
Forex Bülten 22 Ocak 2019

Piyasa Gündemi

Davos Zirvesi 22 - 25 Ocak tarihleri arasında gerçekleştirilecek.
Zirvedeki gelişmeler piyasaların takip ettiği konu başlıkları arasında
yer alacak. IMF, küresel büyüme tahminini aşağı yönlü revize
ederken piyasalarda dün kâr satışları etkili oldu. Küresel
piyasalardaki satış baskısı bu sabah da devam ediyor. İngiltere
Başbakanı May, yeni Brexit tasarısının 29 Ocak’ta Parlamento’ya
sunulacağını açıkladı. 

Açıklanacak Önemli Ekonomik Veriler
    
•    13:00 Euro Bölgesi  – ZEW Beklenti Endeksi Önem: Orta
•    18:00 ABD – Mevcut Konut Satışları Önem: Yüksek
 

Türkiye

Cumhurbaşkanı Erdoğan, iki yıl aradan sonra toplanan Ekonomi
Şurası'na katıldı. Erdoğan konuşmasında, ABD'nin çelik ve
alüminyumda Türkiye'ye uyguladığı ekstra gümrük vergilerinin
kaldırılması için müzakerelerin başlayabileceği sinyalini verdi.
 Trump’la gerçekleştirdiği görüşmeye dair Trump’ın 75 milyar
dolarlık ticaret hedefinden bahsettiğini ifade etti. Ayrıca marketleri
eleştirerek, fiyatların yüksekliğinden şikayet etti. Avrupa Birliği
dönem başkanı Romanya'nın dışişleri bakanı, Türkiye ile AB
arasında mart ayında Bükreş'te bir zirve yapılacağını duyurdu.
Uluslararası Para Fonu'nun küresel büyüme raporunda Türkiye'de
ekonomik daralmanın beklenenden daha derin olacağı belirtildi.

Euro Bölgesi

Avrupa’nın en büyük ekonomisi olan Almanya’nın ÜFE’sinde aylık
bazda %0,4 düşüş  kaydedilirken yıllık bazda da beklentilerin
karşılamayarak  %2,7 seviyesinde açıklandı. Bugün Euro
Bölgesi’nde ve Almanya’da ZEW beklenti anketi takip edilecek.
Uluslararası Para Fonu 2019 yılı için küresel büyüme tahminini %
3.5 ile üç yılın en düşük seviyesine indirdi. IMF, ticaret gerginliğinin
daha fazla soruna yol açabileceği uyarısında bulundu. Küresel
büyüme tahminini üç ay içerisinde ikinci kez indiren banka
Avrupa'da zayıflayan talebi ve finans piyasalarında son dönemdeki
çalkantıyı işaret ediyor.

ABD

Philadelphia Fed Başkanı Patrick Harker, ekonomik verilerin iyi
göründüğünü belirtti. Harker, "İşverenler işgücü piyasasını ele
almak için daha yaratıcı ve uzun vadeli düşünmek zorundalar. Fed,
ekonominin geliştirilmesine yönelik süreçte araştırma, veri ve destek
sunabilir ancak topluluklar kendileri için en değerli ihtiyaçlarını
belirlerler" şeklinde konuştu. Bugün ABD’de mevcut konut satışları
takip edilecek.

İngiltere

İngiltere Başbakanı Theresa May B planını parlamentoya sundu.
Hükümetin anlaşmasız Brexit’i dışarıda bırakması yönündeki
taleplerle ilgili olarak, bunun yolunun parlamentonun bir Brexit
anlaşmasını onaylaması olacağını söyledi. Bundan sonra izlenecek
yola ilişkin "nötr" bir önerge sunacaklarını ve bunun da 29 Ocak'ta
oylanacağını sözlerine ekledi.
 

Piyasa Verileri
Pariteler Son Günlük Değ.

(%)
Haftalık Değ.

(%)
Yılbaşı Değ.

