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Piyasa Gündemi

ABD ile Çin arasındaki görüşmelerde anlaşmaya yönelik geniş bir
taslağın ortaya çıkmaya başladığına ve mutabakat görüşmeleri
yapıldığına ilişkin haber akışları iyimser beklentileri desteklemeye
devam ediyor. Öte yandan ABD – AB arasındaki otomobillere ilişkin
olası gümrük vergisi ihtimali gündemdeki yerini koruyor. Dün küresel
piyasalarda zayıf gelen imalat PMI verileri hisse piyasaları üzerinde
baskı oluşturdu.

Açıklanacak Önemli Ekonomik Veriler    

10:00 Türkiye – Sektörel Güven Endeksleri Önem: Orta
13:00 Euro Bölgesi – TÜFE Önem: Yüksek

Türkiye

Merkez Bankası'nın verilerine göre, yabancılar geçen hafta net 167
milyon dolarlık menkul kıymet sattı. Merkez Bankası'nın brüt döviz
rezervleri geçen hafta 78.4 milyar dolardan 78.1 milyar dolara
gerilerken, TCMB net uluslararası rezervleri bu hafta 32.4 milyar
dolara yükseldi. Cumhurbaşkanı Erdoğan, ABD Başkanı Trump ile
görüştü. İki lider görüşmede Suriye'de yaşanan son gelişmeleri ele
aldı ve ABD'nin bölgeden çekilmesinin ortak hedeflere zarar
vermemesi gerektiği konusunda mutabık kaldı. Bugün
yurtiçinde şubat ayına ait reel kesim güven endeksi ve kapasite
kullanım oranı takip edilecek.

Euro Bölgesi

Euro Bölgesinde imalat PMI 49.2'ye geriledi. Hizmet PMI ise 52.3 ile
beklentilerin üzerinde geldi Euro Bölgesi imalat sektöründeki bu
düşüş, hizmet sektöründeki büyümenin beklentilerin çok üzerinde
artmasıyla daralmayı dengelendi. Bu durum Euro Bölgesinde özel
sektör büyümesinin ılımlı şekilde arttığını ortaya koyuyor. Bugün
Euro Bölgesi’nde TÜFE rakamları Almanya’da ise 4. çeyrek büyüme
rakamları takip edilecek sonrasında TSİ:18:30’da ECB Başkanı
Draghi’nin konuşması bekleniyor.

ABD

ABD'de imalat PMI endeksi şubat ayında 54,8 seviyesinde
beklenirken  53.7 ile 17 ayın en düşük seviyesine indi. Hizmet PMI
ise beklentileri karşılayarak 56,2 açıklanarak 8 ayın zirvesine çıktı.
ABD'de haftalık işsizlik maaşı başvuruları sert düşerek istihdam
piyasasının hala güçlü olduğuna işaret etti. ABD'de haftalık işsizlik
maaşı başvuruları 216 bin oldu. 

Atlanta Fed Başkanı Bostic, Fed'in nötr faize yakın olduğunu
vurgularken St. Louis Fed Başkanı Bullard faiz artışlarının sonuna
yaklaştıklarını ve bilanço kararının da birkaç toplantı içinde
alınacağını vurguladı. San Francisco Fed Başkanı Mary Daly
enflasyon tırmanana dek Fed'in faiz artımlarında sabırlı
olabileceğininin altını çizdi. Çin'in ticaret görüşmeleri kapsamında
ABD'den 30 milyar dolarlık daha tarım ürünü almayı teklif ettiği
belirtilirken Beyaz Saray, ABD ile ticaret görüşmelerini yürüten Çin
Başbakan Yardımcısı Liu He ile ABD Başkanı Donald Trump'ın
Washington'da bugün bir araya geleceğini bildirdi.  
 

Piyasa Verileri
Pariteler Son Günlük Değ.

(%)
Haftalık Değ.

(%)
Yılbaşı Değ.

