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Piyasa Gündemi

Küresel hisse piyasalarında yön arayışı etkili olurken ticaret
görüşmelerinden gelecek haber akışları gündemdeki yerini koruyor.
ABD – Çin arasındaki görüşmeler Washington'da dün başlarken
perşembe gününden itibaren üst düzey görüşmelerin hız kazanması
bekleniyor. Dün TL varlıklar dalgalı bir seyir izlerken bugün
piyasalarda ekonomik veri akışları takip edilecek. FOMC toplantı
tutanakları küresel piyasaların takibinde yer alıyor.

Açıklanacak Önemli Ekonomik Veriler    

10:00 Türkiye – Tüketici Güven Endeksi Önem: Orta
22:00 ABD – FOMC Toplantı Tutanakları Önem: Yüksek

Türkiye

Hazine, dün düzenlediği 2 tahvil ihalesinde toplam 9,8 milyar lira
borçlandı. Özel sektörün yurtdışı kredi borcu gerileme kaydetti. Özel
sektörün Aralık 2018 sonu itibarıyla yurt dışından sağladığı uzun
vadeli kredi borcu 10,9 milyar dolar, kısa vadeli kredi borcu da 3,3
milyar dolar azaldı. Geçen hafta Türkiye'nin kredi notunu teyit eden
kredi derecelendirme kuruluşu S&P,  Türkiye’nin mali manevra
alanına sahip olduğunu bildirdi. Ayrıca Türkiye'de geri dönmeyen ve
yeniden yapılandırılan kredilerden oluşan sorunlu kredi oranının %
10-15 seviyesinde olduğunu tahmin edildiğini belirtti. Bugün
yurtiçinde tüketici güveninin açıklanması bekleniyor.

Euro Bölgesi

Almanya’da ZEW ekonomik güven endeksi şubat ayında beklentileri
karşılarken Euro Bölgesi’nde beklentilerin üzerinde azalış
kaydedildi. Bugün Euro Bölgesi’nde Almanya ÜFE rakamları ve
tüketici güveninin açıklanması bekleniyor.

ABD

New York Fed Başkanı Williams, ABD'deki faiz oranlarının şu
andaki seviyesi ile rahat olduğunu ve ekonomik büyüme veya
enflasyonun beklenmedik bir şekilde daha yüksek bir düzeye
çıkmadığı sürece tekrar artırmaya gerek duymadığını söyledi. ABD,
Çin’den, uzun süredir devam eden ticaret görüşmelerinin bir parçası
olarak yuanın değerini sabit tutmasını istedi. Dünyanın en büyük iki
ekonomisinin arasında bir süredir gerçekleşen ticaret
görüşmelerinin ABD'nin ticaret görüşmelerinden bir sonuç
alınamadığı taktirde tarifelerde artışa gideceğini açıkladığı 1 Mart
tarihine kadar sürmesi bekleniyor. Bugün ABD’de Fed üyesi
Bullard’ın konuşması ve ABD’de Fed toplantı tutanaklarının
açıklanması bekleniyor.

Japonya

BOJ Başkanı Kuroda, yendeki sert yükselişin ekonomiye zarar
vermesi ve % 2 enflasyon hedefine ulaşılmasını riske atması
durumunda ekonomiye verilen desteği artırmaya hazır olduğunu
belirtti. Ancak Kuroda, BOJ'un para politikasını daha da gevşetecek
olması durumunda faydaları ve zararları dikkatle değerlendireceğini
söyledi. Japonya'da Ocak ayında ihracat, Çin'e sevkiyatın sert
düşmesiyle birlikte yine azaldı ve bu durum, küresel talepteki
yavaşlamanın Japonya'nın ihracata bağımlı ekonomisi üzerindeki
olumsuz etkisini işaret ediyor. 
 

Piyasa Verileri
Pariteler Son Günlük Değ.

(%)
Haftalık Değ.

(%)
Yılbaşı Değ.

