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Piyasa Gündemi

Geçen hafta Çin hükümetinin ekonomiyi destekleyeceğine yönelik
açıklamaları ile ABD Hazine Bakanı Mnuchin'in Çin'e uygulanan ek
gümrük vergilerini düşürmeyi değerlendirdiğine ilişkin haber akışları
küresel risk iştahını desteklerken hisse piyasalarında olumlu bir
seyir etkili oldu. Geçen haftaki olumlu havanın yeni haftada da
devam ettiği izlenirken Çin’de bu sabah açıklanan büyüme verisi
beklentilere paralel geldi. Bugün ABD borsaları tatil nedeniyle kapalı
olacak.

Açıklanacak Önemli Ekonomik Veriler    

•    10:00 Almanya  – ÜFE Önem: Orta
 

Türkiye

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Trump ile telefonda görüştü.
Cumhurbaşkanlığı kaynaklarından edinilen bilgiye göre,  görüşmede
ikili ilişkilerin yanı sıra Suriye'de yaşanan son gelişmeler ele alındı.
Cuma günü gerçekleşen TCMB Olağanüstü Genel Kurulu'nda
Kurulun nisan yerine her yıl hesap dönemi sonundan itibaren 3 ay
içinde toplanması kararlaştırıldı, Genel Kurul 2018 yılı karından
avans dağıtımı yapılmasına da onay verdi. Merkez Bankası, bugün
gerçekleştirdiği genel kurul sonrasında "Kâr payı avansı
ödenmesine karar verilmiş ve ilgili mevzuat çerçevesinde 33,7
milyar TL’nin hissedarlara dağıtımına başlanmıştır" açıklamasında
bulundu. 

Euro Bölgesi

Geçen hafta 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. Bugün Parlamentoda güven oyu alan İngiltere Başbakanı
May’in Brexit konusunda hazırlayacağı B Planını tekrardan
parlamentoya sunması bekleniyor. 

ABD

Trump bu hafta Davos'ta yapılacak Dünya Ekonomik Forumu'na
katılacak ABD heyetinin seyahatini iptal etmesine hükümetin kapalı
olması gerekçe gösterildi. New York Fed Başkanı John Williams
Fed'in yavaşlayan büyüme görünümüne dikkatli tepki vermesi
gerektiğini bildirdi. Bu yıl Avrupa ve Asya'ya bağlı olarak büyümede
yavaşlama beklediğini belirten Williams hükümetin kapanması ve
artan jeopolitik risklerin de baskı unsuru olduğuna dikkat çekti.
Sanayi üretimi aylık %0,3 ile beklenti üzerinde gelirken imalat
üretimi %1,1 artışla şubat 2018 sonrası en yüksek seviyede geldi.
Kapasite kullanımı Aralık'ta %78,7'ye yükseldi.

Çin

Çin'in dördüncü çeyrek büyümesi 2009'dan beri en düşük seviye ile
beklentilere paralel % 6,4  açıklandı. Çin'de sanayi üretimi ve
perakende satışlar aralıkta artış gösterdi.

Piyasa Verileri
Pariteler Son Günlük Değ.

(%)
Haftalık Değ.

(%)
Yılbaşı Değ.

(%)
USDTRY 5.3372 0.14 -2.00 1.23
EURTRY 6.0772 0.30 -2.71 0.59
EURUSD 1.1378 0.05 -0.80 -0.53
GBPUSD 1.2869 -0.11 0.00 1.27
USDJPY 109.56 -0.19 1.28 -0.65

Sepetler Son Günlük Değ.
bp

Haftalık Değ.
bp

Yılbaşı Değ.
bp

½ $ + ½ € 5.7235 -2.55 -15.85 6.15
Dolar Endeksi 96.2670 -6.90 68.00 16.60
REK 75.0000 - - 0.00

Endeks Vadeliler Son Günlük Değ.
(%)

Haftalık Değ.
(%)

Yılbaşı Değ.
(%)

S&P 500 Yakın Vade 2,665.25 -0.23 3.28 6.39
DAX Yakın Vade 11,199.00 -0.12 3.30 6.04
Dow Jones Yakın
Vade 24,620.00 -0.27 3.15 5.81

Emtialar Son Günlük Değ.
(%)

Haftalık Değ.
(%)

Yılbaşı Değ.
(%)

