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Piyasa Gündemi

Cuma günü ticaret görüşmelerinde ilerleme sağlandığına dair
olumlu haber akışları risk iştahını destekledi. ABD ile Çin arasında
bu hafta Washington'da sürecek olan görüşmeler piyasaların
gündemini oluşturmaya devam edecek. S&P, Türkiye’nin kredi notu
ve görünümünde değişikliğe gitmezken TCMB’den zorunlu
karşılıklara yönelik düzenleme geldi. Yeni haftanın ilk gününde
piyasalarda sakin bir hava etkili olurken ABD borsaları tatil
nedeniyle kapalı olacak.

Açıklanacak Önemli Ekonomik Veriler    

Önemli bir ekonomik veri akışı bulunmuyor.

Türkiye

Kredi derecelendirme kuruluşu S&P, Türkiye'nin kredi notunu "B+",
görünümünü "durağan" olarak teyit etti. Türkiye’nin finansal ve
ödemeler dengesi baskılarına verdiği tepkilerin büyük ölçüde geçici
olduğu belirtilen kurum açıklamasında, tepkilerin temel ekonomik
zayıflıkları çözmekten daha çok belirtilerin hafifletilmesine odaklı
olduğunu belirtti. TCMB Başkanı Murat Çetinkaya geçtiğimiz hafta
enflasyon dinamiklerinde ikna edici iyileşme gözleninceye kadar sıkı
duruşu koruyacaklarını bildirerek dönemsel şartlar dikkate alınarak,
finansal istikrara katkı sağlayacak yönde likidite adımlarının
atılabileceğinin sinyalini vermişti. Resmi Gazete'de yayınlanan
tebliğe göre; hafta sonu TCMB zorunlu karşılıklarda değişiklik
yaparak zorunlu karşılık oranlarında indirime gitti. 

Euro Bölgesi

ECB üyelerinden Rehn, son verilerin euro bölgesi ekonomisinde
zayıflamaya işaret ettiğini belirtirken faiz oranlarının para politikası
hedeflerine ulaşılıncaya kadar mevcut seviyelerde kalacağını ifade
etti. Piyasada gelecekteki faiz oranı artışı beklentisinin 2020
sonlarına ertelendiği yönündeki bir soruya Rehn "Piyasa gelişmeleri
hakkında yorum yapamam. Ancak para politikamızın yönü açık, faiz
oranlarının para politikası hedefine ulaşıncaya kadar istikralı
kalacağını söyledik " cevabını verdi. ECB'nin politika yapıcılarından
Villeroy, ECB’nin kriz sonrası ilk faiz artışının Euro Bölgesindeki
mevcut yavaşlamanın görünüp kaybolan bir gelişme mi yoksa daha
uzun süreli bir gerileme mi olacağına bağlı olduğunu söyledi.

ABD

ABD’nin Çin ürünlerine 200 milyar dolarlık vergi uygulamaya
başlayacağı 2 Mart tarihinden önce Washington ve Pekin arasında
ticaret görüşmeleri hız kazanıyor. Geçen hafta Pekin’de yapılan
görüşmelerin ardından bu hafta Washington’da yeni bir tur görüşme
yapılacak. Beyaz Saray’dan yapılan açıklamada ABD’nin daha fazla
ilerleme görmek istediği belirtildi. Trump, Beyaz Saray'da yaptığı
açıklamada Meksika sınırına inşa edilmesi planlanan duvar için
'ulusal acil durum' ilan edeceğini söyledi. Beyaz Saray'da
düzenlediği basın toplantısında konuya ilişkin bilgi verdikten sonra
ülkede ulusal acil durum ilan ettiği Başkanlık bildirgesini imzaladı.
Trump imzaladığı bildirgede, "ABD anayasasının bana vermiş
olduğu yetkiye dayanarak güney sınırlarındaki aciliyetten dolayı
ulusal acil durum ilan ediyorum" dedi. Bugün ABD’de piyasalar
kapalı bulunuyor.
 

Piyasa Verileri
Pariteler Son Günlük Değ.

(%)
Haftalık Değ.

(%)
Yılbaşı Değ.

