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Piyasa Gündemi

İngiltere parlamentosunun Brexit’in ertelenmesini onaylamasıyla
gözler AB’ye döndü. AB liderleri 21 Mart'ta Brüksel'deki
toplantısında Brexit’in ertelenmesi konusunda nihai kararı verecek.
Diğer taraftan Amerika ile Çin arasında devam eden ticaret
müzakerelerinin istendiği şekilde gitmediğine, Trump-Xi toplantısının
en az nisana kadar ertelendiğine dair haber akışları izleniyor. Bugün
ABD sanayi üretimi ön planda.  

Açıklanacak Önemli Ekonomik Veriler    

•    13:00 Euro Bölgesi TÜFE Önem: Yüksek 
•    16:15 ABD – Sanayi Üretimi Önem: Yüksek
 

Türkiye

Takvim etkisinden arındırılmış sanayi üretimi ocakta geçen yılın
aynı ayına göre % 7,3 azalırken, mevsim ve takvim etkisinden
arındırılmış sanayi üretimi bir önceki aya göre %1 yükseldi. Mevsim
ve takvim etkisinden arındırılmış sanayinin alt sektörleri
incelendiğinde, ocakta madencilik ve taş ocakçılığı sektörü endeksi
bir önceki aya göre % 1,7, imalat sanayi sektörü % 1,1 elektrik, gaz,
buhar ve iklimlendirme üretim ve dağıtımı sektörü endeksi %0,1
arttı. Merkez Bankası'nın gerçekleştirdiği mart ayı beklenti anketinde
yılsonu enflasyon tahmini %15,91’den %15,64'e geriledi. Kredi
derecelendirme kuruluşu Moody's raporunda kamu bankalarına faiz
sınırının kamu bankaları için pozitif olduğu belirtildi. Yurtiçinde
bugün işsizlik rakamlarının açıklanması bekleniyor. Ayrıca
Brüksel'de yapılacak Türkiye-Avrupa Birliği ilişkilerinin en üst
düzeyde karar alma organı olan ortaklık konseyi toplantısı takip
edilecek.

ABD

Trump, Çin ile ticari bir anlaşma yapmak için acelesi olmadığını
belirterek iki taraf arasında aylardır süregelen görüşmelerde esas
meselenin fikri mülkiyet haklarının korunması olduğunu vurguladı.
Beyaz Saray'da gazetecilere konuşan Trump, Çin ile büyük
olasılıkla anlaşacaklarını düşündüğünü çünkü ek gümrük
vergilerinden dolayı sıkıntı çeken Çin'in bunu istediğini belirtti.
Konuya yakın kaynaklara göre; Trump ile Xi Jinping'in ticaret
savaşını sonlandıracak anlaşmayı imzalayacakları toplantının mart
ayında değil, nisan ayında gerçekleşeceği belirtildi. ABD'de yeni
konut satışları 3 ayın en düşük seviyesine indi. ABD'de yeni konut
satışları ocak ayında %6.9 düşüşle 607 bin oldu. Haftalık işsizlik
maaşı başvuruları 9 Mart'ta sona eren haftada 6 bin artarak 229 bin
oldu ve bir ayın en yüksek seviyesine çıktı. Bugün ABD'de
açıklanacak sanayi üretimi açıklanacak.

İngiltere

İngiliz parlamentosu, hükümetin Brexit anlaşmasının yeniden
oylanmasını ve Brexit’in 30 Haziran’a ertelenmesini içeren
önergesini kabul etti. Hükümetin daha önce 2 kez reddedilen Brexit
anlaşmasının 20 Mart’tan önce bir kez daha oylanmasını öngören
önergesi, parlamentonun alt kanadı Avam Kamarasında, 202’ye
karşı 412 oyla kabul edildi. Önergeye göre, anlaşmanın
parlamentodan geçmesi durumunda Theresa May hükümeti, Avrupa
Birliği'nden Brexit’in 30 Haziran’a kadar ertelenmesini talep edecek.
Hükümetin, talebini AB’ye, 21 Mart’ta yapılacak liderler zirvesinde
bildirmesi öngörülüyor.
 