Ons Altın 1,282.32 0.09 -0.74 0.10
Gram Altın 220.04 0.38 -2.79 1.50
WTI 54.07 0.12 6.23 19.74
BRENT 62.92 0.47 6.48 19.01
Bakır 2.71 -0.09 1.66 -0.33

Tahviller Son Günlük Değ.
bp

Haftalık Değ.
bp

Yılbaşı Değ.
bp

Türkiye 2 Yıllık 18.1900 -17.00 -75.00 -154.00
Türkiye 10 Yıllık 16.0600 14.00 -61.00 -42.00
ABD 10 Yıllık 2.7880 0.20 8.20 10.20
ABD 2 Yıllık 2.6160 0.20 7.90 12.00
Almanya 10 Yıllık 0.2600 2.40 8.00 1.40
Almanya 2 Yıllık -0.5820 0.80 0.70 2.80

Gelişmekte Olan
Ülke Kurları Son Günlük Değ.

(%)
Haftalık Değ.

(%)
Yılbaşı Değ.

(%)
USDZAR 13.8328 0.02 0.40 -4.14
USDIDR 14,246.50 0.11 1.27 -2.20
USDTRY 5.3373 0.15 -2.00 1.23
USDRUB 66.3188 0.22 -1.02 -4.58
USDBRL 3.7625 0.25 1.70 -3.06
USDCNY 6.7896 0.16 0.32 -1.29
USDMXN 19.1045 0.11 0.47 -2.83
USDCZK 22.4806 -0.14 0.90 -0.07
USDHUF 279.4300 -0.15 -0.38 -0.51
USDPLN 3.7679 -0.17 0.72 0.27
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EURO/DOLAR

Draghi’nin geçen haftaki açıklamasında yavaşlama vurgusu, Brexite
yönelik endişeler euronun zayıflamasında etkili olurken, ABD’de
haftanın son işlem gününde açıklanan sanayi ve imalat üretimi
beklentilerin üzerinde geldi. Kapasite kullanımı aralıkta %78,7'ye
yükseldi. Sabah saatlerinde Çin’den gelen zayıf büyüme verilerine
karşın doların kazançlarını koruduğu ve risk iştahını kaybetmediği
görülüyor. Parite 1,1400 seviyesinin altında fiyatlanıyor. Bu
seviyenin kırılması halinde 50 günlük ortalama seviyesi olan 1,1410
ilk direnç olarak takip edilebilir. Devamında 1,1422 ve 1,1432
seviyeleri direnç olarak öne çıkmaktadır. Geri çekilmelerde 1,1365 -
1,1345 ve 1,1325 seviyeleri destek olarak takip edilebilir. 

Günlük Pivot Seviyeleri

   1.1406

  1.1394  

 1.1386   

1.1378    

 1.1366   

  1.1354  

   1.1346

GBP/USD

Geçtiğimiz hafta güçlü bir seyir izleyen GBPUSD paritesi cuma günü
yaşadığı değer kayıplarıyla haftalık kazançlarının büyük bir kısmını
geri verdi. Yoğun bir gündemin izlendiği haftada parlamento
beklenildiği gibi Brexit taslağını reddederken ertesi gün yapılan
güven oylamasını May kazandı. Bugün Başbakan May’in
parlamentoya B planını sunması, söz konusu planın haftaya Salı
günü (29 Ocak) oylanması bekleniyor. Sabah saatlerinde parite hafif
değer kayıplarıyla 1,2870 seviyelerinden işlem görüyor. Paritede
bugün yukarıda önce200 günlük üssel ortalamaların bulunduğu
1,2925 seviyesi ardından mayıs ayında başlayan düşüş trendinin
tepe noktası olan 1,3009 bölgeleri direnç seviyeleri olarak takip
edilebilir. Aşağıda ise sırasıyla 1,2847-1,2815 ve 1,2795 seviyeleri
takip edilecektir.

