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Piyasa Gündemi

Veri yoğunluğunun düşük olduğu haftaya küresel piyasalar sakin bir
başlangıç yaptı. Bugün de bu sakinliğin devam ettiği görülüyor.
Yarın sonuçlanacak Fed toplantısı, haftanın en önemli gündemi
olarak beklenmeye devam ediliyor. Bugün gönün ikinci yarısında
Avrupa Birliği ve ABD’den gelecek veriler sınırlı da olsa hareketliliğe
neden olabilecek nitelikte.   

Açıklanacak Önemli Ekonomik Veriler   
•    13:00 Almanya & EU ZEW Ekonomik Güven End. Önem:
Yüksek 
•    17:00 ABD – Fabrika Siparişleri Önem: Yüksek
 

Türkiye

Yurtiçinde konut satışlarında düşüş devam etti, satışlar şubat
ayında bir önceki yılın aynı ayına göre %18,2 oranında azalarak 78
bin 450 oldu. Türkiye'nin ocak ayında Avrupa Birliği'ne ihracatı,
ithalatını 1 milyar 797 milyon euro geçti. Türkiye'nin AB üyesi
ülkelerle ticaretinde Ağustos 2018'den itibaren fazla verildi.
Türkiye'nin ticaret fazlası aralıkta 794,2 milyon euro oldu.
Türkiye'nin yurt dışı varlıkları ocakta 240,1 milyar dolar, yurt dışı
yükümlülükleri 607,6 milyar dolar seviyesinde gerçekleşti. Dün
Türkiye - İran ortak operasyonu başladığı belirtildi.

Euro Bölgesi

AB ve Euro Bölgesi'nin ocak ayı uluslararası ticaret verilerini
yayımladı. Euro Bölgesi'nin ocak ayında toplam ihracatı 2018'in aynı
dönemine göre yüzde 2,5 artarak 183,4 milyar euroya, ithalatı da %
3,4 yükselerek 181,8 milyar euro seviyesine çıktı. Böylece Euro
Bölgesi, söz konusu dönemde yaklaşık 1,5 milyar euroluk ticaret
fazlasına ulaştı. Söz konusu dönemde AB'nin toplam ihracatı önceki
yılın ocak dönemine göre % 2,1 yükselerek 153,6 milyar euroya
ithalatı da % 3,9 artarak 178,5 milyar euroya ulaştı. AB, ocak
döneminde 24,9 milyar euro ticaret açığı verdi. Bugün Euro Bölgesi
ve Almanya ZEW ekonomik güven endeksleri açıklanacak.

ABD

ABD'nin Venezuela özel temsilcisi Abrams ile Rusya Dışişleri Bakan
Yardımcısı Ryabkov, Venezuela krizini görüşmek üzere Roma'da bir
araya geldi. ABD Dışişleri Bakanlığından yapılan açıklamada,
Abrams ile Ryabkov'un Venezuela konusunu kapsamlı şekilde
görüşmek üzere bir araya geldiği 18 ve 19 Mart günlerini
kapsayacağı belirtildi. ABD’de fabrika siparişlerinin açıklanması
bekleniyor. 

İngiltere

İki kez reddedilen Brexit anlaşması bu hafta bir kez daha
parlamentonun önüne geleceği ve anlaşma kabul edilirse AB'den
Brexit için 30 Haziran'a kadar erteleme talep edileceği belirtilmişti.
ngiltere'de Avam Kamarası Başkanı John Bercow hükümetin Brexit
Anlaşması'nı tekrar oylamaya koymasını engelledi. Bercow, İngiliz
hükümetinin daha önce iki kez reddedilen Brexit anlaşmasını aynı
şekliyle bir kez daha milletvekillerinin oyuna sunmasına izin
vermeyeceğini belirtti. İngiltere'nin bu hafta yapılacak AB zirvesinde
Brexit tarihini erteleme talebinde bulunması bekleniyor. 
 

Piyasa Verileri
Pariteler Son Günlük Değ.

(%)
Haftalık Değ.

(%)
Yılbaşı Değ.