(%)
USDTRY 5.2888 0.13 0.24 0.31
EURTRY 5.9844 0.48 0.53 -0.94
EURUSD 1.1309 0.42 0.29 -1.13
GBPUSD 1.2910 0.82 0.38 1.59
USDJPY 110.56 0.10 0.14 0.26

Sepetler Son Günlük Değ.
bp

Haftalık Değ.
bp

Yılbaşı Değ.
bp

½ $ + ½ € 5.6018 -2.78 1.45 -6.02
Dolar Endeksi 96.8110 -27.20 -25.60 71.00
REK 75.6100 - - 61.00

Endeks Vadeliler Son Günlük Değ.
(%)

Haftalık Değ.
(%)

Yılbaşı Değ.
(%)

S&P 500 Yakın Vade 2,777.25 0.79 2.55 10.86
DAX Yakın Vade 11,332.50 0.45 2.82 7.30
Dow Jones Yakın
Vade 25,907.00 1.48 3.56 11.34

Emtialar Son Günlük Değ.
(%)

Haftalık Değ.
(%)

Yılbaşı Değ.
(%)

Ons Altın 1,323.60 0.44 1.14 3.33
Gram Altın 225.06 0.62 1.37 3.82
WTI 56.10 1.13 7.16 24.25
BRENT 66.66 1.57 8.29 26.09
Bakır 2.84 1.10 0.67 4.28

Tahviller Son Günlük Değ.
bp

Haftalık Değ.
bp

Yılbaşı Değ.
bp

Türkiye 2 Yıllık 18.6000 7.00 23.00 -113.00
Türkiye 10 Yıllık 14.9200 -12.00 34.00 -156.00
ABD 10 Yıllık 2.6770 3.00 4.30 -0.90
ABD 2 Yıllık 2.5120 2.30 4.30 1.60
Almanya 10 Yıllık 0.1040 -0.40 -1.60 -14.20
Almanya 2 Yıllık -0.5590 0.20 1.10 5.10

Gelişmekte Olan
Ülke Kurları Son Günlük Değ.

(%)
Haftalık Değ.

(%)
Yılbaşı Değ.

(%)
USDZAR 14.0639 -0.20 1.77 -2.54
USDIDR 14,108.25 -0.23 0.14 -3.15
USDTRY 5.2890 0.14 0.25 0.31
USDRUB 66.2656 -0.43 0.73 -4.66
USDBRL 3.7040 -0.27 -1.41 -4.57
USDCNY 6.7735 0.02 -0.28 -1.52
USDMXN 19.2420 -0.40 -0.27 -2.13
USDCZK 22.6957 -0.49 -1.09 0.89
USDHUF 281.2000 -0.34 -0.90 0.12
USDPLN 3.8287 -0.29 -0.21 1.89
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EURO/DOLAR

ECB üyeleri son verilerin Euro Bölgesi ekonomisinde zayıflamaya
işaret ettiğini belirtirken faiz oranlarının para politikası hedeflerine
ulaşılıncaya kadar mevcut seviyelerde kalacağını belirtti. ABD ve
Çin arasındaki ticaret görüşmelerine ilişkin iyimser hava korunurken,
Trump’ın Meksika sınırına inşa edilmesi planlanan duvar için ulusal
acil durum ilan etmesi küresel risk iştahı üzerinde baskı oluşturuyor.
Bu hafta ticaret görüşmeleri için Washington’da yeni bir tur görüşme
yapılacak.  Haftanın ilk işlem günü parite 1,1300 bandının üzerinde
fiyatlanıyor. Toparlanmaların devam etmesi halinde 1,1335 – 1,1345
ve 1,1365 seviyeleri direnç olarak takip edilebilir. Olası geri
çekilmelerde ise 1,1295 – 1,1280 ve 1,1275 seviyeleri destek olarak
izlenebilir.  

Günlük Pivot Seviyeleri

   1.1363

  1.1344  

 1.1327   

1.1309    

 1.1291   

  1.1272  

   1.1255

GBP/USD

GBPUSD paritesi yeni haftaya yukarı bir seyir izleyerek başladı.
İngiltere tarafında Brexit’e ilişkin belirsizlikler devam ederken, ABD
‘de başkan Trump’ın Meksika duvarını inşa etmek için ulusal acil
durum kararını imzalayacağını bildirmesi ve Çin ile yapılan
görüşmelerin olumlu devam ettiğine yönelik haberler küresel dolar
endeksinde aşağı yönlü hareketler görmemize neden oluyor.
 Sabah itibariyle GBPUSD paritesi hafif primle 1,2910
seviyelerinden işlem görüyor. Bugün paritede aşağıda 50 günlük
üssel ortalamaların bulunduğu 1,2890 seviyesi ilk destek noktası
olacaktır. Aşağı yönlü hareketlerin devamında 1,2840 ve 1,2780
diğer destek seviyeleri olarak takip edilebilir. Parite 1,2915
seviyesinin üzerinde kalıcı olabilirse yukarıda sırasıyla 1,2960-
1,3000 dirençleri önem kazanacaktır.  

