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Piyasa Gündemi

İngiliz Parlamentosu, anlaşmasız Brexit düzenlemesini reddederken
bugün Brexit’in ertelenmesine ilişkin teklif oylanacak. Dün Avrupa
Parlamentosu'nda Türkiye ile müzakerelerin askıya alınmasını
öneren rapor kabul edildi. Bugün yurt içinde 2019 yılının ilk sanayi
üretim verisi açıklanacak. Piyasadaki beklentiler yıllık bazda %8’lik
bir daralma yönünde şekillenirken bizim beklentimiz %7,46’lık bir
daralma olması yönünde.

Açıklanacak Önemli Ekonomik Veriler    

•    10:00 Türkiye – Sanayi Üretimi Önem: Yüksek 
•    17:00 ABD – Yeni Konut Satışları Önem: Yüksek

Türkiye

TCMB'nin mart toplantı özeti yayınlandı. Özette son dönemde
açıklanan verilerin dengelenme eğiliminin belirginleştiğini
gösterdiği vurgulandı. Fiyat istikrarına yönelik risklerin sürdüğü
belirtilirken raporda ihtiyaç durumunda ilave sıkılaştırmanın
yapılabileceğinin altı çizildi. Kurulun enflasyon görünümünde
belirgin bir iyileşme sağlanana kadar sıkı parasal duruşunun
korunmasına karar verildiği ifade edildi. Türk Lirası'nda yakın
dönemde gözlenen ılımlı seyir ve zayıf iç talep koşullarının
enflasyondaki gerilemeyi desteklediği belirtilirken birikmiş maliyet
yönlü baskıların daha olumlu bir görünümü sınırlandırdığı
vurgulandı. Kredi derecelendirme kuruluşu Fitch’in dün yayınlanan
raporunda önemli gelişen ülkelerin potansiyel büyüme hızı
tahminlerine ilişkin revizyonlar yer aldı. Kurumun raporuna göre
Türkiye'nin potansiyel büyüme hızı %4,3'e geriledi. Avrupa
Parlamentosu’nda Türkiye ile müzakerelerin askıya alınmasını
öneren rapor dün kabul edildi. Bugün yurtiçinde sanayi üretimi ve
yılsonu TÜFE beklentisinin açıklanması bekleniyor.

Euro Bölgesi

Euro Bölgesi'nde sanayi üretimi ocak ayında bir yıldan uzun bir
sürenin ardından güçlü yükseliş kaydetti. Ocak ayında aylık bazda
%1 seviyesinde olan beklentilerin üzerinde %1,4 arttı. Sanayi
üretimi 2018'in ocak ayı ile kıyaslandığında % 1,1 düşüş gösterdi.
Almanya’da bugün açıklanacak ÜFE rakamları takip edilecek. 

ABD

ABD Ticaret Temsilcisi Robert Lighthizer, ticaret anlaşması son
aşamaya yaklaşırken ABD'nin Çin ithalatına yönelik vergi artırımı
seçeneğini koruması gerektiğini söyledi. ABD'de dayanıklı mal
siparişleri ocak ayından düşüş beklenirken %0,04 arttı. ABD'de
üretici fiyatları şubatta aylık % 0.1 arttı, yıllık % 1.9 artış kaydetti.
Çekirdek ÜFE % 0.2 beklenirken %0.1, yıllık bazda % 2.6
beklenirken % 2.5 arttı. 

İngiltere

İngiliz Parlamentosu, anlaşmasız Brexit düzenlemesini 308'e karşı
312 oyla reddetti. İngiltere Başbakanı Theresa May, AB ayrılık
konusunda bir anlaşma üzerinde uzlaşıya varılmadığı sürece
Brexit'in uzun süreli ertelenmesinin gerekebileceğini söyledi. Bugün
tarihin ertelenmesine yönelik oylamanın yapılması bekleniyor.
İngiltere'nin erteleme talebi 21 Mart'ta Brüksel'deki AB zirvesinde
değerlendirilecek.
 

