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Piyasa Gündemi

Bugün sona erecek olan Fed toplantısında faiz oranlarında bir
değişikliğe gidilmesi beklenmezken faiz projeksiyonuna ve bilanço
küçültme sürecine dair olası güncelleme ve açıklamalar piyasaların
takibinde yer alacak. Fed’e yönelik güvercin beklentiler bu hafta
piyasaları desteklerken Çin'in ticaret müzakerelerinde olumlu bakış
açısını yitirdiğine ilişkin yer alan haber akışları bu sabah risk iştahı
üzerinde baskı oluşturuyor.

Açıklanacak Önemli Ekonomik Veriler    

•    10:00 Almanya – ÜFE Önem: Orta 
•    21:00 ABD – Fed Faiz Kararı Önem: Yüksek

Türkiye

TÜİK, ocak ayına ilişkin dış ticaret endekslerini yayımladı. Buna
göre ihracat birim değer endeksi ocak ayında önceki yılın aynı ayına
kıyasla % 5,5 azaldı. Söz konusu dönemde ithalat birim değer
endeksinde de % 3,1 düşüş kaydedildi. İhracat miktar endeksi ise
Ocak ayında bir önceki yılın aynı ayına göre % 11,9 artarken, ithalat
miktar endeksi % 24,9 azaldı. Dış ticaret haddi, 2,5 puan azalarak,
2019 yılı ocak ayında 101,6 oldu. Hazine ve Maliye Bakanı Berat
Albayrak, baz etkisi ile eylül ayı gibi enflasyonda tek haneli
rakamların görüleceğini, yılın 15,9 hedefinden daha iyi bir noktada
tamamlanacağını söyledi. Albayrak kredi büyümesinde
toparlanmanın başladığını söyledi ve şubatta kredi tarafındaki
artışın 43,5 milyar TL civarında olduğu bilgisini verdi. Albayrak
2019’un ilk çeyreğinde çok daha iyi bir büyüme rakamı beklendiğini
ifade etti. 

Euro Bölgesi

Almanya'da ZEW endeksi, son aylardaki sert düşüşünün ardından
martta beklentilerin hafif altında kalarak 3,6 azalış
kaydederken,  Euro Bölgesi’nde  2,5 düşüş ile beklentilerden iyi
açıklandı. Almanya Başbakanı Merkel, İngiltere’nin AB'den
ayrılmasına ilişkin 29 Mart'ın son saatine kadar düzenli bir çıkış için
mücadele edeceğini belirtti. AB Brexit Başmüzakerecisi Michel
Barnier açık bir plan olmadan belirsizliği uzatmanın AB için hem
ekonomik hem de siyasi maliyeti olacağını ve herkesin anlaşmasız
ayrılık senaryosuna karşı hazırlıklarını tamamlaması gerektiğini
belirtirken AB’nin bu ihtimale karşı hazır olduğunu vurguladı.

ABD

ABD'de fabrika siparişleri ocak ayında beklentinin altında artış
kaydederek %0,1 seviyesinde açıklandı. Ulaşım hariç siparişler %
0.2 düşerken aralık ayı siparişler verisi revize edilmeyerek %0,1'de
kaldı. Bugün bir haber kaynağında yer alan habere göre; Çin'in
ticaret müzakelerinde olumlu bakış açısını yitirdiği belirtilirken, ABD
Başkanı Trump görüşmelerin çok iyi gittiğini söyledi. İki Çinli yetkili,
tutumlarının değişmesine gerekçe olarak Çin’in fikri ve sınai
mülkiyet hakları politikalarında değişikliğe gitmesine rağmen Trump
yönetimi tarafından gümrük vergilerinin kaldırılmasına yönelik bir
teminat alamamalarını belirtti. Ayrıca kaynaklar Beijing’in ticaret
anlaşmasının Çin yasalarıyla uyum gösterir nitelikte olduğunu da
garanti etmeye çalışıyorlar dedi. Küresel piyasalarda bugün Fed
toplantısı ve sonrasında Fed Başkanı Powell’ın vereceği mesajlar
yakından takip edilecek.

Piyasa Verileri
Pariteler Son Günlük Değ.

(%)
Haftalık Değ.

(%)
Yılbaşı Değ.

