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Piyasa Gündemi

Geçen hafta büyümeye dair artan endişeler risk iştahını baskı
altında bıraktı. Bu taraftaki endişeler gündemdeki yerine
korumasına karşın dün küresel hisse piyasalarında geçen haftaki
kayıpların ardından toparlanma gözlendi. Bugün İngiltere’de
gerçekleşecek Brexit tasarısına ilişkin oylama takip edilecek. Daha
önce reddedilen tasarının tekrar reddedilmesi durumunda çarşamba
ve perşembe günkü oylamalar piyasaların gündemini oluşturacak.

Açıklanacak Önemli Ekonomik Veriler    

•    12:30 İngiltere– Sanayi Üretimi Önem: Orta 
•    15:30 ABD – TÜFE Önem: Yüksek

Türkiye

Türkiye ekonomisi 2018/4 çeyreğinde % 3 küçülürken yılın
tamamında % 2,6 büyüme kaydetti. Geçen yıl hizmetler sektörünün
katma değeri % 5,6, tarımın % 1,3 ve sanayinin % 1,1 artarken,
inşaat sektörünün ise % 1,9 azaldı. Kişi başına GSYH değeri,
2018'de 9 bin 632 dolar olarak hesaplandı. Bu değer, 2017'de 10
bin 597 dolar olarak belirlenmişti. Türkiye'nin cari işlemler açığı ocak
ayında 813 milyon dolar olarak gerçekleşti. Hazine ve Maliye Bakanı
Albayrak, Türkiye'nin 2018 yılı büyüme performansına ilişkin
büyümede en kötü beklentilerin gerçekleşmediğini sürecin çok kısa
sürede başarılı bir şekilde atlatıldığını belirtti. 2019'a ait güncel
verilerin, ekonominin hızlı bir toparlanma eğilimine girdiğini ve
ekonomideki yavaşlamanın geçici olduğuna işaret ettiğini söyledi. 

Euro Bölgesi

Dün Almanya’da açıklanan sanayi üretimi ocak ayında %0,8
azalarak üst üste 4 ay beklenti altında kaldı. Beklentilerin altında
kalan sanayi üretimi lokomotif ekonomide ciddi sorunlar olduğunu
gösterdi. Almanya'nın mevsimsellikten ve takvim etkilerinden
arındırılmış ihracatı, ocakta bir önceki aya göre değişmezken,
ithalatı % 1,5 arttı. Arındırılmamış rakamlara göre ele alındığında,
Almanya'dan ocakta 108,9 milyar eruoluk ihracat 94,4 milyar
euroluk da ithalat yapıldı. Böylece Almanya ocakta arındırılmamış
rakamlarla 14,5 milyar euro dış ticaret fazlası verdi. Dış ticaret
fazlası geçen yılın aynı ayında 17,2 milyar avro olarak kayıtlara
geçmişti.

ABD

ABD Ticaret Bakanlığı verilerine göre perakende satışlar aralık
ayında yaşanan sert düşüş sonrası ocak ayında %0.2 artış gösterdi.
Otomobil hariç perakende satışlar %0.9 arttı. İşletme stokları ise
aralık ayında beklentilere paralel %0,6 açıklanarak artış kaydetti.
 Bugün ABD’de TÜFE rakamları takip edilecek.

İngiltere

İngiltere Başbakanı Theresa May ve AB Komisyonu Başkanı
Juncker bugün yapılacak  Brexit oylaması öncesi ortak basın
toplantısı yaptı. İngiltere Başbakanı May,"tedbir maddesi"
konusunda, İngiliz parlamentosunun istediği yasal bağlayıcılığı olan
değişikliklerin elde edildiğini açıkladı. Avrupa Birliği Komisyonu
Başkanı Juncker ise, Brexit konusunda başka bir müzakere
olmayacağını belirterek, "Tercih açık. Ya bu anlaşma ya da Brexit
hiç gerçekleşmez." dedi. 
 

Piyasa Verileri
Pariteler Son Günlük Değ.

(%)
Haftalık Değ.

(%)
Yılbaşı Değ.