Piyasa Verileri
Pariteler Son Günlük Değ.

(%)
Haftalık Değ.

(%)
Yılbaşı Değ.

(%)
USDTRY 5.4680 0.24 -0.07 3.30
EURTRY 6.1987 0.14 1.15 2.20
EURUSD 1.1316 -0.09 1.21 -1.23
GBPUSD 1.3258 -0.62 1.41 3.98
USDJPY 111.55 0.35 -0.07 1.77

Sepetler Son Günlük Değ.
bp

Haftalık Değ.
bp

Yılbaşı Değ.
bp

½ $ + ½ € 5.8168 1.05 4.75 15.47
Dolar Endeksi 96.6550 13.80 -101.20 55.40
REK 75.6100 - - 61.00

Endeks Vadeliler Son Günlük Değ.
(%)

Haftalık Değ.
(%)

Yılbaşı Değ.
(%)

S&P 500 Yakın Vade 2,815.75 -0.13 2.39 12.39
DAX Yakın Vade 11,570.00 -0.06 0.52 9.55
Dow Jones Yakın
Vade 25,722.00 -0.18 1.00 10.55

Emtialar Son Günlük Değ.
(%)

Haftalık Değ.
(%)

Yılbaşı Değ.
(%)

Ons Altın 1,303.78 -0.42 1.39 1.67
Gram Altın 229.20 -0.21 1.34 5.08
WTI 58.43 0.07 3.39 27.35
BRENT 67.78 0.19 2.55 25.12
Bakır 2.94 -0.46 0.39 8.00

Tahviller Son Günlük Değ.
bp

Haftalık Değ.
bp

Yılbaşı Değ.
bp

Türkiye 2 Yıllık 18.7900 9.00 11.00 -94.00
Türkiye 10 Yıllık 15.8600 21.00 46.00 -62.00
ABD 10 Yıllık 2.6290 0.20 -1.40 -5.70
ABD 2 Yıllık 2.4730 0.60 0.00 -2.30
Almanya 10 Yıllık 0.0820 0.80 2.00 -16.40
Almanya 2 Yıllık -0.5460 -0.40 -2.80 6.40

Gelişmekte Olan
Ülke Kurları Son Günlük Değ.

(%)
Haftalık Değ.

(%)
Yılbaşı Değ.

(%)
USDZAR 14.4649 0.29 -0.50 0.55
USDIDR 14,274.05 0.06 0.19 -0.99
USDTRY 5.4680 0.24 -0.07 3.30
USDRUB 65.4721 0.03 -1.21 -5.98
USDBRL 3.8147 -0.06 -1.58 -1.72
USDCNY 6.7139 0.10 -0.02 -2.39
USDMXN 19.3228 0.19 -1.36 -1.65
USDCZK 22.6766 0.08 -1.10 0.95
USDHUF 278.0260 0.11 -1.71 -0.79
USDPLN 3.8000 0.12 -1.53 1.53
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EURO/DOLAR

Euro Bölgesi’nde dün sanayi üretimi uzun sürenin ardından artış
kaydederek  %1,4 seviyesinde açıklandı. Anlaşmasız Brexit’için
gerçekleştirilen oylamanın parlamentoda reddedilmesinin ardından
bugün ertelenmesine yönelik önergenin oylaması küresel
piyasalarda yakından izleniyor. ABD'de dayanıklı mal
siparişlerin ocak ayında  %0,4 artış gösteririrken, ÜFE rakamları
beklentilerin altında açıklandı. Paritede dün 50 günlük üssel
ortalama seviyesi olan 1,1338 seviyesinin test edilmesinin ardından
bugün sınırlı geri çekilme görülüyor. Geri çekilmelerde kısa vadede
1,1309 – 1,1298 – 1,1285 seviyeleri destek olarak izlenebilir.
Yükselişlerde ise 1,1338 – 1,1350 ve 1,1364 seviyeleri direnç olarak
bulunmaktadır.

