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Piyasa Gündemi

Büyümeye dair gündeme gelen endişeler küresel hisse piyasalarını
baskılayan bir gelişme oldu. TCMB faiz oranlarında değişikliğe
gitmezken karar metnindeki şahin tonlamasını korudu. TCMB’nin
şahin tavrına karşın TL’de değer kayıpları hız kazandı. ABD -
Türkiye ilişkilerine dair gelişmeler piyasaların gündemindeki yerini
koruyor. Bugün ECB’nin faiz kararı izlenirken Draghi’nin söylemleri
fiyatlamalar açısından önemli olacak. 

Açıklanacak Önemli Ekonomik Veriler    

13:00 Euro Bölgesi – 2018/4Ç GSYH Önem: Yüksek
15:45 ECB Faiz Kararı Önem: Yüksek

Türkiye

TCMB mart ayı toplantısında politika faizini beklendiği gibi
değiştirmeyerek % 24'te tuttu. Açıklamada dış talebin nispeten
gücünü koruduğu ve finansal koşullardaki sıkılığın da etkisiyle
iktisadi faaliyetin yavaş seyrettiği belirtildi.  Enflasyon görünümünde
belirgin iyileşme olana kadar sıkı duruşun korunacağı vurgulandı.

OECD "Ara Ekonomik Görünüm Tahminleri Mart 2019" raporunda,
Türkiye için 2019 yılı GSYH beklentisini aşağı yönlü revize etti. Türk
ekonomisinin 2018 yılında %2,9 büyüdüğünü tahmin eden OECD,
2019 yılında %1,8 daralma yaşandıktan sonra, 2020 yılında %3,2
büyüme olacağı öngörüsünde bulundu. Bir önceki raporda bu yıl için
beklenti % 0,4 daralma, gelecek yıl için yüzde 2,9 büyüme
şeklindeydi. Cumhurbaşkanı Erdoğan, "S-400 konusunda işi bitirdik,
geri dönüşümüz asla olamaz. Ruslarla anlaştık, ortak üretime
gireceğiz, belki S-400'den sonra S-500'e gireceğiz" dedi. Konuyla
ilgili haber akışı TL varlıklar açısından önemini koruyor.

Euro Bölgesi

OECD, 2019 yılı küresel büyüme tahminini %3.5'ten %3.3'e indirdi.
Raporda küresel ekonominin ticaret gerginliği ve siyasi belirsizlikten
beklenenden daha fazla etkilediği ve özellikle Avrupa için
beklentileri bozduğu ifade edildi. Özellikle Euro Bölgesi'de (ve
İngiltere dahil) birçok ekonomi için tahmini IMF rakamlarının altında
bulunan OECD, bu yıla ilişkin büyüme görünümünü yüzde 1.8'den
yüzde 1'e indirdi. Euro Bölgesi’nde bugün ECB’nin faiz kararı ve
toplantı sonrası Draghi’nin yapacağı açıklama önemini korurken,
2018 yılı nihai büyüme rakamları da yakından takip edilecek.

ABD

ABD'de dün aralık ayı ticaret dengesi 57,90 milyar dolar açık olan
beklentilerin altında gelerek 59.8 milyar dolar açık verdi. Aralık
ayında ihracat önceki aya kıyasla %1.9 düşerek 205.1 milyar dolara
indi. Bu, 2016'dan beri en büyük düşüş olarak kayda geçti. İthalat
bu dönemde %2.1 artışla 264.9 milyar dolara yükseldi. Tüm sene
için ihracat %6.3 artışla 2.5 trilyon dolara ulaşırken ithalat da %7.5
artarak 3.12 trilyon dolara çıktı. ABD'de özel sektör istihdamı 3 ayın
en düşük artışını kaydederek şubat ayında 183 bin arttı. New York
Fed Başkanı Williams, Fed’in ekonomik büyümedeki yavaşlamaya
ait verileri bekleyebileceğini belirtti.