(%)
USDTRY 5.3262 0.13 1.05 1.02
EURTRY 6.0438 -0.18 1.48 0.04
EURUSD 1.1339 -0.09 0.38 -0.87
GBPUSD 1.3035 -0.24 1.79 2.57
USDJPY 110.77 0.14 0.29 0.45

Sepetler Son Günlük Değ.
bp

Haftalık Değ.
bp

Yılbaşı Değ.
bp

½ $ + ½ € 5.6713 1.05 4.17 0.92
Dolar Endeksi 96.6230 11.20 -46.00 52.20
REK 75.6100 - - 61.00

Endeks Vadeliler Son Günlük Değ.
(%)

Haftalık Değ.
(%)

Yılbaşı Değ.
(%)

S&P 500 Yakın Vade 2,774.25 0.09 0.68 10.74
DAX Yakın Vade 11,409.00 0.03 1.13 8.02
Dow Jones Yakın
Vade 25,837.00 -0.02 1.21 11.04

Emtialar Son Günlük Değ.
(%)

Haftalık Değ.
(%)

Yılbaşı Değ.
(%)

Ons Altın 1,325.94 -0.62 0.35 3.51
Gram Altın 227.05 -0.39 1.26 4.74
WTI 56.73 -0.03 2.26 25.64
BRENT 67.12 0.02 2.27 26.96
Bakır 2.87 0.04 2.38 5.59

Tahviller Son Günlük Değ.
bp

Haftalık Değ.
bp

Yılbaşı Değ.
bp

Türkiye 2 Yıllık 18.7100 0.00 18.00 -102.00
Türkiye 10 Yıllık 15.3700 1.00 33.00 -111.00
ABD 10 Yıllık 2.6820 -0.20 0.50 -0.40
ABD 2 Yıllık 2.5200 -0.70 0.80 2.40
Almanya 10 Yıllık 0.1360 4.10 4.70 -11.00
Almanya 2 Yıllık -0.5570 1.10 0.50 5.30

Gelişmekte Olan
Ülke Kurları Son Günlük Değ.

(%)
Haftalık Değ.

(%)
Yılbaşı Değ.

(%)
USDZAR 14.0016 -0.19 -0.64 -2.97
USDIDR 14,051.75 -0.17 -0.63 -3.54
USDTRY 5.3262 0.13 1.05 1.02
USDRUB 65.6343 0.20 -1.38 -5.56
USDBRL 3.7679 0.18 1.46 -2.92
USDCNY 6.7263 0.11 -0.68 -2.21
USDMXN 19.2758 0.27 -0.22 -1.96
USDCZK 22.6124 0.12 -0.85 0.52
USDHUF 279.9800 0.01 -0.77 -0.31
USDPLN 3.8225 0.02 -0.45 1.72
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EURO/DOLAR

Euro Bölgesi ve ABD’de imalat PMI rakamları beklentileri
karşılamazken hizmet PMI rakamlarının beklentileri aştığı görüldü.
ABD’de iyimser havanın sürdüğü ticaret görüşmeleri doları
desteklemeye devam ederken kötü gelen ekonomik veriler dolar
üzerinde baskı yarattı. 1.1300 bandının üzerinde kapanışını
gerçekleştiren paritenin 1,1365 direnci üzerinde kalıcılık
sağlayamadığı görülüyor. Sabah saatlerinde 14 günlük hareketli
ortalama olan 1,1335 seviyesinden fiyatlanan paritede geri
çekilmelerin devam etmesi halinde 1,1315 – 1,1305 ve 1,1290
seviyeleri destek olarak izlenebilir. Olası tepki alımlarında kısa
vadede ara direnç seviyesi olan 1,1365 – 1,1375 ve 1,1395
seviyeleri direnç olarak bulunmaktadır. 

Günlük Pivot Seviyeleri

   1.1357

  1.1350  

 1.1345   

1.1339    

 1.1332   

  1.1326  

   1.1320

GBP/USD

Hafta başından bu yana güçlü performansını gösteren paritede dün
4 Şubat’tan bu yana görülen en yüksek seviyeler test edildikten
sonra tepki satışları geldi. Hem ABD hem de İngiltere tarafında
önemli bir verinin açıklanmadığı günde teknik indikatörler takip
edildi. Bugün yine Atlantik’in her iki tarafında da önemli beri veri
takvimi yok. ABD tarafında bugün Fed üyelerinden yapılacak
açıklamalar, İngiltere tarafında ise May’in AB tarafıyla yapacağı
temaslar yakından takip edilecek. Bugün paritede ilk destek noktası
1,3000 seviyesinde oluşacaktır. Aşağı yönlü hareketlerin devamında
22 ve 50 günlük üssel ortalamalar sırasıyla 1,2960 ve 1,2915 diğer
destek seviyeleri olarak takip edilebilir. Paritede 1,3095 direnç
seviyesinin üzerinde yukarıda sırasıyla 1,3150-1,3215 dirençleri
takip edilebilir.