(%)
USDTRY 5.4793 0.05 0.45 3.51
EURTRY 6.2209 0.05 0.50 2.57
EURUSD 1.1347 -0.05 0.18 -0.96
GBPUSD 1.3253 -0.12 -0.66 3.94
USDJPY 111.55 0.14 0.35 1.77

Sepetler Son Günlük Değ.
bp

Haftalık Değ.
bp

Yılbaşı Değ.
bp

½ $ + ½ € 5.8463 1.75 4.00 18.43
Dolar Endeksi 96.4530 6.60 -6.40 35.20
REK 75.6100 - - 61.00

Endeks Vadeliler Son Günlük Değ.
(%)

Haftalık Değ.
(%)

Yılbaşı Değ.
(%)

S&P 500 Yakın Vade 2,837.25 0.03 0.63 13.25
DAX Yakın Vade 11,716.50 -0.76 1.20 10.94
Dow Jones Yakın
Vade 25,915.00 0.03 0.57 11.38

Emtialar Son Günlük Değ.
(%)

Haftalık Değ.
(%)

Yılbaşı Değ.
(%)

Ons Altın 1,306.15 -0.03 -0.24 1.86
Gram Altın 230.10 0.03 0.18 5.49
WTI 59.07 0.01 1.16 28.74
BRENT 67.68 0.09 0.05 24.95
Bakır 2.94 -0.01 -0.63 7.81

Tahviller Son Günlük Değ.
bp

Haftalık Değ.
bp

Yılbaşı Değ.
bp

Türkiye 2 Yıllık 18.6400 8.00 -6.00 -109.00
Türkiye 10 Yıllık 16.2100 8.00 56.00 -27.00
ABD 10 Yıllık 2.6100 -0.60 -1.70 -7.60
ABD 2 Yıllık 2.4710 -0.20 0.40 -2.50
Almanya 10 Yıllık 0.1050 2.00 5.40 -14.10
Almanya 2 Yıllık -0.5250 0.20 1.70 8.50

Gelişmekte Olan
Ülke Kurları Son Günlük Değ.

(%)
Haftalık Değ.

(%)
Yılbaşı Değ.

(%)
USDZAR 14.4954 -0.06 0.50 0.76
USDIDR 14,193.40 -0.13 -0.50 -1.55
USDTRY 5.4793 0.05 0.45 3.51
USDRUB 64.1894 -0.29 -1.93 -7.82
USDBRL 3.7895 -0.01 -0.72 -2.37
USDCNY 6.7132 0.02 0.09 -2.40
USDMXN 19.0138 0.00 -1.41 -3.22
USDCZK 22.5810 0.06 -0.34 0.53
USDHUF 275.8500 0.03 -0.67 -1.56
USDPLN 3.7796 0.07 -0.42 0.99
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EURO/DOLAR

Dün açıklanan ZEW endeksi, Almanya’da son aylardaki sert
düşüşünün ardından martta beklentilerin hafif altında kalarak 3,6
azalırken, Euro Bölgesi’nde 2,5 düşüş göstererek beklentilerden iyi
açıklandı. ABD’de fabrika siparişleri beklentilerin altında %0,1
seviyesinde artış kaydetti. Paritenin dün 1,1361 seviyesini test ettiği
fakat 1,1350 üzerinde kalıcı olamadığı görülüyor. Ortalama üzeri
seyrin sürmesi halinde kısa vadede dün test edilen1,1360 – 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. Küresel piyasalarda
bugünkü Fed toplantısı ve sonrasında Fed Başkanı Powell’ın
vereceği mesajlar yakından takip edilecek.

Günlük Pivot Seviyeleri

   1.1372

  1.1365  

 1.1356   

1.1347    

 1.1340   

  1.1333  

   1.1324

GBP/USD

GBPUSD paritesi Perşembe günü gerçekleşecek AB üyeleri
erteleme oylaması öncesi yatay bir bantta hareket etmeyi
sürdürüyor. Dün Brexit bakanının açıklamaları takip edilirken, bakan
Barclay AB’nin süreci ertelemesi durumunda Brexit anlaşmasının
İngiliz parlamentosunda 3.kez oylanabileceğini belirtti. Bugün
piyasalarda tarafların ertelemeye yönelik mesajları ve Fed faiz
toplantısı izlenecek. Akşam gerçekleşecek Fed faiz kararının
ardından başkan Powell’ın konuşması GBPUSD paritesinde
hareketlilik yaratabilir. Paritede bugün yukarıda 1,3300-1,3325 ve
son 9 ayın zirvesi 1,3380 direnç seviyeleri olarak izlenebilir.
 Paritede aşağıda ise 9 ve 22 günlük üssel ortalamalarının
bulunduğu 1,3230 ve 1,3165 seviyeleri ve aralarında yatay trendin
bulunduğu 1,3190 bölgesi destek seviyeleri takip edilecektir.

