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Piyasa Gündemi

Hazine ve Maliye Bakanı Albayrak ile ABD Başkanı Trump arasında
görüşme gerçekleşirken ikili ilişkilerin gelişimi TL varlıkların seyri
açısından önemli olacaktır. Bugün yurt içinde şubat ayı sanayi
üretimi açıklanacak. Konsensüs beklentiler sanayi üretiminin aylık
bazda %0,3’lük bir artış ve yıllık bazda %6,2’lik bir daralma
kaydetmesi yönünde. Açıklanacak veri büyüme beklentileri ve TL
varlıklar üzerinde etkili olacaktır.

Açıklanacak Önemli Ekonomik Veriler    

•    10:00 Türkiye – Sanayi Üretimi Önem: Yüksek
•    16:15 ABD – Sanayi Üretimi Önem: Yüksek

Türkiye

TÜİK verilerine göre Türkiye genelinde 15 ve daha yukarı
yaştakilerde işsiz sayısı 2019 yılı ocak döneminde geçen yılın aynı
dönemine göre 1 milyon 259 bin kişi artarak 4 milyon 668 bin kişi
oldu. İşsizlik oranı 3,9 puanlık artış ile %14,7 seviyesinde
gerçekleşti. Bu, 10 yılın en yüksek seviyesi oldu. Genç işsizlik de
%26,7'ye yükseldi. Hazine ve Maliye Bakanlığı Merkezi yönetim
bütçe dengesinin mart ayında 24,5 milyar TL açık verdiğini bildirdi.
Ocak-Mart döneminde toplam 36,2 milyar lira açık kaydedildi.
Washington'da Türk ve Amerikalı iş adamları ile yatırımcılara
seslenen Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak, iki ülke
arasındaki ilişkilerin sorunları aşma kapasitesine ve olgunluğuna
sahip olduğunu belirterek, "NATO çerçevesinde Türkiye-ABD
güvenlik ittifakının tarihi derinliği ve kurumsal gücü, ikili ilişkilerimizin
temel taşıdır.” değerlendirmesini yaptı. Yurtiçinde sanayi üretimi ve
perakende satışların açıklanması bekleniyor.

Euro Bölgesi

AB Konseyi, ABD ile sanayi ürünlerinde gümrük vergilerini
kaldırmak üzere ticaret müzakereleri yapmak için AB Komisyonunun
yetki talebine onay verildiğini açıkladı. Konuyla ilgili Brüksel'de
basın toplantısı düzenleyen AB Komisyonu ticaretten sorumlu üyesi
Cecilia Malmström, "AB üyesi ülkeler, ABD ile sınırlı bir ticaret
anlaşması müzakeresine başlamak üzere AB Komisyonuna yeşil
ışık yaktı." diye konuştu. Almanya’da bugün ZEW ekonomik güven
endeksinin açıklanması bekleniyor.

ABD

ABD'de New York Fed imalat endeksi nisan ayında 2 yılın en düşük
seviyesinden toparlanarak 10,1 oldu. Çin'in ABD tarım ürünlerine
uyguladığı vergileri başka ürünlere kaydırmayı değerlendireceği
belirtildi. Kaynaklara göre Trump, böylece 2020 seçimleri öncesinde
iki ülke arasında gidilebilecek olası bir ticaret anlaşmasını çiftçilere
kazanç olarak sunabilecek. Söz konusu adımın gerçekleşmesi
durumunda Çin, 50 milyar dolarlık ABD ürününe uyguladığı
misilleme vergilerini tarım dışı ithalata kaydırabilecek. Kaynaklar bu
adımın nedeni olarak, ABD'nin 50 milyar dolarlık Çin ürününe
uyguladığı vergiden ticaret anlaşmasına varılması durumunda bile
vazgeçmeyecek olmasını işaret ediyor. Chicago Fed Başkanı
Evans, enflasyonda sağlıklı bir görünüm için faizleri 2020'nin
sonbaharına kadar değiştirmemenin uygun olabileceğini söyledi.
ABD’de bugün mart ayı kapasite kullanım oranı ve sanayi üretiminin
açıklanması bekleniyor.
 