Günlük Pivot Seviyeleri

   1.2937

  1.2915  

 1.2892   

1.2869    

 1.2847   

  1.2825  

   1.2802
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USDTRY

Dolar/TL kuru cuma günü 5,3196 ve 5,3778 seviyeleri arasında
dalgalanarak günü 5,3295 seviyesinden tamamladı. Geçtiğimiz
hafta dolar endeksinde görülen yukarı yönlü ivmelenmeye rağmen
Merkez Bankası faiz kararının ardından TL varlıklarda görülen
pozitif havanın devam etmesi Dolar/TL kurunun haftayı düşüşle
tamamlamasın sağladı. Sabah 08:47 itibariyle kurun yatay bir
seyirle 5,33 seviyelerinden işlem gördüğünü izliyoruz. Çarşamba
günü açıklanacak olan TCMB PPK özeti bu hafta yakından takip
edilebilir. Kurda bugün 5,3390 seviyesinin geçilmesi durumunda
yukarıda önce 5,3610 seviyesi ardından 5,3820 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

   5.3671

  5.3545  

 5.3458   

5.3372    

 5.3246   

  5.3119  

   5.3033

EUR/TRY

Geçen hafta 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. Brexite yönelik belirsizlikler ve
Draghi’nin yavaşlama vurgusu euronun zayıflamasına neden
oldu. Kurda düşüşün ardından bugün 6,0440 seviyesinden alımın
gelmesiyle sınırlı toparlanma kaydediliyor. 6,1500 seviyesinin
aşılması halinde 6,2020 – 6,2650 ve 6,3355 seviyeleri direnç olarak
takip edilebilir. 6,1500 seviyesinin aşılamamaıs halinde geri
çekilmelerin devamı beklenebilir. Geri çekilmelerde 6,0400 – 5,9825
ve 5,9385seviyeleri destek olarak takip edilebilir. 

Günlük Pivot Seviyeleri

   6.1125

  6.0969  

 6.0870   

6.0772    

 6.0615   

  6.0458  

   6.0360
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Altın

Ons altın yeni haftaya 1281$ seviyelerinden başlıyor. Bu zamana
kadar olan başta ticaret anlaşmazlıkları ve ABD’de hükümetin 4
haftadır kapalı olmasına dair olumsuzluklar ons altında fazlasıyla
fiyatlanmıştı. Böylelikle başlayan kar realizasyonları ons altını geçen
haftadan bu yana yaklaşık 15$ kadar değer yitirmesine neden oldu.
Çin’den bu sabah gelen büyüme verisi %6,4 ile son 28 yılın en
düşük büyümesine işaret etti. Buna rağmen risk iştahı devam
ediyor. Teknik olarak 50 günlük ortalama 200 günlüğü alım yönünde
keserek ‘golden cross’ oluşturdu. Diğer yanda yükseliş trendinde
oluşan bayrak formasyonun desteği 1277$ seviyelerinden geçiyor.
Şayet mevcut seviye aşağı  yönde kırılmazsa tekrardan yukarı
yönde bir tepki görebiliriz.

Günlük Pivot Seviyeleri

   1,286.05

  1,284.84  

 1,283.58   

1,282.32    

 1,281.11   

  1,279.90  

   1,278.64

DAX Yakın Vade

Çin’den ekonomiyi desteklemeye yönelik gelen olumlu açıklamalar
hafta içinde küresel risk iştahını destekleyen bir gelişme oldu. ABD
Hazine Bakanı Mnuchin'in Çin'e uygulanan ek gümrük vergilerini
düşürmeyi değerlendirdiğine ilişkin haber akışları ticaret savaşlarına
dair endişeleri azaltırken haftanın son işlem gününde piyasaları
destekledi. DAX vadelileri haftanın son işlem gününde yukarı yönlü
bir seyir izleyerek günü %2,70’lik bir yükseliş ve 295 puan kazançla
tamamladı. Bu sabah yataya yakın bir seyrin izlendiği DAX
vadelilerinde yukarı yönlü hareketlerin devam etmesi durumunda
11.263 ile 100 günlük hareketli ortalama denk gelen 11.433 seviyesi
direnç olarak izlenebilir. Olası düşüşlerde ise 11.120 ile 10.985
seviyeleri destek konumunda bulunmaktadır. 

Günlük Pivot Seviyeleri

   11,249.50

  11,239.00  

 11,219.00   

11,199.00    

 11,188.50   

  11,178.00  

   11,158.00
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Dow Jones Yakın Vade

Dow Jones Endeksi geçen hafta kazançlarını korudu ve cuma
günkü seansı %1,4 oranında yükselişle 24.706 puan seviyesinden
tamamladı. Bu sabah Çin’den gelen büyüme verilerinin etkisiyle
ABD vadelilerin ve asya borsalarının hafif satıcılı görünümde
olduğunu görüyoruz. Çin’den bu sabah gelen büyüme verisi %6,4 ile
son 28 yılın en düşük büyümesine işaret etti. ABD ile olan ticaret
anlaşmalarının meyveleri görüşmeye başladı.  Diğer yanda ABD’de
4 haftadır kısmen kapalı olan hükümetin faturasının büyümeye
yaklaşık 1 puan etki etmesi bekleniyor. Bugün ABD’de Martin Luther
King Jr. Günü nedeniyle piyasalar kapalı olacak.