Günlük Pivot Seviyeleri

   1.3303

  1.3292  

 1.3272   

1.3253    

 1.3242   

  1.3231  

   1.3211
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USDTRY

Dolar/TL kuru dün 5,4605 ve 5,4884 seviyeleri arasında
dalgalanarak günü 5,4764 seviyesinden tamamladı. Dün açıklanan
fabrika ve dayanıklı mal siparişleri verileri beklentilere yakın
seviyelerde gerçekleşirken piyasalar üzerinde önemli bir etki
yaratmadı. Piyasalar bugün akşam gerçekleşecek Fed faiz
toplantısı ve ardından başkan Powell’ın konuşmalarına
odaklanacak. Sabah 08:50 itibariyle kur 5,48 seviyelerine yakın
bölgelerden işlem görüyor. Kurda bugün 5,4900 seviyesinin
üzerinde 5,5180 bu yükseliş trendinin tepe noktası olan 5,5530
direnç seviyeleri olarak takip edilebilir. Kurda bugün aşağıda 5,4660
seviyesinin altında günlük yükseliş trendinin dip noktası 5,4530 ve
5,4250 destek seviyeleri olarak izlenebilir.

Günlük Pivot Seviyeleri

   5.4899

  5.4852  

 5.4822   

5.4793    

 5.4746   

  5.4699  

   5.4670

???????

EUR/TRY

Dün açıklanan ZEW endeksi, Almanya’da son aylardaki sert
düşüşünün ardından martta beklentilerin hafif altında kalarak 3,6
azalırken ,Euro Bölgesi’nde ise 2,5 düşüş ile beklentilerden iyi
açıklandı. Yurtiçinde dün TÜİK, ocak ayına ilişkin dış ticaret
endeksinde ihracat birim değer endeksi ocak ayında önceki yılın
aynı ayına kıyasla % 5,5 azaldı. Söz konusu dönemde ithalat birim
değer endeksinde de % 3,1 düşüş kaydedildi. Sabah saatlerinde
6,2178 seviyesinde fiyatlanan EURTRY’de 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 Almanya ÜFE rakamları takip edilecek. 

Günlük Pivot Seviyeleri

   6.2382

  6.2313  

 6.2261   

6.2209    

 6.2140   

  6.2071  

   6.2020
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Altın

Bugünkü Fed kararı öncesinde ons altın dün test ettiği 1310$
seviyelerinden bir miktar geri çekilme yaşadı. 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 yine altının güçleneceği bir periyot başlayabilir. Çin’in
ticaret savaşlarında geri adım attığı haberleri doların güçlenmesine
neden olsa da temel senaryo Fed üzerine. 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.

Günlük Pivot Seviyeleri

   1,310.69

  1,308.90  

 1,307.52   

1,306.15    

 1,304.36   

  1,302.57  

   1,301.19

DAX Yakın Vade

Hisse piyasalarında olumlu görünümle birlikte DAX vadelileri günü
%1,14’lük bir yükselişle 11.806 puandan tamamladı. Bununla
birlikte Çin’in ticaret müzakerelerinde olumlu bakış açısını yitirdiğine
ilişkin yer alan haber akışları bu sabah risk iştahını baskılarken DAX
vadelileri satıcılı bir seyir izliyor. Aşağı yönlü hareketlerin devam
etmesi durumunda 200 günlük üssel hareketli ortalamasına denk
gelen 11.630 seviyesi ile son günlerdeki yükseliş trendinin geçtiği
11.585 seviyesi destek noktaları olarak takip edilebilir. 11.585 trend
desteğinin kırılması durumunda aşağı yönlü hareketlerin hız
kazandığı görülebilir. Olası yükselişlerde ise 11.751 ve 500 günlük
üssel ortalamasının geçtiği 11.820 seviyeleri direnç konumunda
bulunmaktadır. 