(%)
USDTRY 5.3407 0.36 -1.76 1.29
EURTRY 6.0695 0.29 -2.18 0.46
EURUSD 1.1358 -0.09 -0.49 -0.71
GBPUSD 1.2878 -0.11 -0.03 1.34
USDJPY 109.42 -0.23 0.69 -0.77

Sepetler Son Günlük Değ.
bp

Haftalık Değ.
bp

Yılbaşı Değ.
bp

½ $ + ½ € 5.7010 -2.25 -19.20 3.90
Dolar Endeksi 96.3890 5.30 41.90 28.80
REK 75.0000 - - 0.00

Endeks Vadeliler Son Günlük Değ.
(%)

Haftalık Değ.
(%)

Yılbaşı Değ.
(%)

S&P 500 Yakın Vade 2,650.25 -0.49 1.72 5.79
DAX Yakın Vade 11,081.50 -0.37 1.81 4.92
Dow Jones Yakın
Vade 24,488.00 -0.52 2.10 5.24

Emtialar Son Günlük Değ.
(%)

Haftalık Değ.
(%)

Yılbaşı Değ.
(%)

Ons Altın 1,279.19 0.25 -0.79 -0.14
Gram Altın 219.64 0.61 -2.52 1.32
WTI 53.38 -1.20 1.84 18.22
BRENT 62.05 -1.19 2.31 17.37
Bakır 2.68 -0.37 0.24 -1.29

Tahviller Son Günlük Değ.
bp

Haftalık Değ.
bp

Yılbaşı Değ.
bp

Türkiye 2 Yıllık 18.0400 -15.00 -35.00 -169.00
Türkiye 10 Yıllık 15.9500 -11.00 -54.00 -53.00
ABD 10 Yıllık 2.7550 -3.30 3.80 6.90
ABD 2 Yıllık 2.5870 -2.90 5.40 9.10
Almanya 10 Yıllık 0.2560 -0.40 2.50 1.00
Almanya 2 Yıllık -0.5860 -0.40 1.30 2.40

Gelişmekte Olan
Ülke Kurları Son Günlük Değ.

(%)
Haftalık Değ.

(%)
Yılbaşı Değ.

(%)
USDZAR 13.8947 0.50 1.08 -3.71
USDIDR 14,223.55 -0.03 0.34 -2.36
USDTRY 5.3405 0.35 -1.77 1.29
USDRUB 66.4281 0.03 -0.86 -4.42
USDBRL 3.7546 -0.02 1.00 -3.27
USDCNY 6.8042 0.09 0.64 -1.08
USDMXN 19.2005 0.21 1.02 -2.34
USDCZK 22.5298 0.12 0.67 0.15
USDHUF 279.6420 0.13 -1.21 -0.43
USDPLN 3.7718 0.07 0.27 0.37
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EURO/DOLAR

Avrupa’nın en büyük ekonomisi olan Almanya’da ÜFE verileri
beklentileri karşılamadı. Almanya’da yaşanan yavaşlama Avrupa’da
açıklanan son verilerin zayıflığı endişelerin yaşanmasında etkili
oldu. IMF küresel büyümeye ilişkin olumsuz bir tablo çizerken
ABD’nin büyüme rakamlarını değiştirmedi. ABD’de hükümet kapalı
kalmaya devam ediyor. Paritede sabah 08:40’da önemli destek
seviyesi olan 1,1365 seviyesinden fiyatlanıyor. Geri çekilmenin
devam etmesi halinde 1,1325 -1,1305 ve 1,1295 seviyeleri destek
olarak takip edilebilir. 1,1325 seviyesinden tepki alımlarının gelmesi
halinde ilk direnç olarak 1,1365 - 1,1385 ve 1,1400 seviyeleri direnç
olarak takip edilebilir. 

Günlük Pivot Seviyeleri

   1.1400

  1.1391  

 1.1374   

1.1358    

 1.1348   

  1.1339  

   1.1322

GBP/USD

Cuma günü sert bir geri çekilme yaşayan GBPUSD paritesi yeni
haftaya yatay bir seyir izleyerek başladı. Dün İngiltere’de Başbakan
May’in parlamentodaki milletvekillerine yaptığı Brexit B planı
açıklamaları takip edildi. Uzmanlar taslak olarak eski plan ile yeni
plan arasında önemli bir fark olmadığını belirtirken Başbakan May
geçen hafta yapılan oylamayla beraber hükümetin Brexit
yaklaşımını değiştirmesi gerektiğinin ortaya çıktığını söyledi. Sabah
saatlerinde parite hafif değer kayıplarıyla 1,2879 seviyelerinden
işlem görüyor. Paritede bugün yukarıda önce200 günlük üssel
ortalamaların bulunduğu 1,2922 seviyesi ardından mayıs ayında
başlayan düşüş trendinin tepe noktası olan 1,3006 bölgeleri direnç
seviyeleri olarak takip edilebilir. Aşağıda ise sırasıyla 1,2847-1,2817
ve 1,2798 seviyeleri takip edilecektir.

