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Piyasa Gündemi

ECB dünkü kararında 2 yıllık TLTRO 3 programını açıklarken
ekonomiyi desteklemeyi amaçlayan program sonrasında küresel
risk iştahı artış kaydetti. Ancak ECB Başkanı Draghi’nin söylemleri
ve hem büyüme hem de enflasyon tahminlerinde aşağı yönlü
revizyonlar büyümeye dair endişeleri artırırken risk iştahını
baskıladı. Bugün küresel piyasaların takibinde ABD’de açıklanacak
tarım dışı istihdam verileri yer alıyor.

Açıklanacak Önemli Ekonomik Veriler    

•    10:00 Almanya– Fabrika Siparişleri Önem: Yüksek
•    16:30 ABD – Tarım Dışı İstihdam Raporu Önem: Yüksek

Türkiye

Merkez Bankası'nın verilerine göre, yabancılar geçen hafta net 148
milyon dolarlık menkul kıymet aldı. Yurt içi yerleşiklerin döviz
mevduatı 1 Mart haftasında 1.0 milyar dolar artarak 170.968 milyar
dolara yükseldi. Albayrak'ın ziyaretinde, Laleli esnafının uzun
süreden beri çözüm beklediği kayıt dışı ihracat sorununa çözüm
bulunduğu belirtildi. Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak'ın,
Lalelili mikro ihracatçılara, yaptıkları ihracatın, kurulacak "ihracat
antrepoları" ile kendileri üzerinden faturalandırılacağının müjdesini
verdiği bildirildi. Bakan Albayrak, Finans Merkezi Konferansı'nda
İstanbul Finans Merkezi projesinin 2023 yılından önce hayata
geçirileceğini belirtti. Ayrıca türev araçların çeşitliliğini artırarak
sermaye piyasanı daha da derinleştireceğini ifade etti.

Euro Bölgesi

Euro Bölgesi gayrı safi yurtiçi hasıla geçen yılın dördüncü
çeyreğinde, ilk açıklanan rakama göre değişiklik göstermeyerek,
%0.2 büyürken, yıllık bazda%1,2 olan beklentilerin altında %1,1
büyüdü. ECB beklendiği gibi faiz oranlarında değişikliğe gitmezken,
yeni TLTRO programı açıkladı. Program Eylül ayında başlayıp Mart
2021'de sona erecek. ECB, bankalara ucuz para sağlamak
amacıyla ilk TLTRO programına Haziran 2014'te,diğerine ise Mart
2016'da başlamıştı. Söz konusu programla bankalara uzun vadeli
kredi sağlamak ve enflasyonu orta vadede hedefe yaklaştırmak
amaçlanıyor. Para politikası metninde daha önce en az yaza kadar
faiz değişikliği öngörülmezken şimdi, en azından 2019 boyunca faiz
değişikliği olmayacağı öngörüldü. Draghi toplantı sonrası yaptığı
konuşmada ECB’nin Euro Bölgesi’nin 2019 büyüme oranlarını
%1.7den  %1,1 e çektiği ve ekonomik görünüme ilişkin risklerin
halen aşağı yönlü olacağını belirtti. Banka tüm vadelerde enflasyon
tahminlerini düşürerek 2019 enflasyon tahmini % 1.6'dan % 1.2'ya
geriledi. Almanya’da fabrika siparişlerinin açıklanması bekleniyor.

ABD

ABD'de haftalık işsizlik maaşı başvuruları mart başında düştü. Bu,
istihdam piyasasının güçlü kalmaya devam ettiğine işaret etti.
Çalışma Bakanlığı'nın verilerine göre başvurular 2 Mart'ta sona eren
haftada 3 bin düşüşle 223 bin oldu. Bugün ABD’de tarımdışı
istihdam rakamları  ve ortalama saatlik kazançları takip edilecek.

Piyasa Verileri
Pariteler Son Günlük Değ.

(%)
Haftalık Değ.

(%)
Yılbaşı Değ.