(%)
USDTRY 5.2925 -0.17 0.17 0.38
EURTRY 6.0048 0.06 1.10 -0.61
EURUSD 1.1337 0.26 0.45 -0.89
GBPUSD 1.3052 0.71 1.31 2.71
USDJPY 110.85 0.25 0.00 0.53

Sepetler Son Günlük Değ.
bp

Haftalık Değ.
bp

Yılbaşı Değ.
bp

½ $ + ½ € 5.6463 0.55 5.20 -1.57
Dolar Endeksi 96.5580 -24.80 -41.60 45.70
REK 75.6100 - - 61.00

Endeks Vadeliler Son Günlük Değ.
(%)

Haftalık Değ.
(%)

Yılbaşı Değ.
(%)

S&P 500 Yakın Vade 2,779.00 0.40 0.94 10.93
DAX Yakın Vade 11,317.00 0.54 1.15 7.15
Dow Jones Yakın
Vade 25,886.00 0.22 1.49 11.25

Emtialar Son Günlük Değ.
(%)

Haftalık Değ.
(%)

Yılbaşı Değ.
(%)

Ons Altın 1,341.63 0.30 2.73 4.73
Gram Altın 228.29 0.46 2.91 5.31
WTI 56.24 0.83 3.92 24.55
BRENT 66.36 1.00 4.78 25.52
Bakır 2.86 1.02 3.08 5.20

Tahviller Son Günlük Değ.
bp

Haftalık Değ.
bp

Yılbaşı Değ.
bp

Türkiye 2 Yıllık 18.6800 49.00 21.00 -105.00
Türkiye 10 Yıllık 15.1300 21.00 44.00 -135.00
ABD 10 Yıllık 2.6430 -0.20 -6.60 -4.30
ABD 2 Yıllık 2.4930 -0.30 -4.60 -0.30
Almanya 10 Yıllık 0.0990 -1.00 -3.40 -14.70
Almanya 2 Yıllık -0.5720 -1.30 -0.10 3.80

Gelişmekte Olan
Ülke Kurları Son Günlük Değ.

(%)
Haftalık Değ.

(%)
Yılbaşı Değ.

(%)
USDZAR 14.0743 -0.53 1.30 -2.46
USDIDR 14,039.75 -0.41 -0.38 -3.62
USDTRY 5.2934 -0.16 0.19 0.40
USDRUB 65.8356 -0.63 0.13 -5.27
USDBRL 3.7240 -0.03 -0.11 -4.06
USDCNY 6.7259 -0.58 -0.60 -2.21
USDMXN 19.1510 -0.33 -1.30 -2.59
USDCZK 22.6460 -0.40 -0.97 0.67
USDHUF 279.7600 -0.58 -0.79 -0.39
USDPLN 3.8225 -0.21 -0.34 1.72
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EURO/DOLAR

Dün Almanya’da ZEW ekonomik güven endeksi şubat ayında
beklentileri karşılarken Euro Bölgesi’nde beklentilerin üzerinde
azalış kaydedildi. Fed üyesi Williams, ABD'deki faiz oranlarının şu
andaki seviyesi ile rahat olduğunu ve ekonomik büyüme veya
enflasyonun beklenmedik bir şekilde daha yüksek bir düzeye
çıkmadığı sürece tekrar artırmaya gerek duymadığını söyledi.
1.1300 bandının üzerinde kapanışını gerçekleştiren paritede 14
günlük ortalamanın desteğe dönüştüğü görülmektedir. Yükselişlerin
devam etmesi halinde 1,1365 – 1,1375 ve 1,1395 seviyeleri direnç
olarak takip edilebilir. Geri çekilmelerde 1,1315 – 1,1305 ve 1,1290
seviyeleri destek olarak izlenebilir. 

Günlük Pivot Seviyeleri

   1.1373

  1.1365  

 1.1351   

1.1337    

 1.1329   

  1.1321  

   1.1307

GBP/USD

Dolar endeksindeki zayıflama ve Brexit fiyatlamaları GBPUSD
paritesini yeniden 1,30 seviyelerinin üzerine çıkmasını sağladı.
ABD-Çin ticaret anlaşması görüşmelerinin olumlu yönde ilerlemesi
dolarda değer kayıplarını artırırken dün AB Komisyonu’ndan gelen
açıklamalar Brexit tarihinde herhangi bir erteleme olmayacağı
yönündeydi. Bugün TSİ 20.30’da gerçekleşecek May-Juncker
görüşmesi piyasalar tarafından yakından takip edilecek. Dün kısa
vadeli hareketlerin kırılmasının ardından bugün paritede ilk destek
noktası 1,3000 seviyesinde oluşacaktır. Aşağı yönlü hareketlerin
devamında 22 ve 200 günlük üssel ortalamalar sırasıyla 1,2945 ve
1,2915 diğer destek seviyeleri olarak takip edilebilir. Paritede 1,3070
direnç seviyesinin üzerinde yukarıda sırasıyla 1,3150-1,3215
dirençleri takip edilebilir.