Günlük Pivot Seviyeleri

   1.3080

  1.3068  

 1.3051   

1.3035    

 1.3022   

  1.3010  

   1.2993
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USDTRY

Dolar/TL kuru dün 5,3045 ve 5,3427 seviyeleri arasında
dalgalanarak günü 5,3261 seviyesinden tamamladı. Önceki gün
açıklanan FOMC tutanaklarının ardından dolar endeksinde görülen
tepki hareketi kurun yukarı yönlü seyrini dünde devam ettirmesini
sağladı. Dolar/TL kuru 1 Şubat’ta gördüğü dip seviyelerinin ardından
yakaladığı yükseliş trendini sürdürüyor. Sabah 08.42 itibariyle kur
5,33 seviyelerine yakın bölgelerden işlem görüyor. Kurda bugün
dünün en yüksek seviyesi olan 5,3430 ilk direnç bölgemiz olacaktır.
Bu seviyeyi aşan yükselişlerde sırasıyla 5,3580 ve 5,3720 seviyeleri
direnç bölgeleri olarak takip edilebilir. Kurda bugün aşağıda ilk
destek noktası 5,3150 seviyesinde oluşacaktır. Aşağı yönlü
hareketlerin devamında yükselen trendin dip seviyesi 5,2950 önem
kazanacaktır.

Günlük Pivot Seviyeleri

   5.3449

  5.3369  

 5.3316   

5.3262    

 5.3183   

  5.3103  

   5.3050

EUR/TRY

Euro Bölgesi’nde imalat PMI rakamları beklentileri karşılamazken
hizmet PMI rakamlarının beklentileri aştığı görüldü. Euro Bölgesi
imalat sektöründeki bu düşüş, hizmet sektöründeki büyümenin
beklentilerin çok üzerinde artmasıyla daralmayı dengelendi. Dün
yurtiçinde açıklanan önemli bir veri bulunmazken Bakan Berat
Albayrak dün gerçekleştirdiği konuşmasında ekonomide
dengelenmenin beklenenden erken olduğunu belirtti. Kurda sabah
saatlerinde 14 ve 22 günlük hareketli ortalamaların desteğe
dönüştüğü görülmektedir. 50 günlük hareketli ortalamanın
bulunduğu 6,0385 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

   6.0625

  6.0537  

 6.0488   

6.0438    

 6.0351   

  6.0263  

   6.0214
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Altın

Haftanın son işlem gününe doğru gelen kar satışlarıyla bu sabah
1325$ seviyelerinden işlem gören ons altın bir miktar toparlanmaya
çalışıyor. ABD’de devam eden ABD-Çin heyetleri arasındaki ticaret
anlaşmazlıklarına yönelik görüşmeler devam ediyor. Son olarak
Çin'in ticaret görüşmeleri kapsamında ABD'den 30 milyar dolarlık ek
tarım ürünü almayı teklif etti. Güvercin FOMC tutanaklarından sonra
altında kar realizasyonu görülse de Fed’in frene basması orta
vadede altını olumlu yönde destekleyecektir. Teknik olarak yükseliş
kanalı içerisindeki hareketler son geri çekilmeye rağmen devam
ediyor. 1307$ seviyesi aşağı yönlü kırılmadığı sürece bu kanal
devam edecektir. 1346$ bölgesinde yaşanan kar realizasyonları bu
bölgeyi direnç haline getirdi. 1330/ 1346/ 1350 dirençler, 1321/
1315/1307 ise destekler.

Günlük Pivot Seviyeleri

   1,332.04

  1,329.30  

 1,327.62   

1,325.94    

 1,323.19   

  1,320.44  

   1,318.76

DAX Yakın Vade

Ticaret görüşmelerine ilişkin iyimser beklentiler ile ECB üyelerinden
ekonomiyi desteklemek için atılabilecek adımlara ilişkin gelen
açıklamalar Avrupa borsalarını destekleyen gelişmeler olmakta.
Ancak dün imalat PMI verisinin beklentilerin altında kalması Avrupa
borsalarının kazançlarını belirli ölçüde geri vermesine neden oldu.
DAX vadelileri dün günü %0,23’lük bir yükselişle 11.435
seviyesinden kapattı. Bu sabah DAX vadelilerinde hafif satıcılı bir
seyir etkili olurken aşağı yönlü hareketlerin devam etmesi
durumunda 11.385 – 11.340 ve 100 günlük üssel hareketli
ortalamaya denk gelen 11.292 seviyeleri destek olarak takip
edilebilir. Yukarı yönlü hareketlerde ise 11.420 – 11.440 ve 11.482
seviyeleri direnç olarak izlenebilir. Bugün ECB Başkanı Draghi’nin
mesajları yakından takip edilecek.

