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Piyasa Gündemi

Ticaret görüşmelerine dair iyimser beklentiler yeni haftada da
korunurken küresel piyasalarda dün sakin bir görünüm etkili oldu.
Bu hafta Washington'da sürecek olan ticaret görüşmeleri
gündemdeki yerini koruyor. Dün yurt içindeki açıklamalara da bağlı
olarak TL varlıklarda satış baskısı artış kaydetti. S&P, bugün saat
17:00'de Türkiye'nin kredi notu, görünümü ve bankacılık sektörüne
ilişkin yatırımcılara yönelik bir interaktif webcast düzenleyecek.

Açıklanacak Önemli Ekonomik Veriler    

•    13:00 Euro Bölgesi – Zew Beklenti Endeksi Önem: Orta

Türkiye

TCMB tarafından aralık dönemine ilişkin konut fiyat endeksi yıllık
bazda %9,69 seviyesine yükseldi. TÜİK verilerine göre, ocakta
geçen yılın aynı dönemine kıyasla yüzde 82 artışla 3 bin 168 adet
konut yabancıya satıldı. Geçen yılın ocak ayında yabancıya bin 742
konut satışı yapılmıştı. Cumhurbaşkanı Erdoğan, pahalılığın devam
etmesi halinde seçim sonrası tanzim satışları 81 ile yayacaklarını
söyledi.. 2019 yılı yatırım programı açıklanarak proje tutarı 977
milyar lira, 2018 sonu kümülatif harcaması 409 milyar lira olan 2 bin
964 proje yer aldı. S&P Bugün saat 17:00'de Türkiye'nin kredi notu,
görünümü ve bankacılık sektörüne ilişkin yatırımcılara yönelik bir
interaktif webcast düzenleyecek. 

Euro Bölgesi

Avrupa Birliği Komisyonu Sözcüsü Schinas, ABD'nin ithal
otomobillere ek gümrük vergisi uygulaması halinde AB'nin buna hızlı
bir şekilde gereken tepkiyi vereceğini söyledi. ABD Ticaret
Bakanlığının ithal otomobillerin ulusal güvenliğe tehdit oluşturup
oluşturmadığı konulu inceleme raporuna ilişkin gelişmeleri takip
ettiklerini belirten Schinas,"ABD Ticaret Bakanlığı tarafından
hazırlanan rapor, Avrupa otomobil ihracatına zarar veren eylemlere
dönüşürse buna AB Komisyonu hızlı bir şekilde gereken tepkiyi
verecektir." diye konuştu. ECB baş ekonomisti Praet, "ECB
ekonomiye dair risklerde dikkat çekici yükseliş gözlemliyor"
açıklamasını yaptı. Bugün Euro Bölgesi ve Almanya ZEW ekonomik
hissiyatının açıklanması bekleniyor.

ABD

ABD Ticaret Bakanlığı otomobillere ek gümrük vergisi hakkındaki
raporunu Beyaz Saray'a gönderdi. Trump ayrıntıları açıklanmayan
rapor hakkındaki kararını 90 gün içinde verecek. ABD’nin Çin
ürünlerine 200 milyar dolarlık vergi uygulamaya başlayacağı 1 Mart
tarihinden önce Washington ve Pekin arasında ticaret görüşmeleri
hız kazanıyor. Bu hafta Washington’da yeni bir tur görüşme
yapacak. California eyaleti Başsavcısı Xavier Becerra, 16 eyalet
adına, Başkan Donald Trump'ın ülkenin güneyinde Meksika sınırına
örülmesini istediği duvarı finansa etmek için ilan ettiği ulusal acil
durumun kaldırılması amacıyla dava açtı. Bugün Cleveland Fed
Başkanı Mester’ın konuşması takip edilecek. Mester Fed’in şahin
başkanları arasında bulunuyor. Geçen hafta yaptığı konuşmada
 "Artan ücretler enflasyonist baskı yaratmıyor" derken bu söylemler
2019 yılına ilişkin Fed’in bir miktar daha gevşek duracağını
destekliyor.
 

Piyasa Verileri
Pariteler Son Günlük Değ.

(%)
Haftalık Değ.

(%)
Yılbaşı Değ.