Günlük Pivot Seviyeleri

   11,736.50

  11,727.50  

 11,722.00   

11,716.50    

 11,707.50   

  11,698.50  

   11,693.00
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Dow Jones Yakın Vade

ABD Endeksleri dün günü ABD-Çin arasındaki ticaret
anlaşmazlıklarına yönelik görüşmelerde pürüz çıktığı haberleri ile
Fed iyimserliğini silerek hafif satıcılı tamamladı. Dow Jones Endeksi
%0,10 oranında değer kaybederken, bu sabah Dow vadelisi yataya
yakın negatif bölgeye geçme denemelerinde. Diğer yanda bugün
Fed iki günlük toplantısının kararını açıklıyor. Faiz oranlarının
gelecek görünümüyle ve bilanço küçültme operasyonlarında
izlenecek yol hakkında merakla bekleyen piyasalar buradan çıkacak
mesajlara odaklanacak. Vadeli kontratta teknik olarak kısa vadeli
alçalan trend 26.070 seviyesinden geçiyor.  Buranın üzerine
atamadı ayrıca kısa vadeli yükselen trendinin de gerisine indi. Geri
çekilmelerde 25.850 puan ana destek. Geri çekilmeler tutunma ve
yukarı tepki ile sonuçlanabilir.

Günlük Pivot Seviyeleri

   26,039.67

  25,981.33  

 25,947.67   

25,914.00    

 25,855.67   

  25,797.33  

   25,763.67

S&P 500 Yakın Vade

S&P 500 Endeksi dünkü seansı hemen hemen sıfıra yakın bir
seyirle kapattı. Fed ‘in faiz ve bilanço küçültme operasyonlarına ara
vereceği beklentileri ile risk iştahının yükseldiği volatilitenin de
düştüğü iyimserlik, Çin’in ticaret görüşmelerinden çekileceğine
yönelik haber akışıyla silindi. Bu sabah da vadelileriyle beraber hafif
satıcılı fakat yatay seyirler izleniyor. ABD 2 yıllık tahvil faizine
bakıldığında politika faizinin altında kalması bile piyasa beklenti ve
fiyatlamasını risk iştahı alma yönünde fiyatlıyor. Her ne kadar kar
realizasyonu yaşansa da kısa vadeli yükseliş trendi devam ediyor.
Geri çekilmelerde 2825/ 2810 ve 2790 seviyeleri destek, 2845/
2855/ 2880 ise dirençler.

Günlük Pivot Seviyeleri

   2,851.25

  2,844.75  

 2,841.00   

2,837.25    

 2,830.75   

  2,824.25  

   2,820.50
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Brent Petrol

Brent Petrol bu sabah 67,6$ seviyesinden işlem görüyor. Özel
sektörün fonladığı API stok verileri dün açıklandı. Önceki hafta 2,6
mln varil azalan stoklar geçen hafta 2,1 mln varil azalma gösterdi.
Ayrıca 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. Nisan ayı OPEC
toplantısının da iptal edilmesiyle de kararın uzatılacağı beklentileri
artmış oldu. Dünya ekonomisindeki büyüme petrol fiyatlarını
desteklemezken, OPEC’in arz kısıntısı petrol fiyatlarını bu seviyede
tutuyor. Teknik olarak; 67,70$ seviyesi zorlu bir direnç, üzerinde
tutunamadı. 67,70/ 68,30/ 69,20 dirençler, 67,0/ 66,55/ 66,00 ise
desteklerdir.

Günlük Pivot Seviyeleri

   68.08

  67.90  

 67.79   

67.68    

 67.51   

  67.33  

   67.22

USD/JPY

BOJ yılın ilk toplantısına ilişkin bugün yayınlanan tutanaklarında
ülkenin kırılgan ekonomik toparlanmasını raydan çıkarabilecek
yurtdışı risklerin artış gösterirken merkez bankasının parasal
teşvikleri hangi süreyle artırması gerektiği konusunda ortak kanaat
oluşturamadığı belirtildi. ABD’de fabrika siparişleri beklentilerin
altında %0,1 seviyesinde artış kaydetti. Ayrıca basında yer alan
ABD Çin ticaret görüşmelerine ilişkin haber akışı yende görülen
değer kazancının bir kısmını geri vermesinde etkili oldu. Alıcılı
seyrin sürmesi halinde 111,85 – 112,10 ve 112,22 seviyeleri direnç
olarak öne çıkmaktadır.  Olası geri çekilmelerde 111,15 - 110,95 ve
110,78 seviyeleri destek olarak izlenebilir.  Bugün düzenlenecek
Fed toplantısı ve sonrasında Fed Başkanı Powell’ın vereceği
mesajlar yakından takip edilecek.

Günlük Pivot Seviyeleri

   112.10

  111.90  

 111.73   

111.55    

 111.35   

  111.15  

   110.98
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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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