Piyasa Verileri
Pariteler Son Günlük Değ.

(%)
Haftalık Değ.

(%)
Yılbaşı Değ.

(%)
USDTRY 5.4706 0.07 0.55 3.35
EURTRY 6.1949 0.06 1.32 2.14
EURUSD 1.1318 0.12 0.69 -1.22
GBPUSD 1.3240 -0.01 1.71 3.84
USDJPY 111.66 -0.04 0.57 1.87

Sepetler Son Günlük Değ.
bp

Haftalık Değ.
bp

Yılbaşı Değ.
bp

½ $ + ½ € 5.8250 0.83 4.65 16.30
Dolar Endeksi 96.6560 -7.10 -65.00 55.50
REK 75.6100 - - 61.00

Endeks Vadeliler Son Günlük Değ.
(%)

Haftalık Değ.
(%)

Yılbaşı Değ.
(%)

S&P 500 Yakın Vade 2,817.50 0.19 2.57 12.46
DAX Yakın Vade 11,619.50 0.05 1.34 10.02
Dow Jones Yakın
Vade 25,812.00 0.27 1.24 10.93

Emtialar Son Günlük Değ.
(%)

Haftalık Değ.
(%)

Yılbaşı Değ.
(%)

Ons Altın 1,301.47 0.40 0.24 1.49
Gram Altın 228.91 0.47 0.58 4.94
WTI 58.78 0.32 5.08 28.12
BRENT 67.35 0.30 2.64 24.34
Bakır 2.93 0.09 0.72 7.57

Tahviller Son Günlük Değ.
bp

Haftalık Değ.
bp

Yılbaşı Değ.
bp

Türkiye 2 Yıllık 18.9400 15.00 14.00 -79.00
Türkiye 10 Yıllık 16.2600 40.00 83.00 -22.00
ABD 10 Yıllık 2.6210 -0.90 -0.40 -6.50
ABD 2 Yıllık 2.4610 -0.20 -0.40 -3.50
Almanya 10 Yıllık 0.0820 0.80 2.00 -16.40
Almanya 2 Yıllık -0.5410 0.50 0.40 6.90

Gelişmekte Olan
Ülke Kurları Son Günlük Değ.

(%)
Haftalık Değ.

(%)
Yılbaşı Değ.

(%)
USDZAR 14.4855 -0.35 0.32 0.69
USDIDR 14,271.25 -0.04 -0.25 -1.01
USDTRY 5.4707 0.07 0.55 3.35
USDRUB 65.4471 0.03 -1.34 -6.02
USDBRL 3.8419 -0.11 -0.72 -1.02
USDCNY 6.7176 -0.08 -0.06 -2.34
USDMXN 19.3115 -0.04 -0.93 -1.70
USDCZK 22.6784 -0.11 -0.66 0.96
USDHUF 277.8100 -0.12 -1.03 -0.86
USDPLN 3.8027 -0.10 -0.70 1.61
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EURO/DOLAR

Küresel piyasalarda yakından izlenen oylamada Brexit’in 30
Haziran’a ertelenmesini içeren önerge kabul edilmesi risk iştahını
destekledi. Dün Trump ile Xi Jinping'in ticaret savaşını
sonlandıracak anlaşmayı imzalayacakları toplantının mart ayında
değil de, nisan ayında gerçekleşeceği yönündeki haber akışı
endişelerin yaşanmasında etkili oldu. ABD'de yeni konut satışları 3
ayın en düşük seviyesine inerek ocak ayında %6.9 düşüşle 607 bin
oldu. Brexit'in ertelenmesi sonrasında parite 1,1300 seviyesinin
altına sarktığı görüldü.  Bugün 1,1298 seviyesinden gelen alımlarla
toparlanma kaydedilirken yükselişlerin devamında 1,328 – 1,1338
ve 1,1350 seviyeleri direnç olarak öne çıkmaktadır. Olası geri
çekilmelerde ise alımın geldiği seviye olan 1,1298 – 1,1285
ve1,1266 seviyeleri destek olarak izlenebilir.