(%)
USDTRY 5.3076 0.09 0.92 0.67
EURTRY 5.9997 -0.15 0.95 -0.69
EURUSD 1.1297 -0.23 0.03 -1.24
GBPUSD 1.2902 -0.13 0.09 1.53
USDJPY 110.65 0.05 0.20 0.34

Sepetler Son Günlük Değ.
bp

Haftalık Değ.
bp

Yılbaşı Değ.
bp

½ $ + ½ € 5.6408 3.90 3.85 -2.13
Dolar Endeksi 96.9220 19.30 0.80 82.10
REK 75.6100 - - 61.00

Endeks Vadeliler Son Günlük Değ.
(%)

Haftalık Değ.
(%)

Yılbaşı Değ.
(%)

S&P 500 Yakın Vade 2,776.00 -0.02 1.81 10.81
DAX Yakın Vade 11,298.00 0.09 1.59 6.97
Dow Jones Yakın
Vade 25,883.00 -0.07 2.64 11.24

Emtialar Son Günlük Değ.
(%)

Haftalık Değ.
(%)

Yılbaşı Değ.
(%)

Ons Altın 1,323.92 -0.24 1.00 3.35
Gram Altın 225.92 -0.06 2.02 4.21
WTI 56.00 -0.09 4.08 24.02
BRENT 66.48 0.01 5.10 25.75
Bakır 2.84 -0.11 2.52 4.30

Tahviller Son Günlük Değ.
bp

Haftalık Değ.
bp

Yılbaşı Değ.
bp

Türkiye 2 Yıllık 18.1900 -41.00 -25.00 -154.00
Türkiye 10 Yıllık 14.9200 0.00 19.00 -156.00
ABD 10 Yıllık 2.6680 -0.90 -0.70 -1.80
ABD 2 Yıllık 2.5140 0.20 1.60 1.80
Almanya 10 Yıllık 0.1090 0.10 -1.10 -13.70
Almanya 2 Yıllık -0.5590 0.20 1.10 5.10

Gelişmekte Olan
Ülke Kurları Son Günlük Değ.

(%)
Haftalık Değ.

(%)
Yılbaşı Değ.

(%)
USDZAR 14.1556 0.21 2.95 -1.90
USDIDR 14,125.55 0.14 0.54 -3.03
USDTRY 5.3076 0.09 0.92 0.67
USDRUB 66.2309 0.03 1.06 -4.71
USDBRL 3.7333 0.12 0.16 -3.82
USDCNY 6.7797 0.20 0.15 -1.43
USDMXN 19.2769 0.07 0.16 -1.95
USDCZK 22.7614 0.20 -0.65 1.18
USDHUF 281.4480 0.21 -0.05 0.21
USDPLN 3.8328 0.14 0.01 1.99
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EURO/DOLAR

ECB baş ekonomisti Praet dünkü açıklamasında ekonomiye ilişkin
risklerde dikkat çekici bir yükseliş gözlemlediğini belirterek en büyük
sorunun korumacılık ve Brexit belirsizliği olduğunu ifade etti. Bu
hafta Washington’da devam edecek olan ticaret görüşmelere ilişkin
açıklamalar önemini korurken Trump’ın Meksika sınırına örülmesi
istediği duvarı finanse edebilmek için ilan ettiği ulusal acil durum
küresel risk iştahı üzerinde baskı oluşturuyor. 1.1300 bandının
üzerinde tutunmanın kalıcı olamadığını gördüğümüz parite sabah
saatlerinde 1,1295 seviyesinden fiyatlanıyor. Geri çekilmelerin
devamında 1,1275 – 1,1265 ve 1,1245 seviyeleri destek olarak
izlenebilir.  Olası toparlanmalarda 1,1306 – 1,1320 ve 1,1335
seviyeleri direnç olarak takip edilebilir. 

Günlük Pivot Seviyeleri

   1.1336

  1.1326  

 1.1312   

1.1297    

 1.1288   

  1.1278  

   1.1264

GBP/USD

Yeni haftaya yükselişle başlayan GBPUSD paritesi bu sabah
itibariyle aşağı yönlü bir seyir izliyor. Haftanın ilk gününde ABD-Çin
ticaret anlaşması görüşmelerinin olumlu yönde ilerlemesi dolarda
değer kayıpları diğer ülke para birimlerinde ise yukarı yönlü
hareketler görülmesini sağladı. İngiltere’de dün muhalefetteki İşçi
Partisi’nden  7 milletvekili lider Corbyn ile yaşanan anlaşmazlıktan
ötürü görevinden ayrıldı. Bugün Birleşik Krallık’ta işsizlik verileri
açıklanacak. Bugün paritede aşağıda 50 günlük üssel ortalamaların
bulunduğu 1,2893 seviyesi ilk destek noktası olacaktır. Aşağı yönlü
hareketlerin devamında 1,2840 ve 1,2780 diğer destek seviyeleri
olarak takip edilebilir. Parite 1,2930 seviyesinin üzerinde kalıcı
olabilirse yukarıda sırasıyla 1,2960-1,3000 dirençleri önem
kazanacaktır. 