Günlük Pivot Seviyeleri

   1.2963

  1.2948  

 1.2929   

1.2910    

 1.2895   

  1.2880  

   1.2861
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USDTRY

Dolar/TL kuru cuma günü 5,2568 ve 5,3115 seviyeleri arasında
dalgalanarak günü 5,2853 seviyesinden tamamladı. Perşembe günü
bir miktar yukarı yönlü hareketler izlediğimiz kurda cuma günü
nispeten yatay bir seyir izlendi. Küresel dolar endeksi yeni haftaya
kayıplarla başlarken MB likidite adımları sonrası TL’nin bir miktar
negatif ayrıştığını gözlemliyoruz. Sabah 08.32 itibariyle kur 5,28
seviyelerinden hafif primli bir seyir izliyor. Kurda bugün yukarıda
5,2930 seviyesi ilk direnç bölgemiz olacaktır. Bu seviyeyi aşan
yükselişlerde sırasıyla 5,3250 ve 5,3580 seviyeleri direnç bölgeleri
olarak takip edilebilir. Kurda bugün aşağıda ilk destek noktaları
5,2710 ve 5,2430 seviyelerinde oluşacaktır. Bu seviyenin altında
200 günlük üssel ortalamaların bulunduğu 5,2040 seviyesi takip
edilebilir.

Günlük Pivot Seviyeleri

   5.3189

  5.3067  

 5.2978   

5.2888    

 5.2766   

  5.2643  

   5.2554

EUR/TRY

ECB üyeleri son verilerin Euro Bölgesi ekonomisinde zayıflamaya
işaret ettiğini belirterek faiz oranlarının para politikası hedeflerine
ulaşılıncaya kadar mevcut seviyelerde kalacağını belirtti.  S&P
Türkiye’nin kredi notunda beklendiği gibi değişikliğe gitmedi. TCMB
Başkanı Çetinkaya’nın geçtiğimiz hafta likidite adımları
atılabileceğine ilişkin söylemlerinin ardından hafta sonu TCMB
zorunlu karşılıklarda değişiklik yaparak zorunlu karşılık oranlarında
indirime gitti.  Kur sabah saatlerinde 14 ve 22 günlük hareketli
ortalamaların bulunduğu 5,9750 seviyelerinde fiyatlanıyor.
Toparlanmaların devamında 6,0350 – 6,0640 ve 6,1050 seviyeleri
direnç olarak izlenebilir.  Geri çekilmelerde 5,9050 -  5,8050 ve
5,7500 seviyeleri destek olarak izlenebilir.

Günlük Pivot Seviyeleri

   6.0341

  6.0155  

 6.0000   

5.9844    

 5.9658   

  5.9472  

   5.9316
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Altın

Ons altın yeni haftaya yükselişle başladı. ABD piyasalarının kapalı
olduğu günde 1323$ seviyesinden işlem gören altın dolar
endeksinin 96,7 seviyelerinde olmasına rağmen cuma günü ECB
yetkilisinin TLTRO açıklaması sonrası ivmesini daha da hızlandırdı.
Avrupa Merkez Bankası geçen sene tahvil alım programını
sonlandırmış, 2019 yılında ilk faiz artırımını konuşuyordu. Fed’in
frene basmasının ardından ECB’de şuan tekrardan tahvil alımları
karşılığında piyasada Euro arzını artırmayı konuşuyor. Altın likiditeyi
sever. Bu nedenle parasal gevşemeye yönelik haberler olumlu
yansır. Ons altını teknik olarak ele aldığımızda; yükseliş trendi
devam ediyor. Şayet bir önceki tepe 1326$ kırılırsa yükselişler hız
kazanabilir. 1327/ 1333/1337 dirençler, 1320/ 1315/ 1307 destekler.

Günlük Pivot Seviyeleri

   1,330.40

  1,327.88  

 1,325.74   

1,323.60    

 1,321.08   

  1,318.56  

   1,316.42

DAX Yakın Vade

Ticaret görüşmelerinde ilerleme kaydedildiğine yönelik açıklamalar
küresel risk iştahını desteklerken hisse piyasalarında yukarı yönlü
hareketler hız kazandı. ECB üyelerinden ilerleyen süreçte
piyasalara likidite sağlanabileceğine yönelik gelen açıklamalar da
Avrupa borsaları destekleyen bir diğer gelişme oldu. DAX vadelileri
cuma gününü %1,69’luk bir yükselişle 11.306 seviyesinden kapattı.
Bu sabah DAX vadelilerinde hafif alıcılı bir seyir etkili olurken yukarı
yönlü hareketlerin devam etmesi durumunda kısa vadede 11.385
seviyesi direnç olarak izlenebilir. 11.385 üzerinde 11.420 ile 11.480
seviyeleri direnç konumunda bulunmaktadır. Olası aşağı yönlü
hareketlerde ise 100 günlük üssel hareketli ortalamaya denk gelen
11.285 seviyesi ile 11.210 ve 11.170 seviyeleri destek olarak takip
edilebilir. 