Günlük Pivot Seviyeleri

   24,808.67

  24,755.33  

 24,687.67   

24,620.00    

 24,566.67   

  24,513.33  

   24,445.67

S&P 500 Yakın Vade

ABD borsalarında bilanço sezonu devam ederken bugün ABD’de
Martin Luther King Jr. Günü nedeniyle piyasalar kapalı olacak.
Cuma S&P Endeksi %1,3 oranında yükselirken, bu sabah vadeliler
asyadaki olumsuz hava nedeniyle bir miktar satıcılı seyrediyor.
Çin’den gelen büyüme verilerinin etkisiyle ABD vadelilerin ve asya
borsalarının hafif satıcılı görünümde olduğunu görüyoruz. Bu sabah
S&P vadelileri %0,3 oranında satıcılı seyrediyor. VIX endeksi son bir
haftada %2 geriledi ve 17,8 seviyelerinde normal bandında
bulunuyor. Teknik olarak ise halen daha 50 günlük hareketli
ortalamanın üzerindeyiz. Fakat diğer yanda ana alçalan trende de
değmiş olup buradan kar realizasyonları görüyoruz.  2675 puan
kırılmazsa alçalan trend etkisinde aşağı yöne doğru yeni bir satış
hareketi başlayabilir.

Günlük Pivot Seviyeleri

   2,685.00

  2,679.25  

 2,672.25   

2,665.25    

 2,659.50   

  2,653.75  

   2,646.75
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Brent Petrol

Brent petrol haftanın yeni haftaya 62$ üzerinde başladı. Çin’den bu
sabah gelen büyüme verisi %6,4 ile son 28 yılın en düşük
büyümesine işaret etti. Bu petrol açısından olumsuz olsa da diğer
yanda ABD ve Çin’in anlaşabileceğine daha yakın senaryo çiziliyor.
Diğer yanda geçen hafta ABD ham petrol stokları 1,3 milyon varil
beklentilerin de üzerinde 2,7 milyon varil azalma gösterdi. Teknik
olarak ele aldığımızda; aralık ayından bu yana devam eden yükseliş
kanalında işlemler devam ediyor. 60,60$ majör destek olurken,
61,40$ ise yükseliş kanalının alt bant desteği. 62,0$’ın da
aşılmasıyla ikinci kap formasyonu da oluşmuş durumda. Bu nedenle
hem 62 üzerinde kaldığı veya en kötü çalkantıda kanal içinde
kaldığı sürece yükseliş devam edebilir. 63,75$ ise direnç
konumunda.

Günlük Pivot Seviyeleri

   64.07

  63.58  

 63.25   

62.92    

 62.43   

  61.93  

   61.60

USD/JPY

Sabah saatlerinde açıklanan Çin'in dördüncü çeyrek büyümesi
2009'dan beri en düşük seviye ile beklentilere paralel % 6,4 oldu.
Sanayi üretimi ve perakende satışlar aralıkta artış gösterdi. ABD’de
haftanın son işlem gününde açıklanan sanayi ve imalat üretimi
beklentilerin üzerinde geldi. Çin’in zayıf büyüme verilerine karşın
doların kazançlarını koruduğu ve risk iştahını kaybetmediği
görülürken USDJPY’de sınırlı geri çekilme görülüyor. 14 günlük
hareketli ortalamanın destek oluşturduğu kurda bu seviye olan
109,30 seviyesinin aşağı yönlü kırılması halinde geri çekilmelerde
108,95 - 108,20 - 108,00 ve 107,75 seviyeleri destek olarak takip
edilebilir. Bu seviyenin üzerinde tutunmanın gerçekleşmesi halinde
109,70 – 110,20 ve 110,80 seviyeleri direnç olarak takip edilebilir. 

Günlük Pivot Seviyeleri

   110.02

  109.90  

 109.73   

109.56    

 109.44   

  109.31  

   109.14
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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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