(%)
USDTRY 5.4688 0.01 0.24 3.31
EURTRY 6.2092 0.08 0.85 2.38
EURUSD 1.1347 0.06 0.53 -0.96
GBPUSD 1.3273 0.14 1.53 4.11
USDJPY 111.25 -0.16 -0.09 1.50

Sepetler Son Günlük Değ.
bp

Haftalık Değ.
bp

Yılbaşı Değ.
bp

½ $ + ½ € 5.8288 0.13 5.20 16.68
Dolar Endeksi 96.4240 -8.00 -57.70 32.30
REK 75.6100 - - 61.00

Endeks Vadeliler Son Günlük Değ.
(%)

Haftalık Değ.
(%)

Yılbaşı Değ.
(%)

S&P 500 Yakın Vade 2,841.25 0.03 1.76 13.41
DAX Yakın Vade 11,665.50 -0.06 1.12 10.45
Dow Jones Yakın
Vade 25,973.00 0.03 1.64 11.63

Emtialar Son Günlük Değ.
(%)

Haftalık Değ.
(%)

Yılbaşı Değ.
(%)

Ons Altın 1,306.66 0.24 0.39 1.90
Gram Altın 229.74 0.22 0.66 5.32
WTI 59.09 -0.07 3.58 28.79
BRENT 67.55 0.11 1.14 24.71
Bakır 2.93 -0.18 -0.82 7.62

Tahviller Son Günlük Değ.
bp

Haftalık Değ.
bp

Yılbaşı Değ.
bp

Türkiye 2 Yıllık 18.5600 -17.00 -8.00 -117.00
Türkiye 10 Yıllık 16.1300 -2.00 70.00 -35.00
ABD 10 Yıllık 2.5980 -0.50 -0.40 -8.80
ABD 2 Yıllık 2.4480 -0.60 -0.30 -4.80
Almanya 10 Yıllık 0.0820 -0.30 3.10 -16.40
Almanya 2 Yıllık -0.5270 1.00 0.90 8.30

Gelişmekte Olan
Ülke Kurları Son Günlük Değ.

(%)
Haftalık Değ.

(%)
Yılbaşı Değ.

(%)
USDZAR 14.4214 -0.13 0.49 0.25
USDIDR 14,231.95 0.15 0.03 -1.28
USDTRY 5.4688 0.01 0.24 3.31
USDRUB 64.4574 0.12 -1.73 -7.44
USDBRL 3.7919 0.00 -0.49 -2.31
USDCNY 6.7183 0.08 0.14 -2.33
USDMXN 19.0662 0.05 -1.46 -2.95
USDCZK 22.5676 -0.06 -0.75 0.47
USDHUF 276.6400 -0.10 -0.93 -1.28
USDPLN 3.7837 -0.03 -0.66 1.10
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EURO/DOLAR

Euro Bölgesi’nde dün açıklanan dış ticaret dengesi ocak ayında
yaklaşık 1,5 milyar euroluk ticaret fazlasına ulaştı.  ABD’de
açıklanan önemli bir veri bulunmazken bugün fabrika siparişlerinin
açıklanması bekleniyor. Paritenin dün 1,1358 seviyesini test ettiği
fakat 1,1350 üzerinde kalıcı olamadığı görülürken, yarın
düzenlenecek Fed toplantısı öncesinde paritede alıcılı seyir
bugünde devam ediyor.  Ortalama üzeri seyrin sürmesi halinde
1,1360 – 1,1378 ve 1,1403 seviyeleri direnç olarak bulunmaktadır.
50 günlük üssel ortalama üzeri kapanışların yaşanması halinde
yükselişin devamı beklenebilir. Olası geri çekilmelerde ise 1,1320 –
1,1300 ve 1,1285 seviyeleri destek olarak öne çıkmaktadır. Bugün
Euro Bölgesi ve Almanya ZEW ekonomik güven endeksleri
açıklanacak.

Günlük Pivot Seviyeleri

   1.1371

  1.1361  

 1.1354   

1.1347    

 1.1337   

  1.1327  

   1.1320

GBP/USD

Perşembe günü AB üyeleri tarafından gerçekleşecek Brexit’in
ertelenmesi oylaması öncesi İngiltere tarafında gündem hareketli
kalmaya devam ediyor. May’in bu tarihten önce gerçekleştirmeyi
planladığı yeni bir Brexit anlaşması oylaması ihtimali Avam
Kamarası başkanının engellemesiyle ortadan kalkarken, Avam
kamarası başkanı anlaşmada açık bir değişikliğin gerekli olduğunu
belirtti. Bugün ABD tarafında açıklanacak fabrika ve dayanıklı mal
siparişleri verileri paritede belirleyici olabilir. Paritede bugün
yukarıda 1,3300-1,3330 ve son 9 ayın zirvesi 1,3380 direnç
seviyeleri olarak izlenebilir.  Paritede aşağıda ise 9 ve 22 günlük
üssel ortalamalarının bulunduğu 1,3225 ve 1,3160 seviyeleri ve
aralarında saatlik grafiklerde yatay trendin bulunduğu 1,3200
bölgesi destek seviyeleri takip edilecektir.

