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Piyasa Gündemi

Bugün itibariyle ABD – Çin arasında üst düzey görüşmelerinin hız
kazanması bekleniyor. Aynı zamanda ABD Ticaret Bakanlığı’nın AB
otomobilleri için hazırladığı rapor ve ABD Başkanı Trump’ın bu
konudaki kararı ilerleyen süreçte yakından izlenecek diğer bir konu
başlığı olarak gündemdeki yerini koruyor. Piyasalarda genel olarak
risk iştahı korunurken bugün Avrupa ve ABD açıklanacak PMI
verileri yakından izlenecek.

Açıklanacak Önemli Ekonomik Veriler    

12:00 Euro Bölgesi – İmalat ve Hizmet PMI Önem: Yüksek
17:45 ABD – İmalat ve Hizmet PMI Önem: Yüksek

Türkiye

Tüketici güven endeksi, şubat ayında bir önceki aya göre %0,7
oranında azalarak 57,8 oldu. Türkiye Bankalar Birliği tarafından
yapılan değerlendirmede kredi derecelendirme kuruluşu S&P'nin
Türk bankalarıyla ilgili açıklamalarının temelsiz olduğu belirtildi.
Açıklamada "S&P'nin açıklamaları Türkiye'nin kendine has
özelliklerini ve gücünü, bankacılık sektörünün tecrübesini ve reel
sektörün dinamizmini yansıtmıyor. Sektörün aktif kalitesindeki
bozulmanın yüksek olacağına ilişkin değerlendirme, hem bankacılık
hem de reel sektör için büyük bir haksızlıktır." ifadelerine yer verildi.

Euro Bölgesi

ECB Baş ekonomisti Praet, Avrupa Merkez Bankası yetkililerinin
henüz net olmasa da kısa bir süre sonra uzun vadeli kredileri
değerlendireceğini bildirdi. Praet'in açıklaması, politika yapıcıların 7
Mart'ta yapacakları toplantıda, euro bölgesi ekonomisinin durumu
hakkında daha önemli bir tartışmaya ve olası politika tepkisine
hazırlanmakta olduklarına işaret etti. Bugün Euro Bölgesi’nde imalat
ve hizmet PMI rakamları ve ECB toplantı tutunaklarının
yayınlanması bekleniyor.

ABD

Fed'in politika faizinde değişikliğe gitmeyerek % 2.25 – 2.50
aralığında bıraktığı 29-30 Ocak tarihli toplantısına ait tutanaklar
yayımlandı. Tutanaklarda, "İşgücü piyasasının güçlü, enflasyon
hedefe yakın olduğu, büyümeye dair risklerin faiz artışına ara
verilmesini teşvik ettiği, Fed üyelerinin bazı aşağı yönlü risklerin
arttığına dikkat çektiği, üyelerin ticaret, mali politika, hükümetin
kapanmasına dair endişelerin görüşüldüğü, bazı üyelerin finansal
piyasalardaki oynaklıktan endişeli olduğu, sabırlı duruşun ekonomik
görünümün belirginleşmesine zaman sağlayacağı" vurgulandı.
 Trump'ın Alman oto devlerine uygulamayı düşündüğü tarife
artışları, 25 milyar dolarlık ticaret fazlası verilen bir pazarı
etkileyebilir. Bugün ABD’    de dayanıklı mal siparişleri, üretim ve
hizmet PMI rakamları takip edilebilir.

İngiltere

İngiltere Başbakanı May, İrlanda sınır sorunu konusunda somut bir
sonuç elde etmek üzere Brüksel'de AB Komisyon Başkanı Juncker
ile görüştü Görüşmede, İrlanda sınırı konusunda ilerleme
kaydedilemediği açıklandı. Görüşme sonrası basına açıklama
yapan May ve Juncker, müzakerelerin yapıcı olduğunu ve ay
sonundan önce tekrar bir araya geleceklerini dile getirdi.
 

Piyasa Verileri
Pariteler Son Günlük Değ.

(%)
Haftalık Değ.

(%)
Yılbaşı Değ.

