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Piyasa Gündemi

Küresel büyümeye dair endişeler gündemdeki yerini korumaya
devam ediyor. Dün gerçekleştirilen oylamada İngiltere
Parlamentosu piyasadaki genel beklentilerle uyumlu olarak Brexit
Anlaşması’nı reddetti. Bugün parlamentoda anlaşmasız Brexit
oylanacak. Bu teklifin de reddedilmesi beklenirken gözler yarınki
Brexit tarihinin ertelenmesine ilişkin oylamada olacak. Konu ile ilgili
gelişmeler ve haber akışları yakından izlenecek.

Açıklanacak Önemli Ekonomik Veriler
    
•    15:30 ABD – Dayanıklı Mal Siparişleri Önem: Yüksek 
•    15:30 ABD – ÜFE Önem: Yüksek

Türkiye

Para piyasası fonlarının en az % 50'si mevduat/katılma
hesaplarında değerlendirileceği belirtildi. SPK açıkladığı ilke
kararıyla göre para piyasası fonlarına, fonun en az yüzde 50'sini
mevduat/katılma hesaplarında değerlendirme kuralı getirdi. İstanbul
Ticaret Odası Başkanı Şekib Avdagiç 2. çeyrekten itibaren büyüme
trendine girileceğini söyledi. Bugün yurtiçinde TCMB’nin
yayınlayacağı toplantı özeti ve Avrupa Parlamentosunda Türkiye
müzakere durum oylamasının yapılması bekleniyor.

Euro Bölgesi

Euro Bölgesi maliye bakanlarından oluşan Eurogroup Başkanı
Mario Centeno, Yunanistan'ın Nisan ayına kadar kreditörlerle
üzerinde uzlaşılan reformları tamamlaması durumunda 750 milyon
euro verebileceklerini açıkladı. Centeno basın toplantısında yaptığı
açıklamada "Yunanistan bütün taahhütlerini yerine getirirse, Nisan
ayında daha fazla borç hafifletme tedbirini değerlendireceğiz" dedi.
Bugün Euro Bölgesi’nde ocak ayı sanayi üretimi rakamlarının
açıklanması bekleniyor.

ABD

ABD'de tüketici fiyatları şubat ayında beklentileri karşılayarak aylık
bazda %0,2 yıllık bazda ise %1,5 seviyesinde açıklanarak artış
kaydetti. Çekirdek enflasyon ise tahminlerin altında gerçekleşerek
yıllık bazda %2.2 beklenirken %2.1, aylık bazda ise %0.2
beklenirken %0.1 arttı. Aylık artış, Ağustos 2018 den beri en düşük
artış olarak kayda geçti. Bugün ABD’de ÜFE rakamları ve
dayanıklımal siparişlerinin açıklanması bekleniyor.

İngiltere

İngiltere Parlamentosu dün Brexit anlaşmasını reddetti. İngiltere
Başbakanı May, oylamanın ardından yaptığı açıklamada,
"Parlamento yarın anlaşmasız Brexit'i oylacak, anlaşmasız Brexit
birliğe zarar verecektir’’dedi. May ayrıca parlamentonun, aldığı karar
karşısında derin bir üzüntü duyduğunu İngiltere'nin AB'den bir
anlaşma ile düzenli bir şekilde ayrılmasının en iyi sonuç olacağına
inanmaya devam ettiğini ifade etti. Bugün anlaşma olmaksızın
ayrılma önergesi oylanacakken yarın Brexit’i erteleme oylamasının
yapılması bekleniyor.
 

Piyasa Verileri
Pariteler Son Günlük Değ.

(%)
Haftalık Değ.

(%)
Yılbaşı Değ.

(%)
USDTRY 5.4628 0.13 0.53 3.20
EURTRY 6.1685 0.19 0.29 1.71
EURUSD 1.1285 -0.02 -0.23 -1.50
GBPUSD 1.3091 0.14 -0.65 2.68
USDJPY 111.31 -0.04 -0.40 1.55

Sepetler Son Günlük Değ.
bp

Haftalık Değ.
bp

Yılbaşı Değ.
bp

½ $ + ½ € 5.8063 2.95 6.85 14.43
Dolar Endeksi 97.0030 0.20 13.00 90.20
REK 75.6100 - - 61.00

Endeks Vadeliler Son Günlük Değ.
(%)

Haftalık Değ.
(%)

Yılbaşı Değ.
(%)

S&P 500 Yakın Vade 2,787.75 -0.15 0.59 11.28
DAX Yakın Vade 11,492.00 -0.38 -0.84 8.81
Dow Jones Yakın
Vade 25,494.00 -0.23 -0.67 9.57

