2950  

   1.2932
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USDTRY

Dolar/TL kuru dün 5,3283 ve 5,3889 seviyeleri arasında
dalgalanarak günü 5,3370 seviyesinden tamamladı. Merkez
Bankası faiz kararının ardından TL varlıklarda görülen pozitif
havanın devam etmesi son birkaç gündür pozitif bir seyir izlenen
dolar endeksine rağmen kuru yatay bölgelerde tuttu. Sabah 08:35
itibariyle kurun bir miktar yukarı hareket ederek 5,35 seviyelerinden
işlem gördüğünü izliyoruz. Kurda bugün 5,3620 seviyesinin
geçilmesi durumunda yukarıda önce 5,3815 seviyesi ardından
5,4050 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

   5.4015

  5.3847  

 5.3688   

5.3530    

 5.3362   

  5.3194  

   5.3035

EUR/TRY

Yurtiçinde merkez bankasının faizlerde değişikliğe gitmemesi ve
fiyat istikrarına yönelik risklere dikkat çekerek, sıkı duruşun
korunacağı mesajını vermesi TL varlıklarında değer kazancının
yaşanmasında etkili oldu. Euro Bölgesi’nde aralık ayı TÜFE verileri
beklentilere paralel gerçekleşti. Kurda düşüşün ardından 6,0680
seviyesinde alımın gelmesiyle sınırlı toparlanma gerçekleşti. 6,1500
seviyesinin aşılması halinde 6,2020 – 6,2650 ve 6,3355 seviyeleri
direnç olarak takip edilebilir.6,1500 seviyesinin aşılamaması halinde
geri çekilmelerin devamı beklenebilir. Geri çekilmelerde 6,0705 –
5,9825 ve 5,9385seviyeleri destek olarak takip edilebilir.  Bugün
yurtiçinde 10:30’da Merkez Bankası’nın Olağan Üstü Genel Kurul
toplantısı takip edilecek.

Günlük Pivot Seviyeleri

   6.1368

  6.1252  

 6.1126   

6.1000    

 6.0884   

  6.0767  

   6.0642
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Altın

Haftanın son işlem gününde ons altın 1292$ seviyelerinden işlem
görüyor. Wall Street Gazetesi ABD Hazine Bakanı Steve Mnuchin'in
Çin'e uygulanan ek gümrük vergilerini düşürmeyi düşündüğünü
iddia etti. Her ne kadar yalanlama gelse de ABD ve Çin arasındaki
ticaret savaşına son verileceği beklentisinin ortaya çıkması ile
şimdilik fiyatlar yön bulmaya çalışıyor. Teknik olarak 50 günlük
ortalama 200 günlüğü alım yönünde keserek ‘golden cross’
oluşturdu. 1287-1297$ aralığında yatay işlemler devam ediyor.
Üçgen sıkışması yaşanan altında olası b ir düzeltmeyle 1277$
seviyeleri ön plana çıkabilir. Ancak görünüm itibariyle yükselen
üçgen formasyonu oluşan altında bu durum yükseliş trendinin
devam edeceği beklentileri olabilir. Bugün ABD’de sanayi üretim
verileri takip edilecek.

Günlük Pivot Seviyeleri

   1,295.11

  1,293.83  

 1,292.98   

1,292.13    

 1,290.85   

  1,289.57  

   1,288.72

DAX Yakın Vade

Dün küresel piyasalarda kâr satışlarının etkili olduğu izlenirken
Avrupa borsaları hafif satıcılı bir kapanış gerçekleştirdi. DAX
vadelileri de dün günü 13 puan düşüşle 10.904 puandan tamamladı.
ABD Hazine Bakanı Mnuchin'in Çin'e uygulanan ek gümrük
vergilerini düşürmeyi değerlendirdiğine ilişkin haber akışları
piyasaları desteklerken bu sabahki olumlu görünüme bağlı olarak
DAX vadelileri dünkü kayıplarını geri alarak bu sabah 09:30
itibariyle %0,50’lik yükselişle 10.975 puandan işlem görüyor. 50
günlük hareketli ortalamasında bulunan DAX vadelilerinde
yükselişlerin devam etmesi durumunda 11.000 ve 11.090 seviyeleri
direnç olarak izlenebilir. Aşağı yönlü hareketlerde ise 10.960 ve
10.910 seviyeleri direnç olarak takip edilebilir. 