Piyasa Verileri
Pariteler Son Günlük Değ.

(%)
Haftalık Değ.

(%)
Yılbaşı Değ.

(%)
USDTRY 5.4326 -0.02 1.76 2.63
EURTRY 6.1530 0.04 1.16 1.45
EURUSD 1.1306 -0.05 -0.60 -1.32
GBPUSD 1.3176 -0.01 -0.65 3.34
USDJPY 111.76 0.00 0.26 1.96

Sepetler Son Günlük Değ.
bp

Haftalık Değ.
bp

Yılbaşı Değ.
bp

½ $ + ½ € 5.7693 3.15 11.20 10.73
Dolar Endeksi 96.8780 0.50 72.10 77.70
REK 75.6100 - - 61.00

Endeks Vadeliler Son Günlük Değ.
(%)

Haftalık Değ.
(%)

Yılbaşı Değ.
(%)

S&P 500 Yakın Vade 2,766.00 -0.20 -0.67 10.41
DAX Yakın Vade 11,544.50 -0.39 0.21 9.31
Dow Jones Yakın
Vade 25,603.00 -0.25 -1.20 10.04

Emtialar Son Günlük Değ.
(%)

Haftalık Değ.
(%)

Yılbaşı Değ.
(%)

Ons Altın 1,285.11 -0.19 -2.13 0.22
Gram Altın 224.46 -0.25 -0.46 2.90
WTI 56.23 0.13 -1.53 22.56
BRENT 66.14 0.41 -0.08 22.10
Bakır 2.94 -0.88 -0.81 7.99

Tahviller Son Günlük Değ.
bp

Haftalık Değ.
bp

Yılbaşı Değ.
bp

Türkiye 2 Yıllık 18.6800 3.00 -8.00 -105.00
Türkiye 10 Yıllık 15.4000 17.00 47.00 -108.00
ABD 10 Yıllık 2.6920 0.60 -2.80 0.60
ABD 2 Yıllık 2.5140 0.00 -0.80 1.80
Almanya 10 Yıllık 0.1220 -3.40 -3.40 -12.40
Almanya 2 Yıllık -0.5180 -1.50 2.50 9.20

Gelişmekte Olan
Ülke Kurları Son Günlük Değ.

(%)
Haftalık Değ.

(%)
Yılbaşı Değ.

(%)
USDZAR 14.2538 -0.07 1.14 -0.92
USDIDR 14,188.80 0.11 0.30 -1.58
USDTRY 5.4326 -0.02 1.76 2.63
USDRUB 65.8930 -0.13 -0.06 -5.37
USDBRL 3.8401 0.04 2.24 -1.06
USDCNY 6.7098 -0.03 0.24 -2.45
USDMXN 19.3436 -0.04 0.33 -1.54
USDCZK 22.6422 0.06 0.48 0.80
USDHUF 279.1600 0.09 0.53 -0.38
USDPLN 3.8021 0.04 0.47 1.59
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EURO/DOLAR

Euro Bölgesi’nde bugün ECB’nin faiz kararı ve toplantı sonrası
Draghi’nin yapacağı açıklama önemini korurken, 2018 yılı nihai
büyüme rakamları da yakından takip edilecek. ABD'de dün aralık
ayı ticaret dengesi 57,90 milyar dolar açık olan beklentilerin altında
gelerek 59.8 milyar dolar açık verdi. ADP tarım dışı istihdam
değişikliği beklentinin hafif altında kalarak 183K artış gösterdi.
Teknik olarak 14 – 22 günlük üssel ortalamalarının altında
kapanışın gerçekleştiği paritede satış baskısının devam etmesi
halinde 1,1265 - 1,1245 ve 1,1232 seviyeleri destek olarak takip
edilebilir. Olası toparlanmalarda ise 1,1315 – 1,1330 ve 1,1345
seviyeleri direnç olarak izlenebilir. 