(%)
USDTRY 5.3323 0.36 1.06 1.13
EURTRY 6.0524 0.35 0.86 0.18
EURUSD 1.1330 -0.04 0.33 -0.95
GBPUSD 1.3031 -0.02 1.66 2.54
USDJPY 110.75 -0.06 0.13 0.43

Sepetler Son Günlük Değ.
bp

Haftalık Değ.
bp

Yılbaşı Değ.
bp

½ $ + ½ € 5.6608 1.45 6.95 -0.12
Dolar Endeksi 96.6050 1.90 -42.10 50.40
REK 75.6100 - - 61.00

Endeks Vadeliler Son Günlük Değ.
(%)

Haftalık Değ.
(%)

Yılbaşı Değ.
(%)

S&P 500 Yakın Vade 2,792.25 0.44 1.92 11.46
DAX Yakın Vade 11,453.00 0.81 3.11 8.44
Dow Jones Yakın
Vade 26,035.00 0.59 2.49 11.89

Emtialar Son Günlük Değ.
(%)

Haftalık Değ.
(%)

Yılbaşı Değ.
(%)

Ons Altın 1,338.95 -0.34 2.02 4.52
Gram Altın 229.55 -0.16 3.06 5.89
WTI 57.17 2.02 7.35 26.61
BRENT 67.18 1.96 5.09 27.07
Bakır 2.87 0.09 3.51 5.64

Tahviller Son Günlük Değ.
bp

Haftalık Değ.
bp

Yılbaşı Değ.
bp

Türkiye 2 Yıllık 18.7100 3.00 24.00 -102.00
Türkiye 10 Yıllık 15.3600 23.00 56.00 -112.00
ABD 10 Yıllık 2.6610 1.40 1.40 -2.50
ABD 2 Yıllık 2.5120 2.30 2.30 1.60
Almanya 10 Yıllık 0.0950 -0.40 -3.80 -15.10
Almanya 2 Yıllık -0.5680 0.40 -1.00 4.20

Gelişmekte Olan
Ülke Kurları Son Günlük Değ.

(%)
Haftalık Değ.

(%)
Yılbaşı Değ.

(%)
USDZAR 14.0435 -0.07 -0.87 -2.68
USDIDR 14,067.75 0.09 -0.24 -3.43
USDTRY 5.3323 0.36 1.06 1.13
USDRUB 65.6863 -0.07 -1.84 -5.49
USDBRL 3.7252 0.43 -1.61 -4.02
USDCNY 6.7036 -0.28 -0.97 -2.54
USDMXN 19.2741 0.41 -0.75 -1.97
USDCZK 22.6503 -0.03 -0.91 0.68
USDHUF 280.0100 0.07 -0.85 -0.30
USDPLN 3.8292 0.00 -0.31 1.90
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EURO/DOLAR

ECB Baş ekonomisti Praet, ECB yetkililerinin henüz net olmasa da
kısa bir süre sonra uzun vadeli kredileri değerlendireceğini bildirdi.
Fed’in yılın ilk toplantısına dair tutanaklarda büyümeye dair oluşan
risklerin faiz artışına ara verilmesinde etkili olduğu belirtilirken, Fed
üyelerinin bazı aşağı yönlü risklerin arttığına dikkat çektiği ve sabırlı
duruşun ekonomik görünümün belirginleşmesine zaman
sağlayacağı vurgulandı. 1.1300 bandının üzerinde kapanışını
gerçekleştiren paritede yükselişlerin devam etmesi halinde kısa
vadede ara direnç seviyesi olan 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

   1.1372

  1.1363  

 1.1347   

1.1330    

 1.1321   

  1.1312  

   1.1295

GBP/USD

Hafta başından beri olumlu performans gösteren GBPUSD paritesi
dünkü Fed tutanaklarının ardından sabah saatlerinde hafif satıcılı
bir seyir izliyor. Dün açıklanan ocak ayı Fed tutanaklarında üyelerin
faiz artırım konusunda kararsız kaldıklarının ortaya çıkması küresel
dolar endeksinde yukarı yönlü hareketler görülmesini sağladı. Öte
yandan dün May ve Juncker İrlanda sınırını ilgilendiren tedbir
maddesini görüşürken görüşmenin ardından paritede hafif yukarı
yönlü hareketler gördük. Bugün paritede ilk destek noktası 1,3000
seviyesinde oluşacaktır. Aşağı yönlü hareketlerin devamında 22 ve
200 günlük üssel ortalamalar sırasıyla 1,2955 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