Günlük Pivot Seviyeleri

   1.3330

  1.3306  

 1.3290   

1.3273    

 1.3250   

  1.3226  

   1.3210
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USDTRY

Dolar/TL kuru dün 5,4453 ve 5,4730 seviyeleri arasında
dalgalanarak günü 5,4684 seviyesinden tamamladı. Yeni haftanın
ilk gününde dolar endeksinin zayıf performans sergilediğini gördük.
Doların genel olarak gelişmekte olan ülkelere para birimlerine karşı
değer kayıpları yaşamasına rağmen TL’nin Güney Afrika Randı ile
beraber negatif ayrışarak değer kayıpları yaşadığını izledik. Sabah
08:45 itibariyle kur 5,47 seviyelerine yakın bölgelerden işlem
görüyor. Halen yükseliş kanalında bulunan kurda bugün 5,4770
seviyesinin üzerinde 5,4900 bu yükseliş trendinin tepe noktası olan
5,5445 direnç seviyeleri olarak takip edilebilir. Kurda günlük yükseliş
trendinin dip noktası 5,4470 seviyesinin altında 5,4250 ve 5,4020
destek seviyeleri olarak izlenebilir.

Günlük Pivot Seviyeleri

   5.4809

  5.4765  

 5.4726   

5.4688    

 5.4644   

  5.4600  

   5.4561

EUR/TRY

Euro Bölgesi’nde dün açıklanan dış ticaret dengesi ocak ayında
yaklaşık 1,5 milyar euroluk ticaret fazlasına ulaştı. Yurtiçinde dün
açıklanan konut satış rakamlarında satışlarda düşüşün devam ettiği
açıklandı. Satışlar şubat ayında bir önceki yılın aynı ayına göre
%18,2 oranında azalarak 78 bin 450 oldu. Kurda 100 günlük üssel
ortalamanın oluşturduğu destekle alıcılı seyrin devam ettiği
görülüyor.  Sabah saatlerinde 6,2080 direnci seviyesinde fiyatlanan
EURTRY’de bu seviyenin yukarı yönlü kırılması halinde kısa vadede
en yakın 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 ve Almanya
ZEW ekonomik güven endeksleri açıklanacak. 

Günlük Pivot Seviyeleri

   6.2256

  6.2190  

 6.2141   

6.2092    

 6.2025   

  6.1959  

   6.1910
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Altın

Yarınki Fed kararı öncesinde ons altın yükselişini sürdürdü. Fed’in
para politikasında rota değişikliği, piyasalardaki fiyatlamaların farklı
yönde oluşmasına neden oldu. Fed ’den bu yıl tek faiz artışı veya
faiz artırmaması beklenirken, diğer tarafta Fed ’in bilanço küçültme
operasyonlarını ne zaman sonlandıracağı merak konusu. Bu
nedenle yarın akşam altın açısından da dönüm olabilir. Zira dolar
kuvvetli değil ve yine altının güçleneceği bir periyot başlayabilir.
Teknik olarak yukarı yönü işaret eden alçalan takoz formasyonu
devam ediyor. Ons altın içerisinde bulunduğu takoz sıkışmasını
yukarı yönde kırması için 1307 direncini aşması gerekir. Yükselişin
devamının gelmesi için de 1315 ana direnç. Bugün ABD fabrika
siparişleri takip edilecek.

Günlük Pivot Seviyeleri

   1,314.36

  1,311.14  

 1,308.90   

1,306.66    

 1,303.44   

  1,300.22  

   1,297.98

DAX Yakın Vade

Dün Avrupa borsalarının genelinde ortalama %0,7’lik kazanç
varken, DAX Endeksi %0,25 oranında değer kaybetti. Deutsche
Bank-Commerzbank birleşimine sıcak bakan piyasa dün teknoloji ve
kimya sektörü ile geriledi. Diğer tarafta bu sabah DAX vadelileri
değer kaybını sürdürdü. Bugün Fed öncesi genel piyasa
hareketlerine baktığımızda Asya seansı karışık hafif satıcılıydı.
DAX’ta değer kaybedenlerin arasında yerini aldı. Ancak halen daha
risk iştahı devam ettiği için Fed’den gelecek mesajları endekslerdeki
yukarı potansiyelin korunmasını sağlıyor. DAX kontratını teknik
olarak ele aldığımızda; yükseliş kanalı içerisinde trendi devam
ediyor. 11.500 aşağısına geçilmediği sürece geri çekilmeler alım
fırsatı olabilir. Günlük periyotta uzun vadeli alçalan trend 12.000
seviyesinden geçiyor.