Günlük Pivot Seviyeleri

   1.3096

  1.3087  

 1.3070   

1.3052    

 1.3043   

  1.3034  

   1.3017

(0216) 453 0120 www.gedik.com

https://www.gedik.com/


Gedik Forex Bülten 20 Şubat 2019

USDTRY

Dolar/TL kuru dün 5,2834 ve 5,3226 seviyeleri arasında
dalgalanarak günü 5,2841 seviyesinden tamamladı. Dün gün içinde
5,32 seviyelerini aşan yükselişler gördüğümüz Dolar/TL kurunda
akşam yurtiçi piyasalar kapandıktan sonra dolar endeksinde görülen
aşağı yönlü hareketler kurun günü en düşük seviyelerinden
tamamlamasını sağladı. Sabah 08.37 itibariyle kur 5,29
seviyelerden yatay bir seyir izliyor. Kurda bugün dünün en yüksek
seviyesi olan 5,3240 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

   5.3217

  5.3097  

 5.3011   

5.2925    

 5.2805   

  5.2685  

   5.2599

EUR/TRY

Almanya’da ZEW ekonomik güven endeksi şubat ayında beklentileri
karşılarken Euro Bölgesi’nde beklentilerin üzerinde azalış
kaydedildi.  Yurtiçinde geçen hafta Türkiye'nin kredi notunu teyit
eden kredi derecelendirme kuruluşu S&P,  Türkiye’nin mali manevra
alanına sahip olduğunu bildirdi. Ayrıca Türkiye'de geri dönmeyen ve
yeniden yapılandırılan kredilerden oluşan sorunlu kredi oranının %
10-15 seviyesinde olduğunu tahmin edildiğini belirtti. Kur sabah
saatlerinde 14 ve 22 günlük hareketli ortalamalarının hafif üzerinde
5,9950 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

   6.0347

  6.0228  

 6.0138   

6.0048    

 5.9929   

  5.9810  

   5.9720

(0216) 453 0120 www.gedik.com

https://www.gedik.com/


Gedik Forex Bülten 20 Şubat 2019

Altın

Ons altın yükselişle başladığı yeni haftada hareketini 1346$
seviyelerine taşıdı. Dün sabah 1327$ direninin kırılmasıyla hızlı
hareket alanı bulan altın 1316$ seviyelerine kadar zorlanmadan
geldi. Fed ve ECB’nin para politikalarında direksiyon kırması altını
fiyatlayan en önemli hikâye. Şimdi de 1400$’ın önündeki tek engel
Fed’in bu yıl bir faiz artırımı yapması veya hiç yapmaması sorunsalı
yaşanıyor. Diğer yanda ABD-Çin arasındaki ticaret savaşlarına
yönelik Trump görüşmelerin iyi gittiğini belirtti. Altını teknik olarak
ele aldığımızda; yükseliş trendi devam ediyor. 1346$ seviyesinden
kar realizasyonu geldi. Önceki direnç yeni destek 1327-1330$
aralığı kritik. 1346/ 1350/1355 dirençler, 1330/ 1327/ 1315
destekler. 1327-1330$ aralığı destek olduğu sürece kısa vadeli
tepkiler değerlendirilebilir.

Günlük Pivot Seviyeleri

   1,353.26

  1,350.03  

 1,345.83   

1,341.64    

 1,338.41   

  1,335.18  

   1,330.98

DAX Yakın Vade

Bu hafta ABD – Çin arasında devam eden görüşmeler ile ECB
üyelerinden ekonomik görünüm ve ekonomiyi desteklemek için
atılabilecek adımlara ilişkin gelen açıklamalar takip edilen konu
başlıkları arasında yer alıyor. Dün Avrupa borsalarında hafif satıcılı
bir seyir izlenirken Almanya borsaları pozitif ayrışan tarafta yer aldı.
DAX vadelileri dün günü %0,23’lük bir yükselişle 11.320
seviyesinden kapattı. Bu sabah DAX vadelilerinde yatay 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 ile 11.210 ve 11.170 seviyeleri destek olarak takip
edilebilir. Avrupa’da bugün açıklanacak ekonomik veriler endeks
üzerinde etkili olabilir.