Günlük Pivot Seviyeleri

   11,434.00

  11,424.00  

 11,416.50   

11,409.00    

 11,399.00   

  11,389.00  

   11,381.50
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Dow Jones Yakın Vade

Bir süredir kazançlarını koruyan ABD borsalarında dün bir miktar
satıcılı seyir vardı. Zayıf ekonomik veriler hisselerde baskıya yol
açtı. ABD'de imalat PMI endeksi Şubat'ta 54.8 beklentilerin aksine
53.7 ile 17 ayın en düşük seviyesine indi. İmalat verisi ardından
Dow Jones sanayi endeksi %0,40 kayıpla kapattı. Bu sabah vadeli
tarafta ise hafif negatif yönlü yatay seyirler izliyoruz. ABD’de devam
eden Çin'in ticaret görüşmeleri kapsamında ABD'den 30 milyar
dolarlık ek tarım ürünü almayı teklif etti. Bu taraf ABD borsalarını
destekliyor. Trump, Amerikan telekomünikasyon şirketlerini 5G
kablosuz iletişim ağı kurulmasına yönelik çalışmalarına ivme
kazandırmaya çağırdı. 25.000 üzerine yerleşen vadeli 25.800 ara
destek. 25.680 ve 25.500 diğer destekler olurken, 26.100/ 26.250/
26.350 dirençler.

Günlük Pivot Seviyeleri

   25,913.00

  25,885.00  

 25,861.00   

25,837.00    

 25,809.00   

  25,781.00  

   25,757.00

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 yansımıştı.  Son olarak
Çin, ABD'den 30 milyar dolarlık ek tarım ürünü almayı teklif etti.
 Fakat olumsuz gelen imalat PMI verisi ile sağlık hisseleri üzerindeki
baskı ABD borsalarında kar realizasyonunu getirdi. S&P Endeksi
%0,35 oranında kayıpla kapatırken, bu sabah vadeli yataya yakın
hafif artıda seyrediyor. 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. Yükseliş trendi desteğinin üzerindeyiz.
Şayet 2770 desteği aşağı kırılırsa vadelide ciddi ivme kayıpları
görebiliriz.

Günlük Pivot Seviyeleri

   2,782.17

  2,779.08  

 2,776.67   

2,774.25    

 2,771.17   

  2,768.08  

   2,765.67
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Brent Petrol

Son üç ayın en yüksek seviyesinde bulunan brent petrol bu sabah
67,00$ seviyesinden işlem görüyor. Dün açıklanan resmi ham petrol
stokları 3,08 milyon varil beklentilerin üzerinde 3,67 milyon varil artış
kaydetti. Özel sektörün fonladığı API verilerinde dün 1,26 milyon
varil artış görüldü. Stoklarda artışa rağmen petrol fiyatları
yükselişine devam ediyor. Ticaret anlaşmazlıklarının çözüme
kavuşacağı beklentisi de petrolü fiyatlayan en önemli etken. Son
olarak Çin, ABD'den 30 milyar dolarlık ek tarım ürünü almayı teklif
etti. Bugün Trump ile Çin devlet başkan yardımcısı bir araya
gelecek. 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

   67.43

  67.29  

 67.20   

67.12    

 66.97   

  66.83  

   66.74

USD/JPY

Japonya'da tüketici fiyat endeksi beklentilere paralel artarak % 0.8
seviyesinde gerçekleşti.Böylece tüketici fiyatları, ucuz petrole ve
mobil telefon ücretlerinin BoJ’un fiyatları yükseltme kampanyasını
tehdit etmesine rağmen ocakta hafif yükseldi. ABD’de iyimser
havanın sürdüğü ticaret görüşmeleri doları desteklemeye devam
ederken kötü gelen ekonomik veriler dolar üzerinde baskı yarattı.
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

   111.03

  110.92  

 110.84   

110.77    

 110.66   

  110.55  

   110.47
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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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