(%)
USDTRY 5.4651 -0.12 1.69 3.24
EURTRY 6.1287 0.00 0.27 1.05
EURUSD 1.1207 0.23 -1.50 -2.18
GBPUSD 1.3097 0.18 -1.18 2.72
USDJPY 111.05 -0.52 -0.68 1.31

Sepetler Son Günlük Değ.
bp

Haftalık Değ.
bp

Yılbaşı Değ.
bp

½ $ + ½ € 5.7785 0.92 9.87 11.65
Dolar Endeksi 97.4610 -20.60 93.40 136.00
REK 75.6100 - - 61.00

Endeks Vadeliler Son Günlük Değ.
(%)

Haftalık Değ.
(%)

Yılbaşı Değ.
(%)

S&P 500 Yakın Vade 2,740.25 -0.35 -2.31 9.38
DAX Yakın Vade 11,448.50 -0.54 -1.30 8.40
Dow Jones Yakın
Vade 25,375.00 -0.36 -2.52 9.06

Emtialar Son Günlük Değ.
(%)

Haftalık Değ.
(%)

Yılbaşı Değ.
(%)

Ons Altın 1,292.87 0.54 -0.06 0.82
Gram Altın 227.16 0.43 1.88 4.14
WTI 56.26 -0.45 1.12 22.63
BRENT 65.80 -0.44 1.59 21.46
Bakır 2.93 -0.25 -1.66 7.31

Tahviller Son Günlük Değ.
bp

Haftalık Değ.
bp

Yılbaşı Değ.
bp

Türkiye 2 Yıllık 18.8000 12.00 1.00 -93.00
Türkiye 10 Yıllık 15.4300 3.00 46.00 -105.00
ABD 10 Yıllık 2.6360 -0.70 -13.00 -5.00
ABD 2 Yıllık 2.4690 -0.40 -9.00 -2.70
Almanya 10 Yıllık 0.0530 -0.90 -13.90 -19.30
Almanya 2 Yıllık -0.5450 -2.70 -0.90 6.50

Gelişmekte Olan
Ülke Kurları Son Günlük Değ.

(%)
Haftalık Değ.

(%)
Yılbaşı Değ.

(%)
USDZAR 14.5222 -0.11 2.06 0.95
USDIDR 14,326.50 0.55 1.04 -0.63
USDTRY 5.4652 -0.12 1.70 3.25
USDRUB 66.3498 0.12 0.64 -4.72
USDBRL 3.8716 -0.11 2.52 -0.25
USDCNY 6.7197 0.07 0.20 -2.31
USDMXN 19.5810 -0.05 1.63 -0.33
USDCZK 22.8730 -0.24 1.43 1.83
USDHUF 282.3130 -0.20 1.54 0.74
USDPLN 3.8496 -0.24 1.63 2.86
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EURO/DOLAR

Euro Bölgesi'nde dün ECB beklendiği gibi faiz oranlarında
değişikliğe gitmezken, yeni TLTRO programını açıkladı. Draghi
toplantı sonrası yaptığı konuşmada ECB’nin Euro Bölgesi’nin
büyüme oranlarını ve enflasyon tahminlerini aşağı yönlü revize
ettiğini belirtmesiyle birlikte EURUSD paritesinde son zamanların en
yüksek gün içi hareketi yaşandı. 1,1300 seviyesinde tutunmaya
çalışan parite, euronun hızla değer kaybetmesiyle birlikte
açıklamaların ardından gün içinde en düşük 1,1175 desteğine
geriledi. 1,1175  seviyesinden gelen alımlarla toparlanmanın
görüldüğü paritede toparlanmanın devam etmesi halinde kısa
vadede 1,1215 - 1,1232 – 1,1272 ve 1,1300 seviyeleri direnç olarak
öne çıkmaktadır. Geri çekilmelerde ise 1,1175 – 1,1155 ve 1,1140
seviyeleri destek olarak takip edilebilir.

Günlük Pivot Seviyeleri

   1.1245

  1.1227  

 1.1217   

1.1207    

 1.1189   

  1.1170  

   1.1160

GBP/USD

Dün tüm küresel piyasalarda olduğu gibi GBPUSD paritesinde de
AMB başkanı Draghi’nin açıklamaları takip edildi. Draghi’nin 2019
ve 2020 yıllarına ilişkin büyüme ve enflasyon beklentilerini aşağı
yönlü revize etmesi küresel dolar endeksinde değerlenmeye neden
oldu. Öte yandan İngiltere’de parlamentonun oylayacağı Brexit
referandum tarihi olan 12 Mart’tan önce anlaşma olması için taraflar
arasında görüşmeler devam ediyor. Parite sabah itibariyle 1,3090
seviyelerinden hafif primli işlem görüyor. Paritede bugün aşağıda
1,3070’de bulunan yatay trend ardından 1,3000 ve 1,2930 seviyeleri
direnç seviyeleri olarak takip edilebilir. Yukarıda ise 22 ve 9 günlük
üssel ortalamaların bulunduğu sırasıyla 1,3090 ve 1,3140 ardından
1,3185 seviyeleri direnç bölgeleri olarak izlenebilir.

