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Brexit ile ilgili süreç ve ABD-Çin ticaret müzakerelerinin ön planda
olmaya devam edeceği bir haftaya başlıyoruz. Brexit için 21
Mart’taki AB Liderler zirvesi ön plana çıkarken, ticaret
müzakerelerinde resmi bir açıklama takvimi bulunmasa da
geçtiğimiz haftalarda olduğu gibi süreç hakkındaki olası haber akışı
takip edilecek. Haftanın en önemli başlıklarından biri ise politikada
değişiklik beklenmese de çarşamba günkü Fed toplantısı olacak. 

Açıklanacak Önemli Ekonomik Veriler    

•    13:00 – Euro Bölgesi – Ticaret Dengesi Önem: Orta
 

Türkiye

Türkiye'de işsizlik oranı aralık ayında %13.5'e yükseldi. Bu, Şubat
2010'dan beri en yüksek seviye olarak kayda geçti. İstihdam oranı
%45,4 oldu. İşgücüne katılma oranı %52,4 olarak gerçekleşti.
Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu, Brüksel'deki AB - Türkiye ortaklık
konseyi toplantısının ardından açıklamalarda bulundu. Çavuşoğlu,
"Her konuda hemfikir değiliz ancak çok verimli geçti." dedi.
Müzakere süreci ve mevcut durumun değerlendirildiğini söyleyen
Dışişleri Bakanı, "Türkiye AİHM üyesi, tüm kararlar götürülebilir,
hukuk işliyor." dedi. Vize serbestisiyle ilgili 6 kriter kaldığını belirten
Çavuşoğlu, çalışmaların sürdüğünü söyledi. Çavuşoğlu, "Türkiye,
göç yönetimi konusunda üzerine düşeni yerine getirmektedir." dedi.
Merkezi Yönetim Bütçesi şubat ayında 16,8 milyar TL açık verdi.
TCMB Başkanı Murat Çetinkaya Olağan Genel Kurul Toplantısında
konuştu. Merkez Bankası Başkanı Çetinkaya, "2018'de yaşanan
dalgalanmalara karşı verilen güçlü ve koordineli politika tepkisi
enflasyon görünümündeki bozulmayı kısmen sınırlamakta etkili
oldu. Cari dengedeki iyileşme eğiliminin belirginleştiğini görüyoruz"
dedi.

Euro Bölgesi

AB ve Euro Bölgesinin şubat ayı yıllık enflasyon verilerini yayınladı.
Buna göre, AB'de ocakta yüzde 1,5 olan yıllık enflasyon, şubatta
yüzde 1,6'ya ulaştı. Euro Bölgesinde ise bir önceki ay yüzde 1,4
olan enflasyon, şubatta yüzde 1,5'e çıktı. Öte yandan, Euro
Bölgesinde para politikasını yürütmekten sorumlu olan Avrupa
Merkez Bankası (ECB), bölgede fiyat istikrarını sağlamak için yüzde
2’nin hemen altında ancak yüzde 2'ye yakın seviyede enflasyon
hedefliyor.

ABD

ABD'de sanayi üretimi şubat ayında % 0.1 ile beklentinin altında
arttı, bu durum ticaret savaşları ve küresel büyümedeki
yavaşlamanın imalat sektörü üzerinde baskı yapmaya devam
ettiğini gösterdi. Kapasite kullanım oranı % 78.3'ten % 78.2'ye
gerilerken imalat sanayi üretimi ise %0.1 artış beklenirken %0.4
düştü. Bugünkü rakamlar ticaret politikaları ve Çin'den Avrupa'ya
büyük ekonomilerde azalan projeksiyonların sektörde türbülansa
neden olduğunu gösteriyor. Şubat ayı ISM imalat endeksi de 54.2
ile Kasım 2016'dan beri en düşük seviyeye gerilemişti. ABD'de
Michigan üniversitesi tüketici güven endeksi mart ayı 97.8 değerini
aldı. ABD'de Empire State İmalat Endeksi mart ayında Mayıs
2017'den beri görülen en düşük seviyesine geriledi.
 

Piyasa Verileri
Pariteler Son Günlük Değ.

(%)
Haftalık Değ.

(%)
Yılbaşı Değ.