(%)
USDTRY 5.4391 -0.12 0.95 2.75
EURTRY 6.1249 0.02 0.47 0.99
EURUSD 1.1256 0.10 -0.46 -1.76
GBPUSD 1.3205 0.40 0.22 3.57
USDJPY 111.29 0.07 -0.52 1.53

Sepetler Son Günlük Değ.
bp

Haftalık Değ.
bp

Yılbaşı Değ.
bp

½ $ + ½ € 5.7768 -0.30 4.15 11.47
Dolar Endeksi 97.0890 4.50 22.30 98.80
REK 75.6100 - - 61.00

Endeks Vadeliler Son Günlük Değ.
(%)

Haftalık Değ.
(%)

Yılbaşı Değ.
(%)

S&P 500 Yakın Vade 2,789.50 0.20 -0.07 11.35
DAX Yakın Vade 11,608.50 0.59 -0.09 9.91
Dow Jones Yakın
Vade 25,712.00 0.23 -0.45 10.50

Emtialar Son Günlük Değ.
(%)

Haftalık Değ.
(%)

Yılbaşı Değ.
(%)

Ons Altın 1,296.60 0.23 0.64 1.11
Gram Altın 226.73 0.15 1.63 3.94
WTI 56.92 0.17 0.79 24.07
BRENT 66.67 0.03 1.40 23.07
Bakır 2.93 0.64 -1.18 7.66

Tahviller Son Günlük Değ.
bp

Haftalık Değ.
bp

Yılbaşı Değ.
bp

Türkiye 2 Yıllık 18.6400 -3.00 0.00 -109.00
Türkiye 10 Yıllık 15.4300 -25.00 15.00 -105.00
ABD 10 Yıllık 2.6570 1.40 -6.20 -2.90
ABD 2 Yıllık 2.4940 1.50 -5.50 -0.20
Almanya 10 Yıllık 0.0810 1.00 -7.50 -16.50
Almanya 2 Yıllık -0.5360 -0.40 -0.50 7.40

Gelişmekte Olan
Ülke Kurları Son Günlük Değ.

(%)
Haftalık Değ.

(%)
Yılbaşı Değ.

(%)
USDZAR 14.3023 -0.25 0.93 -0.58
USDIDR 14,263.25 0.05 1.10 -1.07
USDTRY 5.4391 -0.12 0.95 2.75
USDRUB 65.8291 -0.12 0.06 -5.47
USDBRL 3.8384 -0.06 1.66 -1.11
USDCNY 6.7156 -0.16 0.12 -2.37
USDMXN 19.3771 -0.12 0.59 -1.37
USDCZK 22.7910 -0.04 0.54 1.46
USDHUF 280.2900 -0.15 0.44 0.02
USDPLN 3.8201 -0.10 0.45 2.07
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EURO/DOLAR

Haftanın ikinci işlem günü euro üzerinde baskı yaratan etkenlerden
olan Brexit’e ilişkin oylamanın bugün yapılması planlanırken
oylamaya ilişkin haber akışları önemini koruyor. ABD’de perakende
satışlar aralık ayında yaşanan sert düşüş sonrası ocak ayında %0.2
artış gösterirken, işletme stokları aralık ayında beklentilere paralel
%0,6 açıklanarak artış kaydetti. 1,1243 seviyesinden gelen alımlarla
toparlanmanın bugünde devam ettiği görülen paritede yükselişlerde
1,1285 - 1,1311 ve 1,1324 seviyeleri direnç olarak izlenebilir. Olası
geri çekilmelerde 1,1230 – 1,1215 ve 1,1190 seviyeleri destek
olarak bulunmaktadır. ABD’de şubat ayı TÜFE rakamları ve Fed
üyelerinin konuşmaları takip edilecek.

Günlük Pivot Seviyeleri

   1.1302

  1.1288  

 1.1272   

1.1256    

 1.1242   

  1.1228  

   1.1212

GBP/USD

Kritik Brexit oylaması öncesi paritede yukarı yönlü eğilim izleniyor.
Dün AB komisyonunun İrlanda “backstop maddesi” konusunun
geçici olacağına dair İngiliz hükümetine güvence vermesinin
ardından bugün yapılacak oylamaya ilişkin iyimserliğin artması
sterlinin dolar karşısında güçlü yükselişler gerçekleştirmesini
sağladı. Revize edilmiş Brexit oylaması bugün İngiliz
parlamentosunda TSİ 22.00’de gerçekleşecek. Oylamanın
reddedilmesi durumunda çarşamba günü anlaşmasız Brexit
oylaması yapılacak. Sabah itibariyle 1,32 seviyelerinden işlem
gören paritede bugün yukarıda sırasıyla 1,3240-1300 ve yükseliş
trendinin tepe noktası 1,3420 direnç seviyeleri olarak izlenebilir.
Paritede aşağıda ise sırasıyla 9-22-200 günlük üssel ortalamalarının
bulunduğu 1,3145-1,3100-1,2940 seviyeleri takip edilecektir.