Günlük Pivot Seviyeleri

   1.1362

  1.1352  

 1.1334   

1.1316    

 1.1306   

  1.1296  

   1.1279

GBP/USD

Önceki gün 2.Brexit anlaşmasını reddeden İngiliz parlamentosu dün
de anlaşmasız Brexit oylamasını 308’e karşı 312 oyla reddetti. Bu
kararın ardından anlaşmasız Brexit ihtimalinin ortadan kalkması
sterlinde yukarı yönlü hareketler görmemizi sağladı. Bugün
parlamento TSİ 22.00’de Brexit tarihinin ertelenmesini oylayacak.
Bazı kaynaklarda May’in Brexit tarihinin 2 ay ertelenmesini
isteyeceği iddia edildi. Dün oylama sonrası 1,3380 seviyelerine
kadar yükselerek 9 ayın zirvesini test eden parite sabah saatlerinde
tepki hareketleriyle 1,3245 seviyelerinden işlem görüyor. Paritede
bugün yukarıda sırasıyla 1,3300-1,3380 ve 1,3430 direnç seviyeleri
olarak izlenebilir. Aşağıda ise 1,3230 seviyesinin altında 9 ve 22
günlük üssel ortalamalarının bulunduğu 1,3180 ve 1,3125 seviyeleri
takip edilecektir.

Günlük Pivot Seviyeleri

   1.3423

  1.3382  

 1.3320   

1.3258    

 1.3218   

  1.3177  

   1.3115
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USDTRY

Dolar/TL kuru dün 5,4513 ve 5,4803 seviyeleri arasında
dalgalanarak günü 5,4548 seviyesinden tamamladı. Dün yurtiçinde
önemli bir veri açıklanmazken yurtdışında açıklanan verilerin
beklentileri karşılaması haber akışının zayıf kaldığı günde Dolar/TL
kurunun dar bir bantta yatay bir görünüm sergilemesine neden oldu.
 Dün Avrupa Parlamentosu’nun Türkiye ile müzakerelerin askıya
alınmasını öneren raporu kabul etmesinin ardından kurda önemli bir
hareket görülmedi. Sabah 08:50 itibariyle kur 5,46 seviyelerinden
yatay işlem görüyor. Kurda bugün 5,4660 seviyesinin üzerinde
yükseliş trendinin tepe noktası olan 5,5180 ve üzerinde 5,5430
direnç seviyeleri olarak takip edilebilir. Kurda 5,4540 seviyesinin
altında 5,4400 ve 5,4250 destek seviyeleri olarak izlenebilir.

Günlük Pivot Seviyeleri

   5.4862

  5.4777  

 5.4729   

5.4680    

 5.4595   

  5.4510  

   5.4462

EUR/TRY

Euro Bölgesi’nde dün sanayi üretimi uzun sürenin ardından artış
kaydederek  %1,4 seviyesinde açıklandı. Anlaşmasız Brexit’için
gerçekleştirilen oylamanın parlamentoda reddedilmesinin ardından
 bugün ertelenmesine yönelik  oylama küresel piyasalarda yakından
izleniyor. Yurtiçinde dün yayınlanan PPK özetinde fiyat istikrarına
yönelik risklerin sürdüğü belirtilirken ihtiyaç durumunda ilave
sıkılaştırmanın yapılabileceğinin altı çizildi. AP’da Türkiye ile
müzakerelerin askıya alınmasını öneren raporun kabul edilmesi TL
varlıklar üzerinde önemli bir değişikliğe neden olmadı. Kurda yukarı
yönlü hareketler görülmeye devam ederken yükselişlerde 6,2020
direncinin kırılması halinde 6,2465 - 6,2760 ve 6,3400 seviyeleri
direnç olarak izlenebilir. Olası geri çekilmelerde 6,1530 – 6,0958 ve
6,0650 destek seviyeleri olarak öne çıkmaktadır. 