   1.3097

  1.3082  

 1.3057   

1.3031    

 1.3016   

  1.3001  

   1.2976
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USDTRY

Dolar/TL kuru dün 5,2771 ve 5,3297 seviyeleri arasında
dalgalanarak günü 5,3242 seviyesinden tamamladı. Dün gün içinde
benzerlerine göre hafif negatif ayrışan Türk Lirası akşam saatlerinde
Fed tutanaklarının açıklanmasının ardından gece saatlerinde 5,34’lü
seviyelere çıkarak son 20 günün en yüksek bölgelerini test etti. Fed
üyelerinin faiz artırımı konusunda kararsız bir politika izlemeleri
dolar endeksindeki toparlanmanın sebebiydi. Sabah 08.45 itibariyle
kur 5,32 seviyelerden yatay bir seyir izliyor. Kurda bugün dünün en
yüksek seviyesi olan 5,3295 ilk direnç bölgemiz olacaktır. Bu
seviyeyi aşan yükselişlerde sırasıyla 5,3615 ve 5,3860 seviyeleri
direnç bölgeleri olarak takip edilebilir. Kurda bugün aşağıda destek
noktaları 5,3150-5,2860 ve 5,2640 seviyelerinde oluşacaktır.

Günlük Pivot Seviyeleri

   5.3736

  5.3581  

 5.3452   

5.3323    

 5.3168   

  5.3014  

   5.2885

EUR/TRY

ECB Baş ekonomisti Praet, Avrupa Merkez Bankası yetkililerinin
henüz net olmasa da kısa bir süre sonra uzun vadeli kredileri
değerlendireceğini bildirdi. Tüketici güven endeksi, şubat ayında bir
önceki aya göre %0,7 oranında azalarak 57,8 oldu. Gelişmekte olan
ülkeler arasında TL’de dün negatif ayrışma görüldü. Buna bağlı
olarak EURTRY’de yükseliş kaydedildi. Kurda sabah saatlerinde 14
ve 22 günlük hareketli ortalamaların desteğe dönüştüğü
görülmektedir. 50 günlük hareketli ortalamanın bulunduğu 6,0470
seviyesinden fiyatlanan kurda yükselişlerin devam etmesi halinde
6,1050 – 6,1850 ve 6,2250 seviyeleri direnç olarak izlenebilir.  Geri
çekilmelerde 5,9850 -  5,9550 ve 5,9050 seviyeleri destek olarak
izlenebilir.

Günlük Pivot Seviyeleri

   6.1048

  6.0879  

 6.0701   

6.0524    

 6.0355   

  6.0186  

   6.0009
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Altın

Ons altın dün yayımlanan Fed tutanaklarının ardından yükselişe
devam etti. Ancak 1346$ bölgesinde yaşanan kar realizasyonları bu
bölgeyi direnç haline getirdi. Ancak genel seyrin yükseliş kanalında
olduğunu görüyoruz. Dün yayımlanan ocak Fed toplantısına ait
tutanaklarda üyeler faiz-bilanço konusunda bazı ayrışmalar yaşadı.
Fed başkanları, 2019 yılında bilanço küçültme programının
sonlandırılacağını işaret ederken, faiz artırımlarına ara
verilmeyebileceğini kaydettiler. Güvercin sinyallerin geldiği FOMC
tutanaklarından sonra dolarda bir miktar yukarı tepki verse de
mesajlar dolar negatifti. Teknik olarak; eski 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

   1,345.19

  1,343.38  

 1,341.17   

1,338.96    

 1,337.15   

  1,335.34  

   1,333.12

DAX Yakın Vade

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. ECB üyelerinden gelen açıklamalar Avrupa
borsalarını destekleyen gelişmeler olurken dün Avrupa’da pozitif bir
görünüm etkili oldu. DAX vadelileri dün günü %0,78’lik bir yükselişle
11.408 seviyesinden kapattı. Bu sabah DAX vadelilerinde alıcılı bir
seyir etkili olurken yukarı yönlü hareketlerin devam etmesi
durumunda 11.540 - 11.566 ve 11.640 seviyeleri direnç olarak
izlenebilir. Aşağı yönlü hareketlerde ise 11.435 -  11.400 ve 100
günlük üssel hareketli ortalamaya denk gelen 11.290 seviyeleri
destek olarak takip edilebilir. Avrupa’da bugün açıklanacak PMI
verileri endeks üzerinde etkili olabilir.