Günlük Pivot Seviyeleri

   1.1360

  1.1344  

 1.1331   

1.1318    

 1.1302   

  1.1286  

   1.1273

GBP/USD

İki gün önce 2.Brexit anlaşmasını önceki gün ise anlaşmasız Brexit
anlaşmasını reddeden İngiliz parlamentosu, dün Brexit’in
ertelenmesini öngören oylamayı 202’ye karşı 412 oyla kabul etti.
Kararın ardından hükümetin Avrupa Birliği’nden Brexit anlaşmasını
30 Haziran’a kadar uzatmayı talep etmesi bekleniyor. Kararın 21
Mart’ta ki liderler zirvesinde bildirilmesi bekleniyor. Bugün ABD
tarafında açıklanacak sanayi üretimi ve tüketici güven endeksi
verileri takip edilecek. Sabah saatlerinde 1,3240 direnç seviyesinde
yatay işlem gören paritede bu seviyelerin üzerinde 1,3300 seviyesi
ve son 9 ayın zirvesi 1,3380 direnç seviyeleri olarak izlenebilir.
Paritede aşağıda ise 1,3240 seviyesinin altında 9 ve 22 günlük
üssel ortalamalarının bulunduğu 1,3190 ve 1,3130 seviyeleri takip
edilecektir.

Günlük Pivot Seviyeleri

   1.3314

  1.3291  

 1.3265   

1.3240    

 1.3217   

  1.3194  

   1.3168
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USDTRY

Dolar/TL kuru dün 5,4641 ve 5,4769 seviyeleri arasında
dalgalanarak günü 5,4692 seviyesinden tamamladı. Dün yurtiçinde
sanayi üretimi verisi takip edilirken rakamların beklentilerin bir
miktar üzerinde gelmesine piyasalar önemli bir tepki vermedi.
Küresel dolar endeksinde bir miktar yukarı yönlü hareket görülse de
Dolar/TL kuru dar bir bantta yatay bir görünüm sergiledi. Sabah
08:50 itibariyle kur 5,47 seviyelerinden yatay işlem görüyor. Halen
yükseliş trendinin içinde seyreden Dolar/TL kurunda bugün 5,4770
seviyesinin üzerinde 5,4890 bu yükseliş trendinin tepe noktası olan
5,5270 direnç seviyeleri olarak takip edilebilir. Kurda 5,4540
seviyesinin altında 5,4400 ve günlük yükseliş trendinin dip noktası
5,4330 destek seviyeleri olarak izlenebilir.

Günlük Pivot Seviyeleri

   5.4897

  5.4833  

 5.4769   

5.4706    

 5.4642   

  5.4578  

   5.4515

EUR/TRY

Küresel piyasalar tarafından yakından izlenen oylamada Brexit’in 30
Haziran’a ertelenmesini içeren önerge kabul edildi. Yurtiçinde
sanayi üretimi ocakta geçen yılın aynı ayına göre % 7,3 azalarak bir
önceki aya göre %1 yükseliş kaydetti. Kurda alıcılı seyrin devam
ettiği gözlemlenirken yükselişlerde 6,2020 direncinin kırılması
halinde 6,2465 - 6,2760 6,3400 seviyeleri direnç olarak izlenebilir.
Olası geri çekilmelerde ise 6,1542 – 6,0958 ve 6,0650 destek
seviyeleri olarak öne çıkmaktadır.  Bugün yurtiçinde işsizlik oranı
takip edilecekken, Euro Bölgesi’nde TÜFE rakamlarının açıklanması
bekleniyor. Ayrıca Brüksel'de yapılacak Türkiye-Avrupa Birliği
ilişkilerinin en üst düzeyde karar alma organı olan ortaklık konseyi
toplantısı takip edilecek.