Günlük Pivot Seviyeleri

   1.2957

  1.2943  

 1.2923   

1.2902    

 1.2888   

  1.2874  

   1.2854
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USDTRY

Dolar/TL kuru dün 5,2733 ve 5,3175 seviyeleri arasında
dalgalanarak günü 5,3118 seviyesinden tamamladı. Dolar
endeksinin yeni haftaya ABD’deki gelişmelere bağlı kayıplarla
başlamasına rağmen MB’nin Cuma akşamı açıkladığı likidite
adımlarının etkisiyle dün TL’de sınırlıda olsa değer kayıplarının
yaşandığını gördük. Sabah 08.44 itibariyle kur 5,30’lu seviyelerden
yatay bir seyir izliyor. Kurda bugün yukarıda 5,3250 seviyesi ilk
direnç bölgemiz olacaktır. Bu seviyeyi aşan yükselişlerde sırasıyla
5,3580 ve 5,3830 seviyeleri direnç bölgeleri olarak takip edilebilir.
Kurda bugün aşağıda ilk destek noktaları 5,2930 ve 5,2540
seviyelerinde oluşacaktır. Bu seviyenin altında 200 günlük üssel
ortalamaların bulunduğu 5,2050 seviyesi takip edilebilir.

Günlük Pivot Seviyeleri

   5.3328

  5.3222  

 5.3149   

5.3076    

 5.2971   

  5.2865  

   5.2792

EUR/TRY

ECB baş ekonomisti Praet dün yaptığı açıklamada ekonomiye ilişkin
risklerde dikkat çekici bir yükseliş gözlemlediğini belirterek en büyük
sorunun korumacılık ve Brexit belirsizliği olduğunu ifade etti.
Yurtiçinde TCMB Başkanı Çetinkaya’nın geçtiğimiz hafta likidite
adımları atılabileceğine ilişkin söylemlerinin ardından hafta sonu
TCMB’nin zorunlu karşılıklarda değişiklik yaparak zorunlu karşılık
oranlarında indirime gitmesinin kur üzerinde etkisi sınırlı oldu. Kur
sabah saatlerinde 14 ve 22 günlük hareketli ortalamalarının hafif
üzerinde 5,9920 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

   6.0340

  6.0216  

 6.0106   

5.9997    

 5.9872   

  5.9747  

   5.9638
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Altın

Ons altın yükselişle başladığı yeni haftada hareketini 136$
seviyelerine taşıdı. Yükselişin temel etmeni geçen hafta bir ECB
yetkilisinin TLTRO söylemi oldu. ECB geçen yıl tahvil alımlarını
bitirmişti. Tekrardan hedefli varlık alımına başlaması parasal
gevşeme anlamına geliyor. Piyasalar ECB’den bu yılsonu faiz artışı
beklerken Euro arzının artacağı fiyatlaması ons altına olumlu
yansıdı. Dolar endeksi 96,8 seviyesinde olurken, risk iştahı yüksek.
Altın bu yönlerden beslenemese de hem Fed’in hem de ECB’nin
genişleyici söylemleri olumlu etkiliyor. Ons altını teknik olarak ele
aldığımızda; yükseliş trendi devam ediyor. Önceki tepe 1326$
kırılırsa yükselişler hız kazanabilir. 1326/ 1333/1337 dirençler, 1320/
1318/ 1307 destekler. 1318 destek olduğu sürece kısa vadeli
tepkiler değerlendirilebilir.

Günlük Pivot Seviyeleri

   1,329.28

  1,328.02  

 1,325.97   

1,323.92    

 1,322.65   

  1,321.39  

   1,319.34

DAX Yakın Vade

Geçen hafta ticaret görüşmelerine dair olumlu haber akışları risk
iştahını desteklerken bu taraftaki iyimser beklentiler yeni haftada da
korunmaya devam ediyor. Risk iştahındaki toparlanmanın yanında
ECB üyelerinden ilerleyen süreçte piyasalara likidite
sağlanabileceğine yönelik gelen açıklamalarla cuma günü güçlü bir
yükseliş kaydeden Avrupa borsalarında dün sakin bir görünüm etkili
oldu. DAX vadelileri dün günü %0,11’lik bir düşüşle 11.294
seviyesinden kapattı. Bu sabah DAX vadelilerinde hafif alıcılı bir
seyir etkili olurken yukarı yönlü hareketlerin devam etmesi
durumunda 11.344 - 11.385 ve 11.420 seviyeleri direnç olarak
izlenebilir. 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