Günlük Pivot Seviyeleri

   1.3424

  1.3356  

 1.3281   

1.3205    

 1.3137   

  1.3070  

   1.2994
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USDTRY

Dolar/TL kuru dün 5,4275 ve 5,4616 seviyeleri arasında
dalgalanarak günü 5,4455 seviyesinden tamamladı. Dün sabah
açılışta büyüme ve cari işlemler dengesi verileri izlenirken her iki
veri de beklentilere yakın seviyelerde gerçekleşti. Haftanın son günü
değer kayıpları yaşayan dolar endeksinin dünde zayıf seyrini
sürdürmesi kurun günü yatay seviyelerden noktalamasını sağladı.
Bugün piyasalarda ABD tarafında açıklanacak şubat ayı TÜFE verisi
takip edilecek. Sabah 08.45 itibariyle kur 5,44’lü seviyelere yakın
işlem görüyor. Kurda bugün 5,4570 seviyesinin üzerinde yükseliş
trendinin tepe noktası olan 5,4990 ve üzerinde 5,5200 direnç
seviyeleri olarak takip edilebilir. Kurda 5,4280 seviyesinin altında
5,4020 ve 5,3830 destek seviyeleri olarak izlenebilir.

Günlük Pivot Seviyeleri

   5.4636

  5.4551  

 5.4471   

5.4391    

 5.4306   

  5.4221  

   5.4141

EUR/TRY

Dün Almanya’da açıklanan sanayi üretimi ocak ayında %0,8
azalarak üst üste 4 ay beklenti altında kaldı. Türkiye ekonomisi
2018 yılı 4. çeyreğinde yıllık bazda %3 ile beklentilerden bir miktar
daha yüksek daralma kaydetti. 4Ç18’deki daralmanın ana
belirleyicileri özel tüketim ve makine yatırımları olurken; net ihracat
ve kamu harcamaları negatif baskının sınırlanmasını sağladı.
Türkiye'nin cari işlemler açığı beklentilerden bir miktar olumsuz
olarak ocak ayında 813 milyon dolar gerçekleşti. Açıklanan veri
fiyatlamalar üzerinde sınırlı etki yaratırken, 100 günlük üssel
ortalamanın desteğe dönüştüğü görülüyor. Yükselişlerde en yakın
6,1560 – 6,2020 ve 6,2625 seviyeleri direnç olarak izlenebilir. Olası
geri çekilmelerde 6,0958 -  6,0650 ve 6,0385 seviyeleri destek
olarak izlenebilir. 

Günlük Pivot Seviyeleri

   6.1575

  6.1478  

 6.1363   

6.1249    

 6.1152   

  6.1054  

   6.0940
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Altın

Ons altın yeniden 1300$ seviyesine yaklaşırken, diğer tarafta da
teknik olarak şubat ortasından bu yana devam eden alçalan trendin
dışına çıkmış olduk.  Fed başkanı Powell önceki gün verdiği
mülakatta enflasyonun durgun olduğunu ve Fed politikalarının
uygun olması sebebiyle aceleci davranmaya gerek olmadığını
savundu. 2019 yılının ana hikâyesi Fed’ in güvercin yapısı olacak.
Bu nedenle Brexit ve ticaret anlaşmazlıkları çözüme kavuşsa, altına
katkı yapmasa da bile bunların düşürücü etkileri muhtemelen geçici
olacak. Teknik olarak 1297$ direncini test ederken, bir yandan da
alçalan trendi kırmaya çalışıyoruz. Üzerinde kalıcılık satış baskısını
azaltabilir. 1300/ 1307/ 1315 direnç seviyeleri, 1294/ 1287/ 1281 ise
desteklerdir.

Günlük Pivot Seviyeleri

   1,304.03

  1,300.75  

 1,298.68   

1,296.60    

 1,293.32   

  1,290.04  

   1,287.96

DAX Yakın Vade

Artan büyüme kaygılarına bağlı olarak geçen hafta satıcılı bir seyir
izleyen hisse piyasaları yeni haftanın ilk gününde toparlanma
kaydederken DAX vadelileri dün günü %0,65’lik bir yükselişle
11.540 seviyesinden tamamladı. Bu sabah alıcılı seyrini sürdüren
DAX vadelilerinde kısa vadede 200 günlük üssel hareketli
ortalamasının geçtiği 11.628 seviyesi direnç olarak izlenebilir.
11.628 üzerinde 11.655 ve 11.680 seviyeleri direnç olarak
izlenebilir. Aşağı yönlü hareketlerde ise kısa vadede 11.600 desteği
izlenebilir. 11.600 altında şubat ayından bu yana gözlenen yükseliş
trendinin geçtiği 11.538 ile 11.480 seviyeleri destek olarak takip
edilebilir. Bugün İngiltere’deki Brexit tasarısına yönelik oylama ve
oylama sonucuna bağlı olarak şekillenen beklentiler fiyatlamalar
üzerinde etkili olabilecektir. 