(%)
USDTRY 5.4597 0.24 0.26 3.14
EURTRY 6.1941 0.33 1.15 2.13
EURUSD 1.1338 0.11 0.83 -1.04
GBPUSD 1.3281 -0.13 0.98 4.16
USDJPY 111.58 0.09 0.33 1.79

Sepetler Son Günlük Değ.
bp

Haftalık Değ.
bp

Yılbaşı Değ.
bp

½ $ + ½ € 5.8275 0.25 4.77 16.55
Dolar Endeksi 96.4970 -9.80 -54.70 39.60
REK 75.6100 - - 61.00

Endeks Vadeliler Son Günlük Değ.
(%)

Haftalık Değ.
(%)

Yılbaşı Değ.
(%)

S&P 500 Yakın Vade 2,832.75 0.11 1.75 13.07
DAX Yakın Vade 11,708.50 0.14 1.46 10.86
Dow Jones Yakın
Vade 25,924.00 0.10 1.06 11.41

Emtialar Son Günlük Değ.
(%)

Haftalık Değ.
(%)

Yılbaşı Değ.
(%)

Ons Altın 1,299.52 -0.20 0.45 1.34
Gram Altın 228.11 0.04 0.76 4.57
WTI 58.56 0.14 3.05 27.63
BRENT 67.27 0.39 0.93 24.18
Bakır 2.94 0.58 0.92 7.96

Tahviller Son Günlük Değ.
bp

Haftalık Değ.
bp

Yılbaşı Değ.
bp

Türkiye 2 Yıllık 18.7300 -21.00 6.00 -100.00
Türkiye 10 Yıllık 16.1500 -11.00 47.00 -33.00
ABD 10 Yıllık 2.6000 1.10 -4.30 -8.60
ABD 2 Yıllık 2.4480 0.80 -3.10 -4.80
Almanya 10 Yıllık 0.0800 -0.20 1.80 -16.60
Almanya 2 Yıllık -0.5370 0.40 -0.50 7.30

Gelişmekte Olan
Ülke Kurları Son Günlük Değ.

(%)
Haftalık Değ.

(%)
Yılbaşı Değ.

(%)
USDZAR 14.4372 0.16 0.70 0.36
USDIDR 14,223.75 -0.22 -0.23 -1.34
USDTRY 5.4597 0.24 0.26 3.14
USDRUB 64.7235 -0.14 -1.80 -7.05
USDBRL 3.8158 0.03 -0.65 -1.69
USDCNY 6.7127 -0.01 -0.20 -2.41
USDMXN 19.2074 0.01 -0.99 -2.23
USDCZK 22.6170 -0.05 -0.80 0.69
USDHUF 277.3700 -0.07 -1.19 -1.02
USDPLN 3.7916 -0.14 -0.85 1.31
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EURO/DOLAR

Euro Bölgesi’nde açıklanan şubat ayı enflasyon rakamları
beklentileri karşılayarak yıllık bazda %1,5 açıklandı. ABD'de sanayi
üretimi şubat ayında % 0,1 ile beklentinin altında artış kaydederken
kapasita kullanımı ve imalat sanayi üretimi beklentileri
karşılamadı. Açıklanan verilerle ticaret savaşları ve küresel
büyümedeki yavaşlamanın imalat sektörü üzerinde baskı yaratmaya
devam ettiği görüldü. Parite haftanın ilk işlem günü 50 günlük üssel
ortalama seviyesinde fiyatlanmaktadır. Ortalama üzeri seyrin
sürmesi halinde 1,1354 – 1,1378 ve 1,1403 seviyeleri dienç olarak
bulunmaktadır. Olası geri çekilmelerde ise 1,1320 – 1,1300 ve
1,1285 seviyeleri destek olarak öne çıkmaktadır. Bugün Euro
Bölgesi’nde dış ticaret dengesi ve ECB baş ekonomisti Preat’in
konuşması takip edilecek.

Günlük Pivot Seviyeleri

   1.1368

  1.1354  

 1.1346   

1.1338    

 1.1324   

  1.1310  

   1.1302

GBP/USD

Oldukça hareketli geçen haftanın ardından Brexit’in ertelenmesi
konusunda oy çokluğuyla karar alan İngiliz Parlamentosu sterlindeki
baskının kısmen azalmasına neden oldu. Bu hafta perşembe günü
AB liderler zirvesinde Brexit’in ertelenmesi Avrupalı heyetler
tarafından oylanacak. Veri akışının zayıf kalacağı haftada oylama
yakından takip edilecek. Öte yandan cuma günü ABD’de sanayi
üretimi verileri izlenirken açıklanan rakamların beklentilerin bir
miktar altında kalması dolar endeksine satış getirdi. Sabah
saatlerinde 1,3277 seviyelerinden işlem gören paritede bugün
yukarıda 1,3300-1,3340 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 1,3217 ve
1,3150 seviyeleri takip edilecektir.