Günlük Pivot Seviyeleri

   1.1330

  1.1324  

 1.1315   

1.1306    

 1.1300   

  1.1294  

   1.1285

GBP/USD

Çarşamba gününe aşağı yönlü seyir izleyerek GBPUSD paritesi gün
içinde eksilerini silerek günü yatay seviyelerden tamamladı. Dün
BoE üyelerinin açıklamaları İngiltere tarafında yakından takip
edilirken ABD tarafında açıklanan ADP özel sektör istihdam
verisinin beklentilere paralel gelmesi dolar üzerinde herhangi bir
etkiye neden olmadı. Parite sabah itibariyle 1,3180 seviyelerinden
yatay işlem görüyor. Saatlik grafiklerde oluşan aşağı yönlü trendinin
dün akşam saatleri itibariyle dışına çıkıldığını görüyoruz. Paritede
bugün aşağıda 9 ve 22 günlük üssel ortalamaların bulunduğu
sırasıyla 1,3170 ve 1,3100 ardından 1,3000 seviyeleri destek
bölgeleri olarak izlenebilir. Yukarıda ise 1,3200 seviyesinin üzerinde
1,3235 ve 1,3285 bölgeleri direnç seviyeleri olarak takip edilebilir.

Günlük Pivot Seviyeleri

   1.3206

  1.3196  

 1.3186   

1.3176    

 1.3166   

  1.3156  

   1.3146
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USDTRY

Dolar/TL kuru dün 5,3630 ve 5,4461 seviyeleri arasında
dalgalanarak günü 5,4339 seviyesinden tamamladı. Günün ilk
yarısında yatay bir seyir izleyen Dolar/TL kuru öğleden sonra
açıklanan TCMB faiz kararının beklentilere paralel olmasına karşın
yukarı yönlü bir seyir izledi ve 5,44’lü seviyelere kadar yükseliş
kaydetti. Öte yandan ABD ve Türkiye tarafından S400 füzelerinin
satışına ilişkin açıklamaların bir miktar gerginliği artırması kur
hareketleri açısından belirleyici olabilir. Sabah 08.46 itibariyle kur
5,43 seviyelerinden işlem görüyor. Kurda bugün yükseliş trendinin
tepe noktası olan 5,4505 üzerinde 5,4730 ve 5,4900 seviyeleri
direnç bölgeleri olarak takip edilebilir. Kurda 5,4230 seviyesinin
altında 5,4020 ve 5,3750 destek seviyeleri olarak izlenebilir.

Günlük Pivot Seviyeleri

   5.4560

  5.4480  

 5.4403   

5.4326    

 5.4246   

  5.4166  

   5.4089

EUR/TRY

Euro Bölgesi'nde 2019 büyüme rakamını OECD yayınladığı raporda
aşağı yönlü revize ederek küresel ekonominin ticaret gerginliği ve
siyasi belirsizlikten beklenenden daha fazla etkilendiği ve özellikle
Avrupa için beklentileri bozduğu ifade edildi. Yurtiçinde TCMB
toplantısında faizleri beklendiği gibi değiştirmezken enflasyon
görünümünde belirgin iyileşme olana kadar sıkı duruşun korunacağı
vurgulandı. 50-100 günlük üssel ortalamaların üzerinde  devamında
6,2020 - 6,2625 ve 6,3050 seviyeleri direnç olarak bulunurken geri
çekilmelerde 6,0650 - 6,0150 – ve 5,9850 seviyeleri destek olarak
izlenebilir. Euro Bölgesi’nde bugün ECB’nin faiz kararı ve toplantı
sonrası Draghi’nin yapacağı açıklama önemini korurken, 2018 yılı
nihai büyüme rakamları da yakından takip edilecek.