Emtialar Son Günlük Değ.
(%)

Haftalık Değ.
(%)

Yılbaşı Değ.
(%)

Ons Altın 1,304.89 0.25 1.35 1.76
Gram Altın 229.18 0.41 1.86 5.07
WTI 57.19 0.25 1.83 24.64
BRENT 66.87 0.12 1.52 23.45
Bakır 2.94 -0.60 -0.12 7.86

Tahviller Son Günlük Değ.
bp

Haftalık Değ.
bp

Yılbaşı Değ.
bp

Türkiye 2 Yıllık 18.7000 6.00 5.00 -103.00
Türkiye 10 Yıllık 15.6500 22.00 42.00 -83.00
ABD 10 Yıllık 2.6110 0.90 -7.50 -7.50
ABD 2 Yıllık 2.4610 1.00 -5.30 -3.50
Almanya 10 Yıllık 0.0540 0.30 -6.80 -19.20
Almanya 2 Yıllık -0.5420 -0.60 -3.90 6.80

Gelişmekte Olan
Ülke Kurları Son Günlük Değ.

(%)
Haftalık Değ.

(%)
Yılbaşı Değ.

(%)
USDZAR 14.3789 0.19 0.80 -0.05
USDIDR 14,273.00 0.32 0.70 -1.00
USDTRY 5.4629 0.13 0.53 3.20
USDRUB 65.6302 0.06 -0.52 -5.75
USDBRL 3.8127 0.06 -0.68 -1.77
USDCNY 6.7098 0.02 -0.03 -2.45
USDMXN 19.3589 0.05 0.04 -1.46
USDCZK 22.7445 0.03 0.51 1.26
USDHUF 279.1370 -0.04 0.08 -0.39
USDPLN 3.8102 0.04 0.26 1.81
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EURO/DOLAR

Küresel büyümeye dair endişeler fiyatlamalar üzerinde etkili olmaya
devam ederken Brexit anlaşmasının dün parlamentoda
reddedilmesinin ardından bugün anlaşma olmaksızın ayrılma
önergesinin oylanması bekleniyor. ABD'de dün  açıklanan şubat ayı
enflasyon rakamları beklentileri karşılamadı. TÜFE aylık %0.2, yıllık
%1.5 artarken, çekirdek TÜFE aylık %0.1, yıllık %2.1 artış gösterdi.
Açıklanan verilerin beklentileri karşılamaması ile paritenin 22 günlük
üssel hareketli ortalama seviyesi olan 1,1311 direncinin test edildiği
görüldü. Alıcılı seyrin devam etmesi halinde kısa vadede dün test
edilen 1,1311 – 1,1324 ve 1,1343 seviyeleri direnç olarak izlenebilir.
Olası geri çekilmelerde ise 1,1265 – 1,1230 ve 1,1215 seviyeleri
destek olarak öne çıkmaktadır.

Günlük Pivot Seviyeleri

   1.1301

  1.1297  

 1.1291   

1.1285    

 1.1281   

  1.1277  

   1.1271

GBP/USD

İngiliz parlamentosu revize edilmiş Brexit anlaşmasını 242’ye karşı
391 oyla reddetti. Önceki gün AB komisyonunun İrlanda “backstop
maddesi” konusunun geçici olacağına dair İngiliz hükümetine
güvence vermesi ile görülen iyimserliğin dünkü oylamanın ardından
yerini bilinmezliğe bırakması sterlini baskı altında tutuyor. Bugün
parlamentoda yine TSİ 22.00’de anlaşmasız Brexit oylaması
yapılacak. Anlaşmanın reddedilmesi durumunda yarın yine aynı
saatlerde Brexit anlaşmasının ertelenmesine yönelik oylama
yapılacak. Sabah itibariyle 1,3095 seviyelerinden işlem gören
paritede bugün yukarıda sırasıyla 1,3150-1,3220 ve 1,3290 direnç
seviyeleri olarak izlenebilir. Paritede aşağıda 1,3070 seviyesinin
altında 50 ve 200 günlük üssel ortalamalarının bulunduğu 1,3014 ve
1,2940 seviyeleri takip edilecektir.