Günlük Pivot Seviyeleri

   1.2929

  1.2915  

 1.2897   

1.2878    

 1.2865   

  1.2852  

   1.2833
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USDTRY

Dolar/TL kuru dün 5,3181 ve 5,3573 seviyeleri arasında
dalgalanarak günü 5,3217 seviyesinden tamamladı. Küresel
piyasalarda dolar endeksi son 2 haftanın zirvelerinde tutunmaya
devam ederken Dolar/TL kurunun sakin bir seyir izlemeye devam
ettiğini ve gün içi dalga boyunun kısa seyrini sürdürdüğünü
görüyoruz. Sabah 08:48 itibariyle kurun hafif primle 5,34
seviyelerinden işlem gördüğünü izliyoruz. Çarşamba günü
açıklanacak olan TCMB PPK özeti bu hafta yakından takip edilebilir.
Kurda bugün 5,3570 seviyesinin geçilmesi durumunda yukarıda
önce 5,3750 seviyesi ardından 5,3990 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

   5.3869

  5.3676  

 5.3541   

5.3407    

 5.3213   

  5.3020  

   5.2885

EUR/TRY

Avrupa’nın en büyük ekonomisi olan Almanya’da ÜFE verileri
beklentileri karşılamadı. Almanya’da yaşanan yavaşlama Avrupa’da
açıklanan son verilerin zayıf gelmesi euro üzerinde baskı
oluşturuyor. Cumhurbaşkanı Erdoğan dünTürkiye – ABD arasındaki
ticari ilişkiye yönelik pozitif açıklamalarda bulundu. Uluslararası
Para Fonu'nun küresel büyüme raporunda Türkiye'de ekonomik
daralmanın beklenenden daha derin olacağı belirtildi. Kurda
düşüşün ardından bugün 6,0464 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 aşılamaması halinde geri çekilmelerin devamı
beklenebilir. Geri çekilmelerde 6,0400 – 5,9825 ve 5,9385seviyeleri
destek olarak takip edilebilir.

Günlük Pivot Seviyeleri

   6.1070

  6.0923  

 6.0809   

6.0695    

 6.0547   

  6.0400  

   6.0286
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Altın

Ons altın 1277½ seviyesini test ederek 1300$ seviyelerinde
yaşanılan sıkışmanın düzeltmesini gerçekleştirdi. Gündemde yer
alan ABD-Çin ticaret anlaşmazlığı, ABD’de federal hükümetin
kısmen kapalı olması, Brexit ve küresel yavaşlama gibi konular
yatırım enstrümanları üzerinde fazlasıyla fiyatlandı. Diğer yanda
altının yükselmesi için likiditeye ihtiyaç duyulduğunu fakat Fed’in
faiz artırmasa bile bilançoyu kısmaya devam ettiğini belirtmiştik.
Dolayısıyla yeni gelişmeler olmadıkça ve mevcut gündem maddeleri
de fiyatın içine girince böyle bir düzeltme kaçınılmazdı. Teknik
olarak kasım ayından bu yana devam eden yükseliş trendi devam
ediyor. 1275$ kırılmadığı sürece altın bu trend üzerinde yukarı
tepkiler verebilir. 1282 ve 1287$ ana dirençler.

Günlük Pivot Seviyeleri

   1,283.81

  1,282.23  

 1,280.71   

1,279.20    

 1,277.62   

  1,276.04  

   1,274.52

DAX Yakın Vade

Geçen hafta Çin’in ekonomiyi destekleyeceğine yönelik açıklamalar
ve ticaret savaşlarına ilişkin endişelerin azalış kaydetmesine bağlı
olarak güç kazanan risk iştahı küresel piyasaları destekleyen bir
gelişme oldu. Bununla birlikte dün küresel piyasalarda kâr
satışlarının etkili olduğunu görüldü. DAX vadelileri geri çekilme
kaydederek dün günü 89 puan düşüşle 11.123 puandan tamamladı.
Yine bu sabah da küresel piyasalarda satış baskısı etkisini
sürdürürken DAX vadelileri hafif satıcılı bir seyir izliyor. DAX
vadelilerinde aşağı yönlü hareketlerin devam etmesi durumunda
11.040 ile 50 günlük hareketli ortalama denk gelen 10.961 seviyesi
destek olarak izlenebilir. Yukarı yönlü hareketlerde ise 11.120 ile
11.165 seviyeleri destek konumunda bulunmaktadır. 