Günlük Pivot Seviyeleri

   6.2195

  6.2118  

 6.2052   

6.1987    

 6.1909   

  6.1832  

   6.1766
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Altın

Ons altın bu sabah bir miktar geri çekilme ile 1310$ ‘dan 1303$
seviyelerine geriledi. Dün İngiltere’de gerçekleşen anlaşmasız Brexit
çıkışı kabul edilmedi. Böylece en kötü senaryonun geri kalmasıyla
altında bir miktar düşüş söz konusu oldu.  Çin’de ise son 10 yılın en
düşük sanayi üretimi artışı merkez bankalarından gevşeyici adım
beklentilerini artırdı. Özellikle güvercin Fed politikaları bu yıl altında
ana başlık olacak. Teknik olarak ele aldığımızda kısa vadeli yükseliş
trendinde bulunuyor. Kanal görünümündeki bu trendde dün altın
1310$ seviyesine değerek kanal üst bandını test etmiş oldu. Geri
çekilmelerde 1300$ üzerinde tutunursa kanal içinde kalmış olacak.
Mevcut durumda 1305 seviyesinde işlem gören altında 1307/ 1315/
1320 dirençler, 1304/ 1297/ 1291 ise destek seviyeleridir.

Günlük Pivot Seviyeleri

   1,316.22

  1,313.33  

 1,308.56   

1,303.78    

 1,300.89   

  1,298.01  

   1,293.23

DAX Yakın Vade

Dün yurt dışında açıklanan ekonomik verilerin beklentilerin üzerinde
gelmesi tepki alımlarını beraberinde getirdi.  DAX vadelileri dün
günü %0,36’lık bir yükselişle 11.577 seviyesinden tamamladı. Bu
sabah yataya yakın hafif satıcılı seyrin izlendiği DAX vadelilerinde
11.555 seviyesi altında 11.540 ve 22 günlük üssel ortalamasının
bulunduğu 11.453 seviyeleri destek olarak izlenebilir. Yukarı yönlü
hareketlerde 11.583 seviyesi kısa vadeli direnç konumundadır. Bu
seviyeye üzerinde 11.600 ve 200 günlük üssel hareketli
ortalamasının 11.626 seviyeleri direnç olarak takip edilebilir. Son
dönemde güçlü direnç konumunda bulunan 200 günlük üssel
ortalama üzerinde kapanışlar görülmesi durumunda yukarı yönlü
hareketlerin güç kazanacaktır.

Günlük Pivot Seviyeleri

   11,600.83

  11,588.67  

 11,579.33   

11,570.00    

 11,557.83   

  11,545.67  

   11,536.33
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Dow Jones Yakın Vade

Dow Jones Endeksi önceki günkü satıcılı seyrin ardından dünkü
seansı %0,58 kazançla 25.703 puandan sonlandırdı. ABD’de dün
açıklanan ÜFE ve dayanıklı tüketici malı siparişlerinde ÜFE
beklentileri karşılamasa da mal siparişleri 3. ayında da artışını
sürdürdü. Verilerin eşliğinde ABD ekonomisine yönelik yavaşlama
endişeleri kısmen azaldı. Bu sabah Dow vadelileri %0,1 oranında
hafif satıcılı. Vadeli teknik olarak 25.500 seviyesinde tutunmayla çift
dip formasyonunu sürdürüyor. Tutunma devam ettiği sürece 26,000
seviyesine tepkiler görebiliriz. 25.750/ 25.850/ 26.100 direnç
olurken, 25.600/ 25.260/ 25.150 ise destekler. Şimdilik 25.750
direncinde zorlanma söz konusu. Küresel vadeli piyasada Çin
verileri risk iştahını bir miktar azalttı.