Günlük Pivot Seviyeleri

   1.3151

  1.3126  

 1.3109   

1.3092    

 1.3067   

  1.3043  

   1.3025
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USDTRY

Dolar/TL kuru dün 5,4301 ve 5,4669 seviyeleri arasında
dalgalanarak günü 5,4558 seviyesinden tamamladı. Hem yurtiçi
hem de ABD’de açıklanan verilerin beklentilerin çok dışına
çıkmaması ve küresel dolar endeksinde görülen sakin seyir
Dolar/TL kurunun göreceli olarak daha küçük dalga boylarıyla
yükseliş trendi içinde işlem görmesine neden oluyor. Dün gün içinde
takip edilen ABD enflasyon verileri beklentilere paralel
gerçekleşirken bugün sabah 08.45 itibariyle kur 5,46 seviyelerinden
yatay işlem görüyor. Kurda bugün 5,4660 seviyesinin üzerinde
yükseliş trendinin tepe noktası olan 5,5880 ve üzerinde 5,5430
direnç seviyeleri olarak takip edilebilir. Kurda 5,4400 seviyesinin
altında 5,4110 ve 5,3830 destek seviyeleri olarak izlenebilir.

Günlük Pivot Seviyeleri

   5.4826

  5.4744  

 5.4686   

5.4628    

 5.4546   

  5.4465  

   5.4407

EUR/TRY

Küresel büyümeye dair endişeler fiyatlamalar üzerinde etkili olmaya
devam ederken Brexit anlaşmasının dün parlamentoda
reddedilmesinin ardından bugün anlaşma olmaksızın ayrılma
önergesinin oylanması bekleniyor. Yurtiçinde 2018 yılı 4. çeyreğinde
%3 ile beklentilerin üzerinde daralma kaydetmesinin ardından alıcılı
seyrin  görüldüğü kurda yükselişlerde en yakın 6,2020 -  6,2550 ve
 6,3075 seviyeleri direnç olarak izlenebilir. Olası geri çekilmelerde
100 günlük üssel ortalamaya denk gelen 6,0958 seviyesinin
desteğe dönüştüğü görülürken, devamında 6,0650 ve 6,0385 diğer
destek seviyeleri olarak öne çıkmaktadır. Euro Bölgesi’nde bugün
sanayi üretimi yurtiçinde ise yurtiçinde TCMB’nin yayınlayacağı
toplantı özeti takip edilecek. Avrupa Parlamentosunda Türkiye
müzakere durum oylamasının yapılması bekleniyor.

Günlük Pivot Seviyeleri

   6.1911

  6.1816  

 6.1751   

6.1685    

 6.1590   

  6.1495  

   6.1430
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Altın

Ons altın yeniden 1300$ seviyesi üzerine çıkarak bu sabah %0,25
alıcılı seyrediyor. Brexit anlaşması, İngiliz Parlamentosu tarafından
149 oy farkla reddedildi. Öte yandan, İngiliz Parlamentosu bu
akşam ülkenin 29 Mart'ta AB'den anlaşma olmadan ayrılıp
ayrılmamasını oylayacak. Brexit’e ilişkin belirsizlikler artmaya
başladı. Şayet bir anlaşma söz konusu olmazsa ikinci bir
referandum veya genel seçim söylemleri belirmeye başlayabilir.
 ABD'de TÜFE Şubat'ta aylık %0,2, yıllık % 1,5 oldu. Yıllık artış
Ocak’ta %1,6 olarak gerçekleşmişti. Teknik olarak 1304 direnci test
ediliyor. Mevcut durumda 1305 seviyesinde işlem gören altında
1307/ 1315/ 1320 dirençler, 1304/ 1297/ 1291 ise destek
seviyeleridir. Bugün ABD dayanıklı tüketim mal siparişleri ve ÜFE
rakamları takip edilecek.

Günlük Pivot Seviyeleri

   1,312.13

  1,309.00  

 1,306.94   

1,304.89    

 1,301.76   

  1,298.63  

   1,296.57

DAX Yakın Vade

Yeni haftanın ilk gününde toparlanma kaydeden ve dün güne hafif
alıcılı bir seyirle başlayan küresel hisse piyasaları günün ilerleyen
bölümünde kazançları korumakta zorlandı. Büyümeye ilişkin
kaygılar risk iştahını baskı altında tutmaya devam ediyor. DAX
vadelileri de kazançlarını geri vererek günü yatay bir kapanışla
tamamladı. Bu sabah hafif satıcılı seyrin devam ettiği izlenirken
DAX vadelilerinde 22 günlük üssel ortalamasının bulunduğu 11.434
seviyesi kısa vadeli destek olarak izlenebilir. Bu seviyesi altında
11.400 ve 100 günlük üssel ortalamanın geçtiği 11.349 seviyesi
destek konumunda bulunmaktadır. Yukarı yönlü hareketlerde
11.510 ve 11.540 seviyeleri direnç olarak takip edilebilir. 11.540
üzerinde dün test edilen 200 günlük üssel ortalama (11.626) güçlü
direnç konumundadır. 