Günlük Pivot Seviyeleri

   11,117.33

  11,110.17  

 11,095.83   

11,081.50    

 11,074.33   

  11,067.17  

   11,052.83
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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. Dün resmi tatil sebebiyle ABD borsaları işlem görmedi
ama vadeliler açıktı. Genel olarak Çin büyüme rakamlarının etkisiyle
asyada başlayan satış dalgası diğer endeksleri de olumsuz etkiledi.
Bu sabah da ABD vadelileri yaklaşık -0,70% oranında negatif
seyrediyor. Çin’den dün sabah gelen 4.çeyrek GSYH verisi %6,4 ile
son 28 yılın en düşük büyümesine işaret etti. Ayrıca ABD – Çin
arasında basında çıkan haberlere göre fikri mülkiyet hakları ile ilgili
az bir yol alındığı haberleri hisse ve vadeliler satış getirdi. Grafikte
de görüldüğü üzere yükselişler ağustos ayından bu yana süregelen
alçalan trendin geçtiği dirence takıldı. 24,270 puan seviyesi destek
konumunda.

Günlük Pivot Seviyeleri

   24,847.33

  24,774.67  

 24,631.33   

24,488.00    

 24,415.33   

  24,342.67  

   24,199.33

S&P 500 Yakın Vade

ABD borsalarında bilanço sezonu devam ederken dün ABD’de
Martin Luther King Jr. Günü nedeniyle piyasalar kapalıydı. Bugün ilk
seans olacak fakat vadeliler işlem görüyor. Dün ve bugün SP 500
vadelilerinde satıcılı seyir hâkim. Bu sabah yaklaşık 0,75% oranında
satıcılı seyrediyor. VIX endeksi son bir haftada %2 geriledi ve 17,8
seviyelerinde normal bandında bulunuyor. Bugün Ford Motor ve
P&G gibi bilançolar açıklanıyor. 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

   2,689.17

  2,681.33  

 2,665.67   

2,650.00    

 2,642.17   

  2,634.33  

   2,618.67
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Brent Petrol

Brent petrol 62,0$ seviyesinde işlem görüyor. 21 Aralık’tan bu yana
yükseliş kanalı devam ederken, brent petrolde oluşan fiyat
hareketliliklerinin son günlerde yavaşlamasıyla beraber hareketler
kanal alt bandına yapışmış durumda. Çin’den dün sabah gelen
4.çeyrek GSYH  verisi %6,4 ile son 28 yılın en düşük büyümesine
işaret etti. Böylelikle Çin tüm yıl çerçevesince %6,6 büyümüş oldu.
Bu petrol açısından olumsuz olsa da diğer yanda ABD ve Çin’in
anlaşabileceğine daha yakın senaryo çiziliyor. Bu nedenle şimdilik
olumsuz algılanmadı. Teknik olarak 60,60$ majör destek olurken,
61,40$ ise yükseliş kanalının alt bant desteği.62 $ üzerinde kaldığı
veya en kötü çalkantıda kanal içinde kaldığı sürece yükseliş devam
edebilir. 63,75$ ise direnç konumunda.

Günlük Pivot Seviyeleri

   63.27

  62.99  

 62.52   

62.05    

 61.77   

  61.50  

   61.03

USD/JPY

Dün 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. IMF küresel büyümeye
ilişkin olumsuz bir tablo çizerken ABD’nin büyüme rakamlarını
değiştirmedi. Küresel büyümenin yavaşladığına dair endişelerin
varlığı güvenli limanlara olan talebi artırıyor. 14 günlük hareketli
ortalamanın destek oluşturduğu kurda bu seviye olan 109,30
seviyesinin aşağı yönlü kırılması halinde geri çekilmelerin devamı
beklenebilir. 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

   109.93

  109.81  

 109.62   

109.42    

 109.31   

  109.19  

   108.99
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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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