Günlük Pivot Seviyeleri

   25,889.67

  25,853.33  

 25,787.67   

25,722.00    

 25,685.67   

  25,649.33  

   25,583.67

S&P 500 Yakın Vade

S&P 500 Endeksi dünkü seansı %0,69 oranında satışla 2810 puan
seviyesinden sonlandırdı.  Böylelikle önceki günkü kayıplar telafi
edilmiş oldu. Sağlık sektörü öncülüğünde yaşanan bu yükselişler
ABD verileri ile de desteklendi. ABD’de dün açıklanan ÜFE ve
dayanıklı tüketici malı siparişlerinde ÜFE beklentileri karşılamasa da
mal siparişleri 3. ayında da artışını sürdürdü. Verilerin eşliğinde
ABD ekonomisine yönelik yavaşlama endişeleri kısmen azaldı. Bu
sabah S&P vadelisi %0,14 kayıpla hafif satıcılı. Çin’den gelen
sanayi üretim verileri beklentileri karşılamayıp, son 10 yılın en düşük
ocak başlangıcını yapmasıyla risk iştahı bir miktar kısıldı. Teknik
olarak 2820 puan seviyesi ana direnç. Vadeli test edip geri döndü.
2815/ 2830/ 2840 puan seviyeleri dirençler, 2760/ 2730/ 2695 puan
ise destekler.

Günlük Pivot Seviyeleri

   2,831.17

  2,827.33  

 2,821.67   

2,816.00    

 2,812.17   

  2,808.33  

   2,802.67
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Brent Petrol

Petrol fiyatları dün ABD’de ham petrol stoklarının açıklanması ve
stoklardaki beklenmedik düşüş ile birlikte yükselişe geçti. Bu sabah
Brent petrol 67,80 seviyesinden işlem görüyor. Dünkü stoklara
bakıldığında 2,65 mln varil artış beklentisine rağmen 3,9 mln varil
azalma görüldü. Diğer yanda API stokları da önceki hafta 7,3 milyon
varil artarken, dün açıklanan veride 2,6 milyon varil azaldığı görüldü.
Stoklardaki azalma petrolü yukarı destekliyor. Ancak Çin’den gelen
sanayi üretimi son 10 yılın en zayıf rakamı. Talebin azalması
küresel büyüme endişelerini tetikliyor ki işin bu kısmı negatif. 67,70
direncinin üzerine çıksa da kuvvetli bir görünüm henüz oluşmadı.
Dolayısıyla olası dönüşlerde 67,0 seviyeleri ön plana çıkıyor. 67,70/
68,30/ 69,20 dirençler, 67,70/ 67,40/ 67,0 ise desteklerdir.

Günlük Pivot Seviyeleri

   68.12

  67.97  

 67.87   

67.78    

 67.62   

  67.47  

   67.38

USD/JPY

ABD'de dayanıklı mal siparişlerinde ocak ayında %0,4 artış
gösterirken, ÜFE rakamları beklentilerin altında açıklandı.  Çin'de
sanayi üretimi yılın ilk iki ayında geçen yılın aynı dönemine göre
yüzde 5.3 arttı. Çin’de yavaşlayan ekonomi işsizlik oranını iki yılın
zirvesine çıkarırken, yatırımlarda artış görüldü. Yükselen trend
kanalı içinde hareketlerine devam eden USDJPY’de sabah
saatlerinde  111,60 direncinin test edildiği görülüyor. Bu seviyenin
yukarı yönlü kırılması halinde 111,85 – 112,10 ve 112,58 seviyeleri
direnç olarak takip edilebilir. Olası kar satışlarının görülmesi halinde
111,00 – 110,58 ve 110,24 seviyeleri destek olarak öne
çıkmaktadır. ABD’de işsizlik haklarından yararlanma başvuruları ve
yeni konut satışları takip edilecek.

Günlük Pivot Seviyeleri

   112.24

  111.94  

 111.74   

111.55    

 111.25   

  110.95  

   110.76
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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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