Günlük Pivot Seviyeleri

   11,527.17

  11,513.33  

 11,502.67   

11,492.00    

 11,478.17   

  11,464.33  

   11,453.67
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Dow Jones Yakın Vade

Dow Jones Endeksi dünkü seansı %0,38 kayıpla 25.554 puandan
sonlandırdı. Etiyopya'da düşen Boeing 737'nin ardından Çin,
Singapur, AB, Avustralya ve Türkiye Boeing 737 uçuşlarını
durdurmasının ardından Dow içinde ağırlığı olan Boeing
hisselerindeki kayıp endeksi aşağıya çekti. ABD'de TÜFE Şubat'ta
yıllık % 1,5 oldu. Ocak’ta %1,6 olarak gerçekleşmişti. Fed’in faiz ve
bilanço küçültme operasyonlarında güvercin hamle yapacağına
yönelik beklentiler endeksler üzerinde baskı oluşturmuyor. Bu sabah
vadeli Dow kontratı %0,2 değer kaybı yaşıyor. Teknik olarak 26,200
bölgesindeki çift tepe hedefini tamamladı. Diğer yanda 25,500
gerisine inilmediği sürece kısa ikili dip devam edebilir ve 26,000
seviyesine tepkiler görebiliriz. 25.750/ 25.850/ 26.100 direnç
olurken, 25.500/ 25.260/ 25.150 ise destekler

Günlük Pivot Seviyeleri

   25,681.33

  25,630.67  

 25,562.33   

25,494.00    

 25,443.33   

  25,392.67  

   25,324.33

S&P 500 Yakın Vade

S&P 500 Endeksi dünkü seansı %0,14 oranında satışla 2793 puan
seviyesinden sonlandırdı.  Art arda 5 günlük düşüş seyrinin
sonlanmasının ardından tekrardan ABD endeksleri zayıf bir
görünüm sundu. Brexit’e ilişkin belirsizliğin yükselmesi ve Dow
içerisinde Boeing hissesinin genel görünümü baskılaması endeksler
üzerinde baskı oluşturdu. Bu sabah S&P500 vadeli kontratı %0,1
oranında satıcılı seyrediyor.  2770-2815 aralığında işlemlerin
çoğunlukla yatay seyrettiğini ama genel görünümde henüz daha
kuvvetli bir ivme yakalayamadığını söyleyebiliriz. Bu nedenle direnç
seviyelerindeki dönüşleri takip etmekte fayda var. 2790/ 2815/ 2830
puan seviyeleri dirençler, 2760/ 2730/ 2695 puan ise destekler.

Günlük Pivot Seviyeleri

   2,803.67

  2,798.58  

 2,793.17   

2,787.75    

 2,782.67   

  2,777.58  

   2,772.17
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Brent Petrol

Brent petrol bu sabah yatay seyirlerle 66,88$ seviyesinden işlem
görüyor. ABD’de API verilerine göre haftalık ham petrol stokları 1,1
milyon varil azalırken, geçen hafta 1,1 milyon varil artış göstermişti.
Bugün de resmi tok verileri açıklanacak. Mevcut durumda yatay
seyir izlenimi veren brent petrolde ana diplerin yükseliş içinde
olduğunu ve 67$ seviyesini aşmakta zorlandığı görülüyor. EIA ABD
ham petrol üretiminin 2019'da 1.35 milyon bpd artış beklediğini
açıkladı. Önceki artış tahmini 1,45 milyon bpd idi. Teknik olarak bir
süredir dirence yakın seyreden brent 67$ seviyesini aşamazken geri
çekilmelerde çoğu zaman 66,0$ seviyesi altına sarkmıyor. Bu
nedenle destek bulduğu seviyelere yoğunlaşmakta fayda var. 66,90-
67,0/ 67,40/ 67,70 dirençler, 66,60/ 66,30/ 65,10 ise desteklerdir.

Günlük Pivot Seviyeleri

   67.26

  67.11  

 66.99   

66.87    

 66.72   

  66.57  

   66.45

USD/JPY

ABD'de dün şubat ayı enflasyon rakamları beklentileri
karşılamazken, TÜFE aylık %0.2, yıllık %1.5, çekirdek TÜFE aylık
%0.1, yıllık %2.1 artış gösterdi. Japonya’da sabah saatlerinde
açıklanan üçüncül sanayi faaliyet endeksi beklentilerin üzerinde
%0,4 seviyesinde artış kaydetti. Yükselen trend kanalı içinde
hareketlerine devam eden USDJPY’nin 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 ÜFE
rakamları ve dayanıklı mal siparişlerinin açıklanması bekleniyor.

Günlük Pivot Seviyeleri

   111.66

  111.52  

 111.42   

111.31    

 111.17   

  111.03  

   110.93
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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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