Günlük Pivot Seviyeleri

   11,628.17

  11,623.83  

 11,616.17   

11,608.50    

 11,604.17   

  11,599.83  

   11,592.17
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Dow Jones Yakın Vade

Dow Jones Endeksi dün %0,79 oranında yükselerek 25.651
puandan kapanış gerçekleştirdi. Hafta sonu Boeing uçağının
düşmesi sonrası hisse bazlı hareketle satıcılı geçen seansın
ardından teknoloji hisseleri öncülüğünde toparlanan ABD endeksleri
haftaya yükselişle başlayabildi. Böylece ard arda 5 gündür yaşanan
düşüş serisi bitmiş oldu. Dün açıklanan çekirdek perakende satışlar
da %0,3 artış beklentisine karşılık %0,9 büyümesi de destekleyici
etmen oldu. Bu sabah Dow vadelisi %0,3 artıda. Teknik olarak
25.210 puan seviyesi destek olarak çalıştı ve kısa vadeli ikili dip
oluşturdu. Dip formasyonu 25.790 seviyelerine işaret etse de 25.750
puan direnç olarak çalıştı. 25.750/ 25.850/ 26.100 direnç olurken,
25.600/ 25.260/ 25.150 ise destekler. Bugün ABD TÜFE önemli
olacak.

Günlük Pivot Seviyeleri

   25,865.00

  25,812.00  

 25,762.00   

25,712.00    

 25,659.00   

  25,606.00  

   25,556.00

S&P 500 Yakın Vade

S&P 500 Endeksi dünkü seansı %1,47 oranında artışla 2783 puan
seviyesinden sonlandırdı. Bu yükselişle beraber art arda 5 gündür
yaşanan düşüş serisi bitmiş oldu. Perakende satışlar Aralık'taki sert
düşüş sonrası beklentiler değişim olmaması yönünde olmasına
rağmen Ocak'ta %0,2 arttı. Çekirdek perakende satışlar ise %0,9
arttı. Beklenti %0,3 artış olmasıydı. Bugün de açıklanacak TÜFE
rakamları oldukça önemli olacak. S&P500 vadelisini teknik olarak
ele aldığımızda; 2760 puan seviyesini aşağı kırmasıyla satışların
arttığını görmüştük. Şimdi ise bu seviyenin üzerine tırmandı. 2790
puan seviyesi ilk direnç olurken buralara yakın hafif satışların
yaşandığı görülüyor. 2790/ 2815/ 2830 puan seviyeleri dirençler,
2760/ 2730/ 2695 puan ise destekler.

Günlük Pivot Seviyeleri

   2,804.00

  2,799.00  

 2,794.25   

2,789.50    

 2,784.50   

  2,779.50  

   2,774.75
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Brent Petrol

Brent petrol bu sabah hafif satıcılı seyirle 66,60$ seviyesinden işlem
görüyor. Dün Suudi Arabistan Petrol Bakanının OPEC ve diğer
petrol üreticisi ülkelerin oluşturduğu OPEC 'in nisan ayında
yapılacak bir sonraki toplantısının grubun üretim politikasını
değiştirmek için çok erken olacağını söylemesiyle petrolde yukarı
yönlü hareketler görüldü. Ancak 2019 yılında ABD’nin petrol
ihracatının Suudi Arabistan’ı geçeceği raporu sonrasında da kar
realizasyonuna yöneldi. Teknik olarak bir süredir 65-66,0$
seviyesinde yatay bant hareketi götüren petrolde dünü denemeyle
kısa vadeli alçalan trendi kıramamış oldu. Zira 66,0$ üzerinde
kalıcılık sağlansaydı alçalan trendi kırmış olacaktı. 66,60/ 66,90/
67,40 dirençler, 66,30/ 65,10/ 64,60 ise destekler.

Günlük Pivot Seviyeleri

   67.23

  67.07  

 66.87   

66.67    

 66.51   

  66.36  

   66.16

USD/JPY

ABD’de dün açıklanan perakende satışlar aralık ayında yaşanan
sert düşüş sonrası ocak ayında %0.2 artış gösterirken, işletme
stokları aralık ayında beklentilere paralel %0,6 açıklanarak artış
kaydetti. Japonya'da ise bugün açıklanan veri
bulunmuyor. Yükselen trend kanalı içinde hareketlerine devam eden
USDJPY’de 14 günlük üssel ortalamanın desteğe dönüştüğü
görülürken devamında 111,60 - 111,85 ve 112,10 seviyeleri direnç
olarak izlenebilir. 14 günlük üssel ortalamanın altına sarkmanın
görülmesi halinde 111,00 - 110,58 ve 110,24 seviyeleri destek
olarak izlenebilir. ABD’de bugün şubat ayı TÜFE rakamları ve Fed
üyelerinin konuşmaları takip edilecek.

Günlük Pivot Seviyeleri

   111.72

  111.59  

 111.44   

111.29    

 111.16   

  111.03  

   110.88
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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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