Günlük Pivot Seviyeleri

   1.3327

  1.3314  

 1.3297   

1.3281    

 1.3268   

  1.3255  

   1.3239
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USDTRY

Dolar/TL kuru cuma günü 5,4456 ve 5,4769 seviyeleri arasında
dalgalanarak günü 5,4467 seviyesinden tamamladı. Haftanın son
gününde ABD tarafında açıklanan sanayi üretimi verisi izlenirken
açıklanan rakamların beklentilerin bir miktar altında kalmasının
ardından küresel dolar endeksinde zayıflama görüldü. Hafta
boyunca dar bir bantta hareket eden Dolar/TL kuru haftanın son
günü de bu görünümünü devam ettirirken yükseliş trendini koruyor.
Sabah 08:50 itibariyle kur 5,45 seviyelerinden yatay işlem görüyor.
Kurda bugün 5,4770 seviyesinin üzerinde 5,4890 bu yükseliş
trendinin tepe noktası olan 5,5350 direnç seviyeleri olarak takip
edilebilir. Kurda 5,4470 seviyesinin altında günlük yükseliş trendinin
dip noktası 5,4375 ve 5,4250 destek seviyeleri olarak izlenebilir.

Günlük Pivot Seviyeleri

   5.4806

  5.4707  

 5.4652   

5.4597    

 5.4498   

  5.4398  

   5.4343

EUR/TRY

Euro Bölgesi’nde açıklanan şubat ayı enflasyon rakamları
beklentileri karşılayarak yıllık bazda %1,5 açıklandı. Yurtiçinde
işsizlik oranı aralıkta %13.5'e yükseldi. TCMB Başkanı Murat
Çetinkaya olağan genel kurul toplantısında Merkez Bankasının
elinde bulundurduğu bütün araçları en etkin şekilde kullanmaya
devam edileceğini vurguladı. Haftanın son işlem günü TL’de değer
kazancı yaşanarak kurda geri çekilme görülürken bugün  alıcılı
seyrin devam ettiği görülüyor. Yükselişlerde 6,2080 direncinin
kırılması halinde 6,2465 - 6,2760 6,3400 seviyeleri direnç olarak
izlenebilir. Olası geri çekilmelerde ise 6,1530 – 6,0958 ve 6,0650
destek seviyeleri olarak öne çıkmaktadır.  Bugün Euro Bölgesi’nde
dış ticaret dengesi ve ECB baş ekonomisti Peter Preat’in konuşması
takip edilecek.

Günlük Pivot Seviyeleri

   6.2316

  6.2135  

 6.2038   

6.1941    

 6.1761   

  6.1580  

   6.1483
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Altın

Ons altın yeni haftaya 1300 dolaylarında başlıyor. Önceki hafta
1310 seviyelerini test etse de 1298$ küresel çapta izlediğimiz
risklerde azalma sonucu altın bir miktar kar satışına maruz kaldı.
Brexit 30 Haziran’a ertelendi. Trump, Çin ile ticaret anlaşmasının
muhtemelen 3-4 hafta içinde netliğe kavuşacağını söyledi. Bu hafta
merakla beklenen Fed toplantısı gerçekleşecek. Güvercin
söylemlerin gelmesi beklenirken, bu yıl ana başlık güvercin Fed
olabilir. Dolar endeksi şimdilik hafif satıcılı ve altın karşısında çok
kuvvetli değil. Teknik olarak kısa vadeli yükseliş kanalının dışına
taşan altın 1293$’ı destek haline getirdi. 1305$ geçilemezse
yükselişlerde satış gelebilir. 1304/ 1315/ 1320 dirençler, 1297/
1290/ 1280 seviyeleridir.

Günlük Pivot Seviyeleri

   1,306.35

  1,304.50  

 1,302.01   

1,299.52    

 1,297.66   

  1,295.81  

   1,293.32

DAX Yakın Vade

Cuma günü Avrupa borsaları yükselişle haftayı sonlandırırken, DAX
endeksi %0,68 arttı. Bu sabah DAX vadelileri güne hafif alıcılı
başlarken küresel risk iştahı endeksleri destekliyor. Diğer tarafta
merakla beklenen Fed toplantısı salı-çarşamba günleri
gerçekleşecek. Güvercin söylemlerin gelmesi beklenirken, bu yıl
ana başlık güvercin Fed olabilir. Dolayısıyla küresel risk iştahı vadeli
piyasaları destekliyor. Bugün Euro Bölgesinden ticaret dengesi
verisi açıklanacak ve akşamüstü ECB başekonomisti konuşacak.
DAX kontratı 11.680 majör direncini aşabildi. Ancak genel
görünümde bir yıllık düşüş trendi devam ediyor. 11.650 seviyesinde
bulunan 200 günlük ortalama destek haline gelirse daha güvenilir
bir yükseliş söz konusu olabilir. 11.730/ 11.770/11.840 dirençler,
11.650/  11.550/ 11.480 destekler.

