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Piyasa Gündemi

Euro Bölgesi’nde büyüme ve enflasyon tahminlerinin aşağı yönlü
revizyonu küresel büyümeye dair endişeleri tekrar gündeme
taşırken risk iştahının baskı altında kaldığı ve güvenli liman olarak
görülen varlıkların değer kazandığı görüldü. Yeni haftaya başlarken
yurt içinde 2018/4Ç büyüme rakamları açıklanacak. Bloomberg
anketine göre 2018/4Ç’te %2,8’lik bir daralma beklenirken bizim
tahminimiz %4,3’lük bir daralma olacağı yönünde.

Açıklanacak Önemli Ekonomik Veriler    

•    10:00 Türkiye– 2018/4Ç GSYH Önem: Yüksek
•    10:00 Türkiye – Cari Denge Önem: Yüksek

Türkiye

Kamu kurumlarının kamu bankalarındaki mevduatlarına vadelere
göre değişmek üzere tavan getiri uygulaması getirildi. Böylece kamu
kurumlarının kamu bankalarındaki mevduatları için tavan faiz
uygulaması başlatılmış oldu. Yönetmeliğe göre ilgili kamu
kurumlarının mevduat, ters repo ve katılma hesabı olarak
değerlendirmeyi öngördükleri mali kaynakları için uygulanacak
vadeli mevduat ve ters repo faiz oranı ile katılma hesabı
beklenen/tahmini getirisi, yönetmelikle belirlenen oranlardan daha
yüksek olamayacak. Bugün yurtiçinde cari işlemler dengesi ve
büyüme rakamları takip edilecek.

ABD

ABD'de tarım dışı istihdam şubat ayında 17 ayın en düşük artışını
kaydederek ekonominin yavaşladığı sinyalini vererek şubat ayında
sadece 20 bin artış gösterdi. Bu artış 2017 Eylül'den beri en düşük
artış olarak kayda geçti. İşsizlik oranı ise %4 seviyesinden %3.8
seviyesine geriledi. Ortalama saatlik kazançlarsa aylık %0.4 ile
%0,3 olan beklentinin üzerinde arttı. Yeni konut başlangıçları,
müstakil konut başlangıçlarındaki güçlü artış ve inşaat izinlerinin
dokuz ayın zirvesinde gelmesiyle ocak ayında beklenenden fazla
artış kaydetmesiyle %18,6 olarak açıklandı. ABD Başkanı Donald
Trump'ın, Kongre'ye sunacağı 2020 bütçesinde, ABD-Meksika
sınırına örmeyi planladığı duvar ve diğer masraflar için 8,6 milyar
dolar ödenek isteyeceği iddia edildi. Fed Başkanı Jerome Powell,
faiz oranının, ABD merkez bankasının ülke dışındaki koşulların nasıl
şekilleneceğini görmek için beklemesi ile birlikte sabit kalmaya
devam edebileceğini söyleyerek, Fed'in mevcut molası için açık bir
zaman sınırı olmadığını işaret etti. ABD’de bugün perakende
satışlar ve işletme stokları açıklanacak.

Çin

Yavaşlayan ekonomisini desteklemek için bir dizi önlem alan Çin,
son olarak KOBİ'lerin çalışma koşullarını iyileştirmek amacıyla dört
temel alanda yeni önlemler açıkladı. Maliye Bakan Yardımcısı Liu
Wei tarafından duyurulan tedbirler; vergi yükünü hafifletmek,
krediye erişimi kolaylaştırmak, hükümet alımlarını KOBİ'lere
yöneltmek ve inovasyonu destek için fon sağlamak başlıkları altında
sıralandı. Bu kapsamda KOBİ tanımına 18 milyon kadar işletme
dahil edilerek vergi avantajı elde etmeleri sağlandı. Kredi üst limitleri
artırıldı ayrıca kamu alımlarının en az yüzde 30'unun KOBİ'lerden
yapılması zorunlu oldu.
 

Piyasa Verileri
Pariteler Son Günlük Değ.

(%)
Haftalık Değ.

(%)
Yılbaşı Değ.