Günlük Pivot Seviyeleri

   1.3138

  1.3119  

 1.3108   

1.3097    

 1.3078   

  1.3059  

   1.3048
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USDTRY

Dolar/TL kuru dün 5,4228 ve 5,4820 seviyeleri arasında
dalgalanarak günü 5,4717 seviyesinden tamamladı. Gün ilk
yarısında yatay bir seyir izleyen Dolar/TL kuru öğleden sonra
açıklanan AMB faiz kararının ardından konuşma yapan AMB
başkanı Draghi’nin 2019 ve 2020 yılına ilişkin büyüme ve enflasyon
beklentilerini aşağı yönlü revize etmesiyle yükseliş kaydetti.
Konuşma ardından küresel dolar endeksi değerlenirken TL’de
benzerlerine paralel şekilde değer kayıpları yaşadı. Sabah 08.5
itibariyle kur 5,46 seviyelerinden işlem görüyor. Kurda bugün
yükseliş trendinin tepe noktası olan 5,4830 ilk direnç seviyesi olup
bu seviyenin üzerinde 5,5080 ve 5,5430 seviyeleri takip edilebilir.
Kurda 5,4540 seviyesinin altında 5,4230 ve 5,4020 destek seviyeleri
olarak izlenebilir.

Günlük Pivot Seviyeleri

   5.5038

  5.4906  

 5.4778   

5.4651    

 5.4518   

  5.4386  

   5.4258

EUR/TRY

Euro Bölgesi'nde dün ECB beklendiği gibi faiz oranlarında
değişikliğe gitmezken, yeni TLTRO programını açıkladı. Draghi’nin
toplantı sonrası yaptığı konuşmada ECB’nin Euro Bölgesi’nin
büyüme oranlarını ve enflasyon tahminlerini aşağı yönlü revize
ettiğini belirtmesi ve aşağı yönlü risklerin devam ettiğini vurgulaması
euro üzerinde değer kaybının yaşanmasında etkili oldu. Yurtiçinde
önemli bir veri akışı bulunmazken Avrupa piyasalarında satışların
yaşanmasıyla birlikte EURTRY’de geri çekilme görüldü. Bugün
6,1057 seviyesinden gelen alımlarla sınırlı toparlanmanın görüldüğü
kurda devamında 6,2020 - 6,2625 ve 6,3050 seviyeleri direnç olarak
bulunurken geri çekilmelerde 6,0850 -  6,0650 ve 6,0150 seviyeleri
destek olarak izlenebilir. 

Günlük Pivot Seviyeleri

   6.1652

  6.1493  

 6.1390   

6.1287    

 6.1128   

  6.0969  

   6.0866

(0216) 453 0120 www.gedik.com

https://www.gedik.com/


Gedik Forex Bülten 08 Mart 2019

Altın

Ons altın ABD-Euro Bölgesi ve Çin’deki kredi imkanlarının
genişletilerek para koşullarının esnetilmesiyle kendisine yükseliş
hikayesi buldu.  Son bir haftadır 1280- 1290$ bandında işlemler
seyreden ons altın bu sabah 1290$ seviyelerinden işlem görüyor.
Euro Bölgesi'nde bankalara uzun vadeli finansman sağlanacak 2
yıllık TLTRO 3 programı dün açıklandı. Dolar şimdilik Euro
karşısında değer kazansa da 20 Mart’ta gerçekleşecek Fed
toplantısında gelecek açıklamalar altında tekrar fiyatlama
oluşturabilir. Teknik olarak tam olarak yatay bant içerisindeyiz.
Fakat geniş pencerede alçalan kanal içindeyiz. Bu kanaldan
çıkabilmesi için 1300$ seviyesini yukarı yönde kırması gerekir.
Yatay bant içerisinde çift dip oluşumu da göze çarpıyor. 1290#
seviyesi yukarı kırılırsa 1300$’a doğru hareketler görebiliriz.

Günlük Pivot Seviyeleri

   1,304.04

  1,298.77  

 1,295.82   

1,292.87    

 1,287.60   

  1,282.33  

   1,279.38

DAX Yakın Vade

Faiz oranlarında değişikliğe gitmeyen ECB sözlü yönlendirmesinde
değişikliğe giderek güvercin bir tavır ortaya koyarken 2 yıllık TLTRO
3 programını açıkladı. Ekonomiyi desteklemeye yönelik atılan
adımlar Avrupa borsalarına alım getirirken Draghi’nin karamsar
mesajları ve enflasyon ile büyüme tahmininde aşağı yönlü revizyona
gitmesi küresel piyasaları baskıladı. DAX vadelileri dün günü
%0,68’lik bir düşüşle 11.511 seviyesinden tamamladı. Bu sabah
satıcılı seyrini sürdüren DAX vadelilerinde aşağı yönlü hareketlerin
devam etmesi durumunda kısa vadede 11.449 seviyesi destek
olarak izlenebilir. Bu seviye altında 11.407 ile 100 günlük hareketli
ortalama denk gelen 11.338 seviyesi destek olarak önem
kazanacaktır. Yukarı yönlü hareketlerde 11.500  – 11.550 ve 11.620
seviyesi direnç olarak takip edilebilir. 