Günlük Pivot Seviyeleri

   6.2241

  6.2131  

 6.2040   

6.1949    

 6.1839   

  6.1730  

   6.1639
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Altın

Ons altın bu sabah 1300$ seviyesini test etse de 1298$
seviyesinden işlem görüyor. Küresel çapta izlediğimiz risklerde
azalma sonucu altın bir miktar kar satışına maruz kaldı. Önceki
günkü oylamada anlaşmasız Brexit'e hayır diyen İngiliz
parlamentosu, Brexit’in 30 Haziran’a ertelenmesini içeren önergesini
kabul etti. Trump, Çin ile ticaret anlaşmasının muhtemelen 3-4 hafta
içinde netliğe kavuşacağını söyledi. Yine de güvercin Fed politikaları
bu yıl altında ana başlık olacak. Dolar endeksi şimdilik hafif satıcılı
ve altın karşısında çok kuvvetli değil. Teknik olarak kısa vadeli
yükseliş kanalının dışına taşan altın 1293$’ı destek haline getirdi.
1300$ üzerine çıkarsa yeniden kanala girmiş olacak. 1300/ 1304/
1315/ 1320 dirençler, 1297/ 1290/ 1280 ise destek seviyeleridir.

Günlük Pivot Seviyeleri

   1,312.43

  1,307.29  

 1,304.38   

1,301.47    

 1,296.33   

  1,291.19  

   1,288.28

DAX Yakın Vade

Piyasalarda ticaret savaşlarına ilişkin haber akışı borsaları olumlu
yönde etkiledi. Trump’ın Çin ile muhtemelen 3-4 hafta içerisinde
netliğe kavuşacağını söylemesi olumlu yönden algıladı ve fiyatlıyor.
DAX vadelisi bu sabah %0,13 oranında alıcılı durumda ve 11.621
seviyesinden işlem görüyor. Brexit’in 30 Haziran’a ertelenmesini
içeren önergesini kabul edildi. Bu durum Avrupa için olumlu
yansıyacaktır. Teknik olarak iki tane kısa vadeli trend üzerinde
seyreden DAX kontratı yukarıda bir türlü 11.680 majör direncini
aşamadı. Ancak genel görünümde bir yıllık düşüş trendi devam
ediyor. 11.650 seviyesinde bulunan 200 günlük ortalama da direnç
olarak karşımızda. Dolayısıyla zorlu bir bölgedeyiz. Alımlarda
temkinli olmakta fayda var. 11.650/ 11.680/ 11.770 dirençler,
11.550/ 11.480/ 11.410 destekler.

Günlük Pivot Seviyeleri

   11,653.67

  11,643.83  

 11,631.67   

11,619.50    

 11,609.67   

  11,599.83  

   11,587.67
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Dow Jones Yakın Vade

ABD Endekslerinde bu hafta karışık bir görünüm izledik. Borsalar
yükseliş ve düşüş arasında hareket ederken dün yine ABD
endekslerinde kararsız bir seyir söz konusuydu. Dow Endeksi dünkü
seansı %0,03 artışla 25.710 seviyesinden tamamladı. dün yine Dow
içerisinde Boeing hisselerinin olumsuz seyri devam etti. Bununla
beraber ticaret anlaşmazlıklarına yönelik belirsizlik olsa da Trump
yaptığı açıklamada Çin ile ticaret anlaşmasının muhtemelen 3-4
hafta içinde netliğe kavuşacağını söyledi. Vadeli bu sabah hafif
alıcılı seyrediyor. Teknik olarak 25.200 puan seviyesinden bulduğu
destekle 25.860 direncini test ediyor. Hali hazırda alçalan trendin
devam ettiği Dow vadelisinde 25.860 ve 26.230 seviyeleri oldukça
kritik. Diğer yanda direnç denemelerinde döndüğü 25.560/ 25.400/
25.200 ise destekler.