(%)
USDTRY 5.4477 0.13 1.28 2.91
EURTRY 6.1276 0.22 0.38 1.03
EURUSD 1.1240 0.01 -0.90 -1.89
GBPUSD 1.2986 -0.24 -1.45 1.85
USDJPY 111.16 0.12 -0.49 1.41

Sepetler Son Günlük Değ.
bp

Haftalık Değ.
bp

Yılbaşı Değ.
bp

½ $ + ½ € 5.7798 0.12 3.20 11.78
Dolar Endeksi 97.3740 6.80 69.20 127.30
REK 75.6100 - - 61.00

Endeks Vadeliler Son Günlük Değ.
(%)

Haftalık Değ.
(%)

Yılbaşı Değ.
(%)

S&P 500 Yakın Vade 2,747.50 0.02 -1.58 9.67
DAX Yakın Vade 11,502.00 0.32 -0.83 8.90
Dow Jones Yakın
Vade 25,396.00 -0.39 -1.62 9.15

Emtialar Son Günlük Değ.
(%)

Haftalık Değ.
(%)

Yılbaşı Değ.
(%)

Ons Altın 1,298.83 0.04 0.93 1.29
Gram Altın 227.49 -0.04 2.13 4.29
WTI 56.34 0.72 -0.18 22.80
BRENT 65.95 0.50 0.72 21.75
Bakır 2.92 0.17 -0.63 6.98

Tahviller Son Günlük Değ.
bp

Haftalık Değ.
bp

Yılbaşı Değ.
bp

Türkiye 2 Yıllık 18.6700 -13.00 -17.00 -106.00
Türkiye 10 Yıllık 15.6800 25.00 40.00 -80.00
ABD 10 Yıllık 2.6410 1.60 -8.10 -4.50
ABD 2 Yıllık 2.4770 1.20 -6.80 -1.90
Almanya 10 Yıllık 0.0660 0.40 -9.20 -18.00
Almanya 2 Yıllık -0.5320 1.30 -0.80 7.80

Gelişmekte Olan
Ülke Kurları Son Günlük Değ.

(%)
Haftalık Değ.

(%)
Yılbaşı Değ.

(%)
USDZAR 14.4229 -0.12 1.54 0.26
USDIDR 14,289.75 -0.12 1.04 -0.88
USDTRY 5.4482 0.14 1.28 2.92
USDRUB 66.1877 -0.23 0.59 -4.95
USDBRL 3.8677 -0.05 2.43 -0.35
USDCNY 6.7210 -0.01 0.21 -2.29
USDMXN 19.4931 0.00 1.04 -0.78
USDCZK 22.8093 -0.09 0.92 1.54
USDHUF 280.6800 -0.01 0.83 0.16
USDPLN 3.8270 -0.07 0.97 2.26
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EURO/DOLAR

Geçen hafta ECB’nin büyüme ve enflasyon tahminlerini düşürmesi,
aşağı yönlü risklerin artışına dikkat çekmesiyle bankalara yeni uzun
vadeli krediler sunması ekonomiye dair endişelerin artmasında etkili
olurken euronun değer kaybetmesine neden oldu. ABD’de tarım dışı
istihdam 181 binlik beklentinin altında kalarak 20 bin artış gösterdi.
İşsizlik oranı ise %4,0 seviyesinden %3,8 seviyesine gerilerken
ortalama saatlik kazançlar aylık %0.4 ile %0,3 olan beklentinin
üzerinde arttı. Tarım dışı istihdamı rakamlarının beklentileri
karşılaması ile EURUSD paritesi 1,1245 seviyesine kadar yükseldi.
Yükselişlerin devamında 1,1265 - 1,1285 ve 1,1311 seviyeleri
direnç olarak izlenebilir. Geri çekilmelerde 1,1215 – 1,1190 ve
1,1175 seviyeleri destek olarak bulunmaktadır.

Günlük Pivot Seviyeleri

   1.1265

  1.1253  

 1.1247   

1.1240    

 1.1228   

  1.1216  

   1.1210

GBP/USD

Brexit oylamaları öncesi haftanın son günü paritede geri çekilmeler
görüldü. Hafta sonu konuşan May’in yarın oylanacak Brexit
oylamasından ret oyu çıkması durumunda AB’den asla
çıkamayabileceklerini belirtirken milletvekillerinde destek istedi.
Yarın parlamentoda Brexit anlaşmasının reddedilmesi durumunda
çarşamba günü anlaşmasız Brexit oylaması yapılacak. Bu
oylamanın da reddedilmesi durumunda ise perşembe günü  Brexit’in
kısa süreliğine ertelenmesi durumu oylanacak. Paritede bugün
aşağıda 200 günlük üssel ortalamaların bulunduğu 1,2935
seviyesinin altında yükseliş trendinin dip seviyesi olan 1,2880
seviyeleri takip edilecektir.  Yukarıda ise 22 ve 9 günlük üssel
ortalamaların bulunduğu sırasıyla 1,3075 ve 1,3095 ardından
1,3150 seviyeleri direnç bölgeleri olarak izlenebilir.