Günlük Pivot Seviyeleri

   11,484.17

  11,476.33  

 11,464.67   

11,453.00    

 11,445.17   

  11,437.33  

   11,425.67
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Dow Jones Yakın Vade

ABD borsalarında dün iyimserlik devam etti. Dow Jones %0.24
yükseldi. Bu sabah Dow vadelisi yaklaşık %0,25 oranında pozitif
seyrediyor. Fed'in politika faizinde değişikliğe gitmeyerek yüzde
2.25 – 2.50 aralığında bıraktığı 29-30 Ocak toplantısına ait
tutanaklarda üyeler faiz-bilanço konusunda bazı ayrışmalar yaşadı.
Fed başkanları, 2019 yılında bilanço küçültme programının
sonlandırılacağını işaret ederken, faiz artırımlarına ara
verilmeyebileceğini kaydettiler. Bilanço küçültme operasyonlarının
faiz artımına göre piyasayı daha fazla sıkılaştırdığı konusunun öne
çıktığı tutanaklarda, bu yıl küçültmeye ara verilebileceği konusu
güvercin sinyaller sağladı. 5.000 üzerine yerleşen vadelide 25.800
ara destek. 25.680 ve 25.500 diğer destekler olurken, 26.100/
26.250/ 26.350 dirençler.

Günlük Pivot Seviyeleri

   26,274.00

  26,178.00  

 26,106.00   

26,034.00    

 25,938.00   

  25,842.00  

   25,770.00

S&P 500 Yakın Vade

ABD-Çin arasındaki görüşmeler devam ederken her iki tarafın 6
maddeyi kapsayan birçok önemli konu hakkında anlaşma taslağı
üzerinde çalıştığı bilgisi piyasalara olumlu yansıdı. Dün S&P
Endeksi %0,18 oranında artıyla kapanırken, bu sabah endeks
vadelisi de yine aynı oranda artıda seyrediyor. Diğer yanda Dün
yayımlanan ocak Fed toplantısına ait tutanaklarda üyeler faiz-
bilanço konusunda bazı ayrışmalar yaşasa da 2019 yılında bilanço
küçültme programının sonlandırılacağını işaret ederken, faiz
artırımlarına ara verilmeyebileceğini kaydettiler. 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

   2,816.33

  2,807.17  

 2,799.83   

2,792.50    

 2,783.33   

  2,774.17  

   2,766.83
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Brent Petrol

Son üç ayın en yüksek seviyesinde bulunan brent petrol bu sabah
67,10$ seviyesinden işlem görüyor. Özel sektörün fonladığı API
verilerinde dün 1,26 milyon varil artış görüldü. Önceki hafta 1 milyon
varile yakın azalma gösteren stoklarda henüz belli bir trend yok.
Diğer yanda ABD-Çin arasındaki ticaret savaşlarına yönelik Trump
görüşmelerin iyi gittiğini belirtti. Hatta 1 Mart tarihinin de uzatılacağı
konuşuluyor. ABD ve Çin 6 maddeyi kapsayan birçok önemli konu
hakkında anlaşma taslağı üzerinde çalışıyor. Petrol fiyatları anlaşma
olacağı yönünde fiyatlama yapıyor. 50$ bölgesinde var olan geniş
TOBO çalışması devam ediyor ve 72$ seviyelerine doğru mesafe
veriyor. 67,65/ 68,20/ 69,70 dirençler olurken, 67,00/ 66,40/ 65,80
ise destekler.

Günlük Pivot Seviyeleri

   67.94

  67.60  

 67.39   

67.18    

 66.84   

  66.50  

   66.28

USD/JPY

Japonya'da imalat sektörü satın alma yöneticileri endeksi üretim ve
yeni siparişlerin düşmesiyle iki buçuk yıldan bu yana ilk kez
daralmayı işaret etti. Fed’in yılın ilk toplantısına dair tutanaklarda
büyümeye dair oluşan risklerin faiz artışına ara verilmesinde etkili
olduğu belirtilirken, Fed üyelerinin bazı aşağı yönlü risklerin arttığına
dikkat çektiği ve sabırlı duruşun ekonomik görünümün
belirginleşmesine zaman sağlayacağı vurgulandı. Yükseliş kanalının
içinde hareketlerine devam eden USDJPY’de yükselişlerin devam
etmesi halinde 111,05 - 111,35 ve 111,75 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

   111.21

  111.06  

 110.90   

110.75    

 110.59   

  110.44  

   110.28
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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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