Günlük Pivot Seviyeleri

   11,354.83

  11,337.67  

 11,327.33   

11,317.00    

 11,299.83   

  11,282.67  

   11,272.33
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Dow Jones Yakın Vade

Bugün yayımlanacak FOMC tutanakları öncesinde dün ABD
borsaları hafif yatay pozitif kapattı. Fed’in hem ABD verilerinde
enflasyonist baskının istenilen düzeyde olmaması hem de küresel
yavaşlamadan ötürü faiz artırımının ve bilanço küçültme
operasyonlarının sonuna gelebilir. Bu da borsalar açısından olumlu
bir durum. Dow Jones dünkü seansı %0,03 artıda kapattı. Bu sabah
Dow vadelisi de yine yanı şekilde yatay seyrediyor. ABD-Çin
arasındaki ticaret savaşlarına yönelik Trump görüşmelerin iyi
gittiğini belirtti. Belki 1 Mart tarihi ertelenebilir. 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

   25,998.33

  25,956.67  

 25,921.33   

25,886.00    

 25,844.33   

  25,802.67  

   25,767.33

S&P 500 Yakın Vade

Dünkü seansı %10,15 oranında hafif yatay pozitif kapatan S&P 500
Endeksinde sakin bir seans yaşandı. Bu sabah S%P500 vadelisi de
keza yatay seyirde işlemlere devam ediyor. VIX endeksi 14,8
düzeyinde risk iştahının korunduğuna işaret ediyor. Yeniden
başlayan ABD-Çin görüşmelerinde 1 Mart tarihi esnetilebilir. Trump
görüşmelerin iyi gittiğini belirtti. Bugünkü FOMC tutanaklarından
çıkacak mesaja göre piyasada hareket oluşabilir. Fed’in bu yıl 1 faiz
artıracağı düşünülse de piyasa hiç faiz artışı istemiyor. Diğer tarafta
bilanço küçültme operasyonunu a sonlandırıp sonlandırmama Fed
içerisinde tartışılıyor. Teknik olarak 2790-2740 bölgesi içerisindeyiz.
Alt desteğin geçtiği 200 günlük ortalamanın üzerindeki tutunmayı
olumlu buluyoruz. 2790/2810/ 2830 dirençler, 2770/ 2750/ 2740 ise
destekler.

Günlük Pivot Seviyeleri

   2,790.75

  2,786.50  

 2,782.75   

2,779.00    

 2,774.75   

  2,770.50  

   2,766.75
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Brent Petrol

Son üç ayın en yüksek seviyesinde bulunan brent petrol 66,70-
65,95$ aralığında konsolide oluyor. Hızlı bir yükseliş yaşayan brent
bir miktar kar realizasyonu ile karşılaştı. OPEC’in arz kısıntısından
olumlu etkilenen petrol, ABD’de hükümetin 35 gün kapalı kalması ve
ABD-Çin arasındaki ticaret anlaşmazlıkları sebebiyle bir süre 60$
civarında fiyatlandı. ABD-Çin arasındaki ticaret savaşlarına yönelik
Trump görüşmelerin iyi gittiğini belirtti. Hatta 1 Mart tarihinin de
uzatılacağı konuşuluyor. Ancak uzatılmasından ziyade anlaşma
sağlanması petrolü ilgilendiren konu. Brent petrolü teknik olarak ele
aldığımızda; 66,90-65,90$ seviyeler, mevcut bulunduğu bant
içerisindeki hareket yerleri. Olası kar realizasyonlarında yükseliş
trendi 64,60$ seviyesinden geçiyor.

Günlük Pivot Seviyeleri

   67.21

  66.93  

 66.64   

66.35    

 66.08   

  65.80  

   65.51

USD/JPY

Japonya'da ocak ayında ihracat, Çin'e sevkiyatın sert düşmesiyle
birlikte yine azaldı. Azalış küresel talepteki yavaşlamanın
Japonya'nın ihracata bağımlı ekonomisi üzerindeki olumsuz etkisini
işaret ediyor. ABD'nin, Çin'le süren ticaret görüşmelerine ilişkin
yuanın değerinin sabit tutulması yönünde talepte bulunduğu
bildirildi. Devam eden görüşmelerin üst düzey temsilcilerle devam
etmesi bekleniyor. Yükseliş kanalının içinde hareketlerine devam
eden USDJPY’de yükselişlerin 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

   111.41

  111.17  

 111.01   

110.85    

 110.62   

  110.38  

   110.22
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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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