Günlük Pivot Seviyeleri

   1.3041

  1.3018  

 1.3002   

1.2986    

 1.2963   

  1.2940  

   1.2924
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USDTRY

Dolar/TL kuru cuma günü 5,4308 ve 5,4887 seviyeleri arasında
dalgalanarak günü 5,4408 seviyesinden tamamladı. Perşembe günü
Draghi’nin konuşmasının ardından küresel dolar endeksinde güvenli
liman algısıyla yükselişler görmüştük. Dolar endeksi haftanın son
gününe hareketini devam ettirerek başlasa da kapanışa doğru
görülen aşağı yönlü eğilim kurun haftayı 5,44 seviyelerinden
tamamlamasını sağladı. Bugün açıklanacak büyüme ve cari işlemler
dengesi verileri yakından takip edilecek. Sabah 08.30 itibariyle kur
5,44 seviyelerinden işlem görüyor. Kurda bugün 5,4570 seviyesinin
üzerinde yükseliş trendinin tepe noktası olan 5,4910 ve üzerinde
5,5200 direnç seviyeleri olarak takip edilebilir. Kurda 5,4540
seviyesinin altında 5,4230 ve 5,4020 destek seviyeleri olarak
izlenebilir.

Günlük Pivot Seviyeleri

   5.4835

  5.4683  

 5.4580   

5.4477    

 5.4324   

  5.4172  

   5.4069

EUR/TRY

ECB’nin büyüme ve enflasyon tahminlerini düşürmesi, aşağı yönlü
risklerin artışına dikkat çekmesiyle bankalara yeni uzun vadeli
krediler sunması ekonomiye dair endişelerin artmasında etkili oldu.
Oluşan endişelerle EURTRY’de sınırlı geri çekilme görülürken
haftanın ilk işlem günü 100 günlük üssel ortalama seviyesi olan
6,1155’den fiyatlanıyor. Yurtiçinde bugün 4. çeyrek büyüme
rakamları ve cari işlemler dengesinin açıklanması bekleniyor. Kurun
100 günlük üssel ortalamanın üzerinde tutunma gerçekleştirmesi
halinde  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

   6.1708

  6.1507  

 6.1392   

6.1276    

 6.1075   

  6.0874  

   6.0758

(0216) 453 0120 www.gedik.com

https://www.gedik.com/


Gedik Forex Bülten 11 Mart 2019

Altın

Cuma günü 1300$ seviyesini test etmesinin ardından bir miktar
gevşeyen ons altın yeni haftaya 1298$ düzeyinde başladı. Fed
başkanı Powell dün verdiği mülakatta enflasyonun durgun olduğunu
ve Fed politikalarının uygun olması sebebiyle aceleci davranmaya
gerek olmadığını savundu. Altın ve gümüşte bu yıl ana hikâye
Fed’in duraksaması ve gevşet para politikalarının bir süre daha
devam etmesi olacak. Dolar TLTRO programı sebebiyle Euro
karşısında değer kazansa da 20 Mart’ta gerçekleşecek Fed
toplantısında gelecek açıklamalar altında tekrar fiyatlama
oluşturabilir. Teknik olarak tam olarak geniş pencerede alçalan
kanal içindeyiz. Bu kanaldan çıkabilmesi için 1300$ seviyesini
yukarı yönde kırması gerekir. 1300/ 1307/ 1315 direnç seviyeleri,
1294/ 1287/ 1281 ise desteklerdir.

Günlük Pivot Seviyeleri

   1,303.54

  1,301.37  

 1,300.11   

1,298.86    

 1,296.69   

  1,294.52  

   1,293.26

DAX Yakın Vade

ECB’nin enflasyon ile büyüme tahmininde aşağı yönlü revizyonlara
gitmesi küresel büyümeye dair endişeleri tekrar gündeme taşırken
geçen hafta perşembe gününden bu yana hisse piyasalarında satış
baskısının artış kaydettiği görülüyor. DAX vadelileri cuma gününü
%0,39’luk bir düşüşle 11.466 seviyesinden tamamladı. Yeni haftaya
hafif alıcılı bir seyirle başlayan DAX vadelilerinde 11.511 seviyesi
üzerinde yukarı yönlü hareketlerin devam ettiği görülebilir. Bu
durumda 11.556 ve 11.600 seviyeleri direnç olarak izlenebilir. Aşağı
yönlü hareketlerde ise 11.465 ve 11.405 seviyeleri destek olarak
takip edilebilir. 11.405 seviyesi altında satış baskısının artış
kaydettiği 100 günlük üssel hareketli ortalamaya denk gelen 11.340
seviyesinin gündeme geldiği görülebilir. 