Günlük Pivot Seviyeleri

   6.1796

  6.1699  

 6.1614   

6.1530    

 6.1433   

  6.1336  

   6.1251
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Altın

Son bir haftadır 1280- 1290$ bandında işlemler seyreden ons altın
bu sabah 1284$ seviyelerinden işlem görüyor. Ticaret
anlaşmazlıklarına yönelik yeni bir haber akışı yok ama 27 Mart’ta
ABD – Çin arasında anlaşma imzalanması bekleniyor. Ancak Trump
anlaşma olup olmayacağını öngöremiyorum derken, açıklanan ADP
istihdam verisi beklentilerin altında kaldı. Buna rağmen dolar
endeksinin 97,0 seviyelerine yakın seyrettiğini altında ise yeni
kaynak akışının yaşanmadığını görüyoruz. Teknik olarak tam olarak
yatay bant içerisindeyiz. 1280$ seviyesi aşağı yönlü kırılmadığı
sürece ya yatay seyirleri ya da dönüşü izleyeceğiz. Ancak hem
teknik görünüm hem de osilatörlere baktığımızda henüz daha dönüş
sinyali alamadığımızı görüyoruz. 1280/ 1277/ 1270 destekler, 1292/
1297/ 1302 ise dirençler.

Günlük Pivot Seviyeleri

   1,292.30

  1,290.41  

 1,287.76   

1,285.11    

 1,283.22   

  1,281.34  

   1,278.69

DAX Yakın Vade

Avrupa borsaları üzerinde satış baskısı dün de devam etti. DAX
vadelileri dün günü %0,25’lik bir düşüşle 11.590 seviyesinden
tamamladı. Bu sabah hafif satıcılı bir seyir izleyen DAX vadelilerinde
aşağı yönlü hareketlerin devam etmesi durumunda kısa vadede
11.522 seviyesi destek olarak izlenebilir. Bu seviye altında 11.460
ile 11.405 seviyeleri destek olarak önem kazanacaktır. Yukarı yönlü
hareketlerde 11.572 – 11.593 ve 200 günlük üssel hareketli
ortalamaya denk gelen 11.6321 seviyesi direnç olarak takip
edilebilir. Bugün ECB’nin faiz kararı izlenecek. ECB’nin faiz
oranlarında bir değişikliğe gitmesi beklenmezken ECB Başkanı
Draghi’nin söylemleri ve ekonomiyi desteklemeye yönelik olası
söylemleri fiyatlamalar üzerinde etkili olacaktır. 

Günlük Pivot Seviyeleri

   11,567.17

  11,560.83  

 11,552.67   

11,544.50    

 11,538.17   

  11,531.83  

   11,523.67
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Dow Jones Yakın Vade

ABD Borsaları 3 gün üst üste satıcılı kapanış sergilerken son 3
haftanın en düşük seviyelerine gerilediler. Dow Jones, %0,5
gerileyerek 25.673 puandan kapanış gerçekleştirdi. Bu sabah vadeli
piyasalarda da Dow vadelisi %0,24 oranında satıcılı seyrediyor.
 Borsalarda kar satışları devam ediyor. Dün gelen Bej Kitapta
bölgelerde hafif ve ılımlı büyümenin olduğunun söylenmesi ve hatta
Fed’in gevşek para politikalarına devam edeceğine yönelik çok üçlü
sinyal vermesine rağmen borsalardaki satıcılı seyir endişe kaynağı
oluşturuyor. Vadeli teknik olarak yükseliş trendini aşağı yönlü kırdı
ve çift tepe formasyonu oluşturdu.  Tekrardan 26.000 bölgesine
dönememesi durumunda satışlar derinleşebilir.
6.100/26.250/26.350 dirençler, 25.600/25.500/25.270 destekler.