Günlük Pivot Seviyeleri

   11,722.83

  11,717.17  

 11,712.83   

11,708.50    

 11,702.83   

  11,697.17  

   11,692.83
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Dow Jones Yakın Vade

ABD vadelileri bu sabah hafif alıcılı olarak yeni haftaya başladı.
Trump yaptığı açıklamada Çin ile ticaret anlaşmasının muhtemelen
3-4 hafta içinde netliğe kavuşacağını söyledi.  Bu söylemle beraber
haber ile ABD borsalarının cuma günü artışla kapanış gerçekleştirdi.
Bu haftanın ana gündemi sonucu çarşamba günü açıklanacak olan
Fed toplantı kararı olacak. faiz artışı beklenmezken bu durum, risk
iştahını destekliyor. Diğer tarafta ABD 10 yıllık tahvil faizi %2,6’nın
gerisinden işlem görürken ABD büyümesine yönelik endişelerin
devam ettiğini gösteriyor. Bun durum pozitif etkiyi azaltan önemli bir
etmen. Hali hazırda alçalan trendin devam ettiği Dow vadelisinde
25.900 ve 26.230 seviyeleri oldukça kritik. Diğer yanda direnç
denemelerinde döndüğü 25.800/ 25.560/ 25.400 ise destekler.

Günlük Pivot Seviyeleri

   26,047.00

  25,988.00  

 25,956.00   

25,924.00    

 25,865.00   

  25,806.00  

   25,774.00

S&P 500 Yakın Vade

S&P 500 Endeksi cuma günkü seansı % 0,5 artışla 2.822 puan
seviyesinden sonlandırdı. S&P500 vadelisi bu sabah hafif alıcılı bir
seyir izliyor. Mevcut durumda küresel piyasalarda risk iştahı devam
ediyor. ABD-Çin ticaret görüşmelerinde ilerleme olduğu yönündeki
haber ile teknoloji hisseleri yükselişe liderlik etti. Bu hafta Fed
toplantısı önemli olacak. Faiz artış beklentileri 1’e düşmüşken
bilanço küçültme adımları da önemli olacak. Teknik olarak 2820-
2825 puan aralığı ana direnciydi ki bu sabah üzerine çıktı.2830/
2845/2880 puan seviyeleri dirençler, 2820/ 2810/ 2790 puan
seviyeleri ise destekler. Yükseliş tendi devam ettiği vadelide geri
çekilmeler yukarı tepki ile sonuçlanıyor.

Günlük Pivot Seviyeleri

   2,845.67

  2,839.58  

 2,836.17   

2,832.75    

 2,826.67   

  2,820.58  

   2,817.17
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Brent Petrol

Brent Petrol bu sabah 67,0$ seviyesinden işlem görüyor. ABD'deki
aktif petrol kulelerinin sayısı bir önceki haftaya göre 1 adet azalarak
833 adet oldu. Suudi Arabistan, İran ve Venezüella'ya yönelik sert
yaptırımlara rağmen, küresel stokların hala artmakta olduğunu
belirterek, OPEC'in üretim kesintilerini 2019'un ikinci yarısına
uzatmasının gerekebileceğinin sinyallerini verdi. Brent petrolü teknik
olarak ele aldığımızda; 67,70$ seviyesi zorlu bir direnç ve birkaç
denemede şimdilik geçilemedi. Yükseliş trendinin devam ettiği
Brentte yükselişler güçlü değil. Bu nedenle kısa vadede zayıflık ön
plana çıkıyor. 67,70/ 68,30/ 69,20 dirençler, 67,0/ 66,55/ 66,00 ise
desteklerdir.

Günlük Pivot Seviyeleri

   67.85

  67.56  

 67.41   

67.27    

 66.97   

  66.68  

   66.53

USD/JPY

Japonya’da sabah saatlerinde ticaret verileri takip edildi.  İhracat
verisi %1,2 düşüş kaydederken ithalatta %6,7 azalış yaşandı.
Japonya'nın ihracatı şubat ayında da düşerek üst üste üçüncü ayda
da geriledi ve küresel talebin yavaşlamakta olduğunu işaret etti.
ABD'de sanayi üretimi şubat ayında % 0.1 ile beklentinin altında
artış kaydederken kapasite kullanımı ve imalat sanayi üretimide
beklentileri karşılamadı. Açıklanan verilerle ticaret savaşları ve
küresel büyümedeki yavaşlamanın imalat sektörü üzerinde baskı
yaratmaya devam ettiği görüldü. USDJPY’de haftanın ilk işlem günü
toparlanmanın görülürken yükselişlerin devamında 111,85 – 112,10
ve 112,58 seviyeleri direnç olarak takip edilebilir. Geri çekilmelerde
kısa vadede 111,34 - 111,15 ve 110,95 seviyeleri destek öne
çıkmakadır.

Günlük Pivot Seviyeleri

   111.81

  111.72  

 111.65   

111.58    

 111.49   

  111.40  

   111.33
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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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