Günlük Pivot Seviyeleri

   11,533.67

  11,522.33  

 11,512.17   

11,502.00    

 11,490.67   

  11,479.33  

   11,469.17
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Dow Jones Yakın Vade

ABD borsaları geçen haftayı satış ağırlıklı tamamladı. Cuma
kapanışta Dow Jones endeksi %0,09 azalışla 25.450 puandan
kapanış yaptı. Vadeli piyasada ise Dow diğer vadelilerden negatif
ayrışarak %0,4 oranında satıcılı seyrediyor. Bugün açıklanacak
perakende satışlar önemli olacak. Fed başkanı Powell dün verdiği
mülakatta enflasyonun durgun olduğunu ve Fed politikalarının
uygun olması sebebiyle aceleci davranmaya gerek olmadığını
savundu. ABD borsalarındaki düşüş dördüncü gününe girdi. Vadeli
teknik olarak çift tepe oluşturdu ve hedefini gördü. 25.260 puan
desteği çalıştı ve buradan tepkiler geliyor.  25.600/ 25.500/ 26.100
dirençler, 25.260/ 25.150/ 24.950 destekler.

Günlük Pivot Seviyeleri

   25,600.00

  25,538.00  

 25,467.00   

25,396.00    

 25,334.00   

  25,272.00  

   25,201.00

S&P 500 Yakın Vade

S&P 500 Endeksi cuma günkü seansı %0,21 oranında satış görerek
dünkü seansı 2743 puan seviyesinden sonlandırdı. Cuma günü
açıklanan verilere göre ABD'de şubat tarım dışı istihdam 20 bin
artarak 17 ayın en düşük artışını gerçekleştirdi. Cuma günü
açıklanan verilere göre ABD'de şubat tarım dışı istihdam 20 bin
artarak 17 ayın en düşük artışını gerçekleştirdi. Küresel büyüme
endişeleri ve ticaret gerginliğinin çözüme ulaşmaması risk iştahını
kısıyor. Vadeliyi teknik olarak ele aldığımızda 2760 puan seviyesini
aşağı kırmasıyla satışların arttığını görüyoruz. En yakın destek 2730
olurken yaşanan sert satışlar sonrası bir miktar tepki gördü. Ancak
görünüm halen daha çok zayıf.  2775/ 2815/ 2830 puan seviyeleri
dirençler, 2760/ 2730/ 2695 puan ise destekler.

Günlük Pivot Seviyeleri

   2,767.67

  2,759.33  

 2,753.42   

2,747.50    

 2,739.17   

  2,730.83  

   2,724.92
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Brent Petrol

Brent petrol yeni haftaya %0,5 artışla 65,6$ seviyelerinden başladı.
ABD'nin petrol endüstrisinin görünümü ve kısa dönem ham petrol
üretimi hakkında gösterge kabul edilen petrol sondaj kulesi sayısı
bir önceki haftaya göre 9 düşerek 834'e geriledi. Geçen hafta
açıklanan resmi ham petrol stokları 1,2 milyon varil artış
beklentisinin üzerinde 7,1 milyon varil arttı. Ayrıca küresel büyüme
endişeleri ve ticaret gerginliğinin çözüme ulaşmaması petrol talebini
baskılıyor. Teknik olarak 66,0-65,0$ seviyeleri arasında yatay
işlemler seyreden brent petrol yukarıda 66,0 seviyesini aşamıyor.
Diğer tarafta geçen hafta 64$ seviyesine kadar gerileyen petrolde
geniş yatay bant devam ediyor. 66,00/ 66,60/ 67,40 dirençler, 65,10/
64,60/ 64,30 ise destekler.

Günlük Pivot Seviyeleri

   66.65

  66.38  

 66.17   

65.95    

 65.68   

  65.41  

   65.20

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 tarım dışı istihdam 181 binlik
beklentinin altında kalarak 20 bin artış gösterdi. İşsizlik oranı ise
%4,0 seviyesinden %3,8 seviyesine gerilerken ortalama saatlik
kazançlar aylık %0,4 ile %0,3 olan beklentinin üzerinde arttı.
USDJPY’de 110,85 seviyesinden gelen alımlarla toparlanma
kaydediliyor. Yükselişlerin devam etmesi halinde 111,60 - 111,85 ve
112,10 seviyeleri direnç olarak izlenebilir. Olası geri çekilmelerde
ise 110,58 – 110,14 ve 109,75 seviyeleri destek olarak izlenebilir. 

Günlük Pivot Seviyeleri

   111.55

  111.36  

 111.26   

111.16    

 110.97   

  110.77  

   110.67
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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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