Günlük Pivot Seviyeleri

   25,725.00

  25,698.00  

 25,652.00   

25,606.00    

 25,579.00   

  25,552.00  

   25,506.00

S&P 500 Yakın Vade

S&P 500 Endeksi dünkü seansı %0,65 satıcılı seyirler 2771 puan
seviyesinden sonlandırdı. Bu sabah S&P vadelilerine de
baktığımızda; %0,20 oranında negatif seyir izliyoruz. ABD’de devam
eden satışlar sonrası borslar 3 haftanın en düşük seviyesine
geriledi. Fed'in şubat "Bej Kitap" raporunda hükümetin açılmasının
ardından  "Çoğu bölgede ücretlerin hafif iyileştiği görüldü.” denildi.
 Satışlar genelde sağlık ve enerji sektöründe gerçekleşti. Dün ADP
beklentilerin altında kalsa da önceki ay güçlü revize görüldü. Sıkı iş
gücü piyasası devam ediyor. Ancak bu verilere rağmen vadelilerde
yaşanan satış kar realizasyonlarının sonlanmadığına işaret ediyor. 
2775 puan aşağısında zayıf seyir devam eder. 2815/ 2830/ 2845
puan seviyeleri dirençler, 2775/ 2760/ 2730 ise destekler.

Günlük Pivot Seviyeleri

   2,776.17

  2,773.83  

 2,769.92   

2,766.00    

 2,763.67   

  2,761.33  

   2,757.42

(0216) 453 0120 www.gedik.com

https://www.gedik.com/


Gedik Forex Bülten 07 Mart 2019

Brent Petrol

Brent petrol bu sabah %0,4 yükselişle 66,2$ seviyesinden işlem
görüyor. Dün açıklanan resmi ham petrol stokları 1,2 milyon varil
artış beklentisinin üzerinde 7,1 milyon varil arttı. Salı günü API
stoklarında da 7,3 milyon varil artış görüldü. Önceki hafta ise 4,2
milyon varil gerilemişti. OPEC’in arz kısıtına gitmesine rağmen
ekonomilerdeki yavaşlama nedeniyle arz yönlü endişeler yavaş
yavaş gündeme gelmeye başladı. Dünkü Bej kitapta bölgelerde hafif
ve ılımlı büyümenin olduğunun söylenmesi petrole olumlu yansıdı.
Teknik olarak 66,0-65,0$ seviyeleri arasında yatay işlemler
seyreden brent petrol yukarıda 66,0 seviyesini aşamıyor. Diğer
tarafta şubat ayından gelen yükseliş trendi de daha sonrası için bir
sıkışma alanı yaratabilir. 66,00/ 66,60/ 67,40 dirençler, 65,10/ 64,60/
64,30 ise destekler.

Günlük Pivot Seviyeleri

   66.85

  66.59  

 66.36   

66.14    

 65.87   

  65.60  

   65.38

USD/JPY

ABD'de dün aralık ayı ticaret dengesi 57,90 milyar dolar açık olan
beklentilerin altında gelerek 59.8 milyar dolar açık verdi. ADP tarım
dışı istihdam değişikliği beklentinin hafif altında kalarak 183K artış
gösterdi. BoJ üyesi Yutaka Harada, Japonya ekonomisi için risklerin
arttığını ancak şuan için ekonominin resesyona girmesini
beklemediklerini ifade etti. Cuma günü açıklanacak tarımdışı
istihdam öncesi yen in kayıplarının bir kısmını geri aldığı görülüyor.
Yükseliş kanalının üst bandının aşağı yönlü kırıldığı görülen
USDJPY’de geri çekilmelerin devam etmesi halinde 111,42 –
111,20 ve 111,05 seviyeleri destek olarak izlenebilir. Olası
toparlanmalarda 111,90 - 112,10 ve 112,25 seviyeleri direnç olarak
izlenebilir. 

Günlük Pivot Seviyeleri

   112.04

  111.91  

 111.83   

111.76    

 111.63   

  111.50  

   111.42

(0216) 453 0120 www.gedik.com

https://www.gedik.com/


Gedik Forex Bülten 07 Mart 2019

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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