Günlük Pivot Seviyeleri

   10,996.83

  10,986.67  

 10,980.33   

10,974.00    

 10,963.83   

  10,953.67  

   10,947.33
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Dow Jones Yakın Vade

Dow Jones Endeksi dünkü seansı %0,7 kazançla 24.370 puanla
kapattı. Bazı medya haberlerine göre ABD-Çin arasında tarifelerin
yumuşatılacağı söylemleri dün ABD piyasalarına alım getirdi. Bu
sabah da vadelilerdeki harekete baktığımızda; ABD vadelilerinin
pozitif seyirde olduğunu görüyoruz. Yerel Fed eyalet başkanlarından
gelen güvercin söylemler devam ediyor. Dün Chicago Fed Başkanı
Evans Fed ‘in faiz artırımları konusunda kolaylıkla sabırlı
olabileceğini ve ekonomik görünümü değerlendirebileceğini söyledi.
 Bugün ABD’de sanayi üretim verileri takip edilecek. 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

   24,586.33

  24,507.67  

 24,455.33   

24,403.00    

 24,324.33   

  24,245.67  

   24,193.33

S&P 500 Yakın Vade

ABD borsalarında bilanço sezonu devam ederken dün önemli
medya kuruluşlarından gelen haberlerde ABD-Çin arasında
tarifelerin yumuşatılacağı söylense de bu haber doğrulanmadı. Ama
piyasalar olumlu yönde fiyatladı. Dünkü kapanışta etkili olan bu
haber S&P’nin  %0,7 yükselişine neden olurken, bu sabah ABD ve
asya vadelilerine de olumlu yansıdığını görüyoruz. Diğer yanda VIX
endeksi eşik değeri olan 20 seviyesinin altına geriledi. Risk iştahının
korunduğu bir günde vadelilerin pozitif seyrinin devam etmesi
beklenebilir. 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

   2,658.75

  2,651.75  

 2,646.75   

2,641.75    

 2,634.75   

  2,627.75  

   2,622.75
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Brent Petrol

Brent petrol haftanın son işlem gününde 61$ üzerinde seyrediyor.
Önceki gün 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. WSJ’de yer alan bir haberde ABD-Çin arasında tarifelerin
yumuşatılacağı söylense de bu haber doğrulanmadı. Ama piyasalar
olumlu yönde fiyatladı. Böylelikle petrol de ekonomik aktivitelerde
toparlanma olacağı beklentileri ile yukarı yönde fiyatlanıyor. Teknik
olarak ele aldığımızda; aralık ayından bu yana devam eden yükseliş
kanalında işlemler devam ediyor. 60,60$ kanal alt desteği olurken
61,40 direnci de kırıldı. 62$ direnç seviyesi.

Günlük Pivot Seviyeleri

   63.04

  62.51  

 62.22   

61.94    

 61.40   

  60.87  

   60.59

USD/JPY

Bugün Japonya’da aralık ayı enflasyon  %0,8 olan beklentilerin
altında kalarak %0,7 seviyesinde açıklandı. Japonya'da düşük
petrol fiyatlarının BoJ'un durumunu zayıflatmasıyla aralıkta
enflasyon yine yavaşladı. Trump yönetimi yetkililerinin, finansal
piyasaları desteklemek ve Beijing ile yürütülen müzakere sürecini
rahatlatmak amacıyla Çin ürünlerine uygulanan gümrük vergisini
düşürmeyi düşündükleri belirtildi. Düğn açıklanan verilerin oldukça
iyyi gelmeside yükselişi destekledi. Gelişmelerle pozitif fiyatlamanın
görüldüğü USDJPY’de yukarı yönlü hareketlerin devam etmesi
halinde 109,70 – 110,20 ve 110,80 seviyeleri direnç olarak takip
edilebilir. Olası geri çekilmelerde 108,95 - 108,20 - 108,00ve 107,75
seviyeleri destek olarak takip edilebilir. Bugün ABD’de kapasite
kullanım oranı ve sanayi üretimi takip edilecek. 
 

Günlük Pivot Seviyeleri

   109.91

  109.67  

 109.52   

109.37    

 109.14   

  108.90  

   108.75
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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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