Günlük Pivot Seviyeleri

   11,682.00

  11,677.50  

 11,671.50   

11,665.50    

 11,661.00   

  11,656.50  

   11,650.50
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Dow Jones Yakın Vade

ABD Endeksleri dün günü petrol, sanayi ve finans sektörlerindeki
yükseliş nedeniyle pozitif kapattı. OPEC’in üretim kısıtını yılın ikinci
yarısına uzatacağı beklentileri petrol üreticilerini destekledi. Diğer
tarafta Fed’in politika yapıcıları bugün toplanıyor ve yarın faiz
kararını açıklayacaklar. Fed’e dair beklentiler faiz artırımına
gitmemesi ve açıklayacakları Dot Plot’ta bu yıl en fazla bir faiz artışı
gerçekleşebileceği yönünde. Ek olarak bilanço küçültme
operasyonlarına yönelik gelecek mesajlar da fiyatlamalara yön
verecek. Bu sabah Dow Jones vadelileri asya seansındaki zayıf
görünüme rağmen pozitif seyrini sürdürmeye çalışıyor. Kısa vadeli
alçalan trend 26.070 seviyesinden geçiyor. Geri çekilmelerde
25.850 puan ana destek. Geri çekilmeler tutunma ve yukarı tepki ile
sonuçlanabilir.

Günlük Pivot Seviyeleri

   26,073.33

  26,043.67  

 26,008.33   

25,973.00    

 25,943.33   

  25,913.67  

   25,878.33

S&P 500 Yakın Vade

S&P 500 Endeksi dünkü seansı %0,4 artışla 2.832 puan
seviyesinden sonlandırdı. S&P500 vadelisi bu sabah hafif alıcılı bir
seyir izliyor. Fed öncesi asya seansında bir miktar kar realizasyonu
yaşansa da ABD endekslerine yönelik risk iştahı korunuyor. bu
sabah S&P vadelileri 2845 direncini test etti fakat burası oldukça
majör bir direnç olduğu için geçilmesi kolay olmadı. Yarınki Fed
kararında piyasalar faiz ve bilanço küçültme operasyonlarına
yönelik genişleyici adımlar bekliyor. ABD 2 yıllık tahvil faizine
bakıldığında politika faizinin altında kalması bile piyasa beklenti ve
fiyatlamasını risk iştahı alma yönünde fiyatlıyor. Geri çekilmelerde
2825/ 2810 ve 2790 seviyeleri destek, 245/ 2855/ 2880 ise
dirençler.

Günlük Pivot Seviyeleri

   2,849.75

  2,847.25  

 2,844.25   

2,841.25    

 2,838.75   

  2,836.25  

   2,833.25
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Brent Petrol

Brent Petrol bu sabah 67,6$ seviyesinden işlem görüyor. OPEC ve
OPEC dışı ülkelerin anlaşarak üretim kısıtına gitmesi petrol
piyasasına istikrar kazandırdı denilebilir. 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. Diğer tarafta nisan OPEC toplantısı iptal edildi. Dünya
ekonomisindeki büyüme petrol fiyatlarını desteklemezken, OPEC’in
arz kısıntısı petrol fiyatlarını bu seviyede tutuyor. Brent petrolü
teknik olarak ele aldığımızda; 67,70$ seviyesi zorlu bir direnç ve
birkaç denemede şimdilik geçilemedi. 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

   67.98

  67.83  

 67.69   

67.55    

 67.41   

  67.26  

   67.12

USD/JPY

Japonya’da dün açıklanan ticaret verilerinde düşüşün devam ettiği
görüldü. Yavaşlayan küresel büyüme, Çin-ABD ticaret savaşı ve
Brexit belirsizliklerin etkisi ile Japonya'nın ihracatı şubat ayında
geçen yılın aynı dönemine göre % 1,2 azaldı. Şubat ayında ithalat
da geçen yılın aynı dönemine göre % 6,7 geriledi. Ticaret fazlası ise
şubat ayında beklentinin üzerinde 339,08 milyar yen olarak
gerçekleşti. ABD de açıklanan önemli bir veri bulunmazken Fed
öncesi dolarda gerileme kaydedilirken yen de yükseliş yaşandı.
Buna bağlı USDJPY’de geri çekilme görülüyor. Satıcılı seyrin
sürmesi halinde 111,15 - 110,95 ve 110,78 seviyeleri destek olarak
izlenebilir.  Olası toparlanmalarda ise kısa vadede  111,46 – 111,65
ve 111,85 seviyeleri direnç olarak öne çıkmaktadır. 

Günlük Pivot Seviyeleri

   111.73

  111.60  

 111.42   

111.25    

 111.12   

  110.99  

   110.81
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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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