   11,332.67

  11,323.33  

 11,310.67   

11,298.00    

 11,288.67   

  11,279.33  

   11,266.67
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Dow Jones Yakın Vade

ABD borsaları dün Washington’ın doğum günü nedeniyle kapalıydı.
Vadeli tarafta ise hacimsizlikten ötürü önemli hareketler olmadı.
Bugünkü piyasa açılışı öncesinde ABD vadelileri bu sabah yatay
seyir izliyor. Çin ve ABD arasındaki görüşmelere bugün yeniden
başlanıyor. Geçen hafta Pekin'de yapılan görüşmelerde de henüz
bir anlaşmaya varılmasa da ilerleme sağlandığı ifade edilmişti.
Bilanço sezonu devam ederken, Çin ile müzakereler fiyatlama
açısından ön plana çıkıyor. Bu sabah ise hacimsizliğe bağlı olarak
oldukça yatay ve sınırlı hareketler var. Dow Jones vadelisi 25.950
yakınlarından tepki ile karşılaştı. Yükseliş trendi devam ederken
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

   26,042.67

  25,996.33  

 25,939.67   

25,883.00    

 25,836.67   

  25,790.33  

   25,733.67

S&P 500 Yakın Vade

Cuma gününü %1,1 oranında artıyla kapatan S&P 500 Endeksi dün
piyasaların kapalı olması sebebiyle işlem görmedi. Diğer yanda
vadelilere baktığımızda endeks vadelisi bu sabah oldukça yatay
seyrediyor. Ancak oldukça hacimsiz. ABD Çin görüşmelerinde temel
konularda prensipte anlaşmaya varıldığına yönelik haberler risk
iştahını artırdı. Ancak Pekin’de yapılan görüşmelerin ardından Çin
ve ABD arasındaki görüşmelere bugün yeniden başlanıyor. VIX ise
düşüşte; 14,9 seviyesine geriledi. Risk iştahı devam ederken,
endekslere yönelik ilgi sürüyor. Teknik olarak 200 günlük
ortalamanın üzerindeki tutunmayı olumlu buluyoruz. Alçalan trend
sonlandı. 2790/2810/ 2830 dirençler, 2770/ 2750/ 2740 ise
destekler.

Günlük Pivot Seviyeleri

   2,790.50

  2,786.50  

 2,781.25   

2,776.00    

 2,772.00   

  2,768.00  

   2,762.75
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Brent Petrol

Brent petrol haftanın ikinci işlem gününde 66,3$ seviyelerinden
işlem görüyor. ABD ve Çin'in ticaret konusunda anlaşmaya
varabileceğine ilişkin iyimserlik ve Suudi Arabistan'da dünyanın en
büyük kıyı petrol sahasının arzın sıkışmakta olduğunu işaret
etmesinin ardından son üç ayın en yüksek seviyelerinde bulunuyor.
ABD-Çin ticaret görüşmelerine yönelik olarak Trump Twitter'dan
Pekin'deki görüşmelerin "çok verimli" olduğunu söyledi.
Önümüzdeki hafta ABD ve Çinli liderler bir araya geliyor. Diğer
tarafta Suudi Arabistan’da arz sıkıntıları doğacağı, ABD’de üretimin
aktif petrol kule sayısı artması ve ekonomik aktivitelerdeki
yavaşlama nedeniyle artarken, petrol şimdilik olumlu yorumluyor.
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

   67.15

  66.82  

 66.65   

66.48    

 66.15   

  65.83  

   65.66

USD/JPY

Bu hafta Washington’da devam edecek olan ticaret görüşmelere
ilişkin açıklamalar önemini korurken Trump’ın Meksika sınırına
örülmesi istediği duvarı finanse edebilmek için ilan ettiği ulusal acil
durum küresel risk iştahı üzerinde baskı oluşturmaya devam
ediyor. Yükseliş kanalının üst bandının test edildiği ve geri
çekilmenin yaşanmasıyla düşüşün görüldüğü USDJPY’de 110,45
seviyesinden gelen alımlarla toparlanma kaydedildi. Toparlanmanın
devam etmesi halinde 111,05 - 111,30 ve 111,65 seviyeleri direnç
olarak öne çıkmaktadır. Geri çekilmelerde kısa vadede alımın
geldiği seviye olan 110,45 devamında 14 günlük ortalama olan
110,15 - 109,75 ve 109,50 seviyeleri destek olarak takip edilebilir. 

Günlük Pivot Seviyeleri

   111.00

  110.85  

 110.75   

110.65    

 110.50   

  110.36  

   110.26
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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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