Günlük Pivot Seviyeleri

   11,505.67

  11,491.83  

 11,470.17   

11,448.50    

 11,434.67   

  11,420.83  

   11,399.17
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Dow Jones Yakın Vade

ABD Borsaları art arda düşüşünü 4.gününe taşıdı. Küresel
borsalarda büyüme endişeleri dün hakimdi. Fed’ in faiz ve bilanço
küçültme programlarına bakış açısını biliyoruz ancak 20 Mart’taki
toplantıda üyelerin düşünceleri kesin olarak şekillenecek. ECB ise
bankalara uzun vadeli finansman sağlanacak 2 yıllık TLTRO 3
programını açıkladı. "En azından 2019 yazına kadar faizlerin sabit
kalmasının öngörüldüğü" ifadesi "En azından 2019 boyunca faizlerin
sabit kalmasının öngörüldüğü" şeklinde değiştirildi. Dow Jones,
%0,78 gerileyerek 25.473 673 puandan kapanış gerçekleştirdi. Bu
sabah vadeli piyasalarda da Dow vadelisi %0,34 oranında değer
kaybediyor. Vadeli teknik olarak çift tepe oluşturdu ve düşüşe
başladı. 25.600/ 25.500/ 26.100 dirençler, 25.270/ 25.150/ 24.950
destekler.

Günlük Pivot Seviyeleri

   25,569.33

  25,526.67  

 25,452.33   

25,378.00    

 25,335.33   

  25,292.67  

   25,218.33

S&P 500 Yakın Vade

S&P 500 Endeksi dünkü seansı %0,81 oranında satış görerek
dünkü seansı 2748 puan seviyesinden sonlandırdı. Böylece ABD
borsaları ardarda dördüncü günü de düşüşle kapattı. Bugün
açıklanacak tarım dışı istihdam ve ücretler verileri de önemli olacak.
Bu sabah S&P vadelileri %0,37 oranında düşüşle satıcılı seyir
izliyor. Vadeliyi teknik olarak ele aldığımızda 2760 puan seviyesini
aşağı kırmasıyla satışların arttığını görüyoruz. En yakın destek 2730
olurken yaşanan sert satışlara tepki gelmemesi de yükseliş
beklentilerine temkinli yaklaşılmasına yol açıyor. 2775/ 2815/ 2830
puan seviyeleri dirençler, 2760/ 2730/ 2695 puan ise destekler.

Günlük Pivot Seviyeleri

   2,761.17

  2,756.33  

 2,748.42   

2,740.50    

 2,735.67   

  2,730.83  

   2,722.92
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Brent Petrol

Brent petrol bu sabah %0,4 düşüşle 65,85$ seviyesinden işlem
görüyor. Petrolde oldukça yatay seyirler izliyoruz. Küresel
piyasalarda büyüme endişeleri yeniden başladı. Çin’in ihracat –
ithalat rakamları sırasıyla %20,7 ve %5,2 gerilerken yakında
petrolde arz endişeleri söz konusu olabilir. Önceki gün 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. 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

   66.42

  66.26  

 66.03   

65.80    

 65.63   

  65.47  

   65.23

USD/JPY

Japonya ekonomisi geçen yılın son üç aylık döneminde, kısmen
daha güçlü çıkan işletme yatırımlarının etkisi ile, ilk açıklanan
rakama göre daha hızlı büyüdü. Ancak daha yakın bir dönemin
sanayi üretimi ve ihracat rakamları ise bu yılın daha olumsuz
geçebileceğini işaret ediyor. ABD'de haftalık işsizlik maaşı
başvurularında mart başında düşüş yaşandı.Yükseliş kanalının üst
bandının aşağı yönlü kırılmasıyla geri çekilmenin devam
ettiği  görülen USDJPY’de  110,58 – 110,14 ve 109,75 seviyeleri
destek olarak izlenebilir. Olası toparlanmalarda 111,60 - 111,85 ve
112,10 seviyeleri direnç olarak izlenebilir. Bugün ABD’de tarımdışı
istihdam rakamları ve ortalama saatlik kazançları takip edilecek.

Günlük Pivot Seviyeleri

   112.25

  111.97  

 111.51   

111.05    

 110.77   

  110.49  

   110.03
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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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