Günlük Pivot Seviyeleri

   25,981.67

  25,919.33  

 25,865.67   

25,812.00    

 25,749.67   

  25,687.33  

   25,633.67

S&P 500 Yakın Vade

S&P 500 Endeksi dünkü seansı % 0,09 azalışla 2.808 puan
seviyesinden sonlandırdı. ABD endekslerinin kendi içerisinde
yaşanan bu ayrışma hisse piyasalarına yönelik olarak yatırımcıların
kafalarının karışık olduğunu öne çıkardı. Boeing ve Facebook
hisseleri dün aşağı çeken etmenlerdi. Bugün sanayi üretim ve
kapasite kullanım verileri açıklanacak. S&P500 vadelisi bu sabah bir
miktar yükselişle güne devam ediyor. Trump’ın Çin ile ticaret
anlaşmasının muhtemelen 3-4 hafta içinde netliğe kavuşulacağını
açıklamasıyla ticaret anlaşmazlığı riski bir miktar geriledi. Teknik
olarak 2820-2825 puan aralığı ana direnç. Vadeli test edip geri
döndü. 2825/ 2830/ 2840 puan seviyeleri dirençler, 2760/ 2730/
2695 puan ise destekler. Yükseliş tendi devam ettiği vadelide geri
çekilmeler yukarı tepki ile sonuçlanıyor.

Günlük Pivot Seviyeleri

   2,831.83

  2,826.92  

 2,822.33   

2,817.75    

 2,812.83   

  2,807.92  

   2,803.33
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Brent Petrol

Petrol fiyatları dün ve önceki gün ABD’de resmi ve özek ham petrol
stoklarının açıklanması ve stoklardaki beklenmedik düşüş ile birlikte
yükselişe geçti. Bu sabah Brent petrol 67,20 seviyesinden işlem
görüyor. OPEC'in günlük ham petrol üretimi şubatta bir önceki aya
göre günlük 221 bin varil azalarak 30,5 mln varile düştü. OPEC dışı
ülkelerde ise petrol üretimi günlük 60 bin varil artışla 68,6 mln varile
yükseldi. Ticaret anlaşmazlıklarına yönelik olarak ise Trump, Çin ile
ticaret anlaşmasının muhtemelen 3-4 hafta içinde netliğe
kavuşacağını söyledi. Şimdilik hava petrol lehine esmeye devam
ediyor. Teknik olarak 67,70$ seviyesi zorlu bir direnç ve birkaç
denemede şimdilik geçilemedi. Yükseliş trendinin devam ettiği
Brentte 67,70/ 68,30/ 69,20 dirençler, 67,40/ 67,0/ 66,0 ise
desteklerdir.

Günlük Pivot Seviyeleri

   67.75

  67.56  

 67.46   

67.35    

 67.16   

  66.97  

   66.87

USD/JPY

Dün Trump ile Xi Jinping'in ticaret savaşını sonlandıracak anlaşmayı
imzalayacakları toplantının mart ayında değil de, nisan ayında
gerçekleşeceği yönündeki haber akışı endişelerin yaşanmasında
etkili oldu. ABD'de yeni konut satışları 3 ayın en düşük seviyesine
inerek ocak ayında %6.9 düşüşle 607 bin oldu. BOJ bu ay
gerçekleştirilen toplantıda beklendiği gibi  faiz oranlarında herhangi
bir değişikliğe gitmedi. USDJPY’de dün takip eidlen ve önemli
destek seviyesi olan 111,60 ınaşağı yönlü kırıldığı görüldü.
Bugünde geri çekilmenin yaşandığı USDJPY’de kısa vadede 111,45
- 111,25 ve 111,00 seviyeleri destek olarak izlenebilir. Yükselişlerde
111,85 – 112,10 ve 112,58 seviyeleri direnç olarak takip edilebilir.
ABD’de sanayi üretiminin açıklanması bekleniyor.

Günlük Pivot Seviyeleri

   112.29

  112.09  

 111.88   

111.66    

 111.47   

  111.28  

   111.07
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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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