Günlük Pivot Seviyeleri

   11,358.83

  11,347.17  

 11,339.83   

11,332.50    

 11,320.83   

  11,309.17  

   11,301.83
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Dow Jones Yakın Vade

ABD borsaları bugün Washington’ın doğum günü nedeniyle kapalı
olacak. Bu nedenle açık olan vadeli tarafta hacimsiz bir piyasa
göreceğiz. ABD'de yeni bir hükümet kapanmasını önlemek için 30
Eylül’e kadar 328 milyar dolarlık harcama paketini onaylandı. Diğer
tarafta ABD-Çin ticaret görüşmelerine yönelik olarak Trump
Twitter'dan Pekin'deki görüşmelerin "çok verimli" olduğunu söyledi.
1 Mart’a ilişkin endişelerin azaldığı dönemde endeksler pozitif
etkileniyor. Dow Jones endeksi cuma günü haftayı %1,7 oranında
kazançla sonlandırdı. Bu sabah ise hacimsizliğe bağlı olarak
oldukça yatay ve sınırlı hareketler var. 25.000 üzerine yerleşen
vadelide 25.800 ara destek. 25.680 ve 25.500 diğer destekler
olurken, 25.950/ 26.100/ 26.250 dirençler.

Günlük Pivot Seviyeleri

   26,025.33

  25,987.67  

 25,947.33   

25,907.00    

 25,869.33   

  25,831.67  

   25,791.33

S&P 500 Yakın Vade

Cuma gününü %1,1 oranında artıyla kapatan S&P 500 Endeksi
bugün piyasaların kapalı olması sebebiyle işlem görmeyecek. Diğer
yanda vadelilere baktığımızda endeks vadelisi bu sabah hafif artı
seyrediyor. Ancak oldukça hacimsiz. ABD Çin görüşmelerinde temel
konularda prensipte anlaşmaya varıldığına yönelik haberler risk
iştahını artırdı. Trump, hafta sonunda görüşmelerin “çok verimli”
geçtiğini söyledi. 1 Mart’a ilişkin endişelerin azaldığı dönemde
endeksler pozitif etkileniyor. VIX ise düşüşte; 14,9 seviyesine
geriledi. Teknik olarak 200 günlük ortalamanın üzerindeki tutunmayı
olumlu buluyoruz. Alçalan trend sonlandı. 2790/2810/ 2830
dirençler, 2770/ 2750/ 2740 ise destekler.

Günlük Pivot Seviyeleri

   2,790.00

  2,786.25  

 2,781.75   

2,777.25    

 2,773.50   

  2,769.75  

   2,765.25
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Brent Petrol

Brent petrol yeni haftaya 66,5$ seviyelerinden işlem görüyor.
ABD'deki petrol sondaj kulesi sayısı 9-15 Şubat döneminde bir
önceki haftaya göre 3 artarak 857'ye yükseldi. ABD-Çin ticaret
görüşmelerine yönelik olarak Trump Twitter'dan Pekin'deki
görüşmelerin "çok verimli" olduğunu söyledi. 1 Mart’a ilişkin
endişelerin azaldığı dönemde ekonomik aktivitelere ilişkin
beklentilerin kötümser olmaması ve arzın azalacağına ilişkin
beklentiler olumlu yönde etkiliyor. Bugün ABD piyasaları kapalı.
Hacimsiz hareketler olabilir. Teknik olarak 65,80-66,90 bandındayız.
66,90/ 67,45/ 67,90 dirençler, 65,85/ 65,25/ 64,65 ise destekler.

Günlük Pivot Seviyeleri

   67.68

  67.25  

 66.95   

66.66    

 66.23   

  65.80  

   65.50

USD/JPY

Japonya'da haftanın son işlem günü sanayi üretimi aylık bazda
beklentilere paralel % 0,1 azalış kaydederken kapasite kullanım
oranında %1,9 düşüş gerçekleşti. ABD ve Çin arasındaki ticaret
görüşmelerine ilişkin iyimser hava korunurken, Trump’ın Meksika
sınırına inşa edilmesi planlanan duvar için ulusal acil durum ilan
etmesi küresel risk iştahı üzerinde baskı oluşturuyor. Bu hafta
ticaret görüşmeleri için Washington’da yeni bir tur görüşme
yapılacak. USDJPY'de yükseliş kanalının üst bandının test edildiği
ve geri çekilmenin yaşandığı görülüyor. Geri çekilmelerin devam
etmesi halinde 14 günlük ortalama olan 110,15 - 109,75 ve 109,50
seviyeleri destek olarak takip edilebilir. Olası toparlanmalarda
111,10 - 111,30 ve 111,65 seviyeleri direnç olarak öne çıkmaktadır. 

Günlük Pivot Seviyeleri

   110.77

  110.68  

 110.62   

110.56    

 110.46   

  110.36  

   110.31
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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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