Piyasa Verileri
Pariteler Son Günlük Değ.

(%)
Haftalık Değ.

(%)
Yılbaşı Değ.

(%)
USDTRY 5.8123 0.14 2.07 9.80
EURTRY 6.5746 0.18 2.46 8.40
EURUSD 1.1305 0.00 0.39 -1.33
GBPUSD 1.3092 -0.05 0.24 2.68
USDJPY 111.94 -0.09 0.72 2.12

Sepetler Son Günlük Değ.
bp

Haftalık Değ.
bp

Yılbaşı Değ.
bp

½ $ + ½ € 6.1768 4.30 13.68 51.48
Dolar Endeksi 96.9450 3.00 -6.30 84.40
REK 75.1500 - - 15.00

Endeks Vadeliler Son Günlük Değ.
(%)

Haftalık Değ.
(%)

Yılbaşı Değ.
(%)

S&P 500 Yakın Vade 2,914.50 0.17 1.11 16.34
DAX Yakın Vade 12,072.50 0.22 1.50 14.31
Dow Jones Yakın
Vade 26,434.00 0.23 1.06 13.61

Emtialar Son Günlük Değ.
(%)

Haftalık Değ.
(%)

Yılbaşı Değ.
(%)

Ons Altın 1,285.40 -0.20 -1.42 0.24
Gram Altın 240.20 -0.03 0.61 10.12
WTI 63.26 -0.50 -1.58 37.89
BRENT 70.97 -0.58 -0.03 31.01
Bakır 2.94 0.48 -0.24 8.02

Tahviller Son Günlük Değ.
bp

Haftalık Değ.
bp

Yılbaşı Değ.
bp

Türkiye 2 Yıllık 21.9500 -26.00 67.00 222.00
Türkiye 10 Yıllık 17.7900 28.00 30.00 131.00
ABD 10 Yıllık 2.5530 -0.30 5.10 -13.30
ABD 2 Yıllık 2.3920 0.00 4.20 -10.40
Almanya 10 Yıllık 0.0580 0.10 6.20 -18.80
Almanya 2 Yıllık -0.5810 -0.20 -0.60 2.90

Gelişmekte Olan
Ülke Kurları Son Günlük Değ.

(%)
Haftalık Değ.

(%)
Yılbaşı Değ.

(%)
USDZAR 14.0562 0.06 -0.24 -2.29
USDIDR 14,071.00 -0.01 -0.52 -2.40
USDTRY 5.8123 0.14 2.07 9.80
USDRUB 64.3200 0.02 -0.97 -7.63
USDBRL 3.8729 0.03 0.49 -0.22
USDCNY 6.7094 0.01 -0.04 -2.46
USDMXN 18.8939 0.20 -0.21 -3.83
USDCZK 22.6810 0.00 -0.34 0.97
USDHUF 283.1000 -0.11 -1.08 1.02
USDPLN 3.7810 -0.02 -0.63 1.03
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EURO/DOLAR

ABD’de dün New York Fed imalat endeksi nisan ayında 2 yılın en
düşük seviyesinden toparlanarak 10,1 oldu. Fed üyesi Evans,
enflasyonda sağlıklı bir görünüm için faizleri 2020'nin sonbaharına
kadar değiştirmemenin uygun olabileceğini belirtti. ABD – Çin ticaret
müzakerelerine ilişkin oluşan iyimser hava EURUSD’de yükselişi
desteklerken, aralık ayından bu yana oluşan düşen trend çizgisinin
yukarı yönlü kırıldığı paritede 50 günlük üssel ortalama seviyesi
olan 1,1300 seviyesinin altına sarkmanın görülmesi halinde ilk
olarak 1,1285 – 1,1265 ve 1,1245 seviyeleri destek olarak
bulunmaktadır.  Yükselişlerde 1,1325 – 1,1342 ve 1,1360 seviyeleri
direnç olarak takip edilebilir. Almanya’da bugün ZEW ekonomik
güven endeksi, ABD’de mart ayı kapasite kullanım oranı ve sanayi
üretiminin açıklanması bekleniyor.
 

Günlük Pivot Seviyeleri

   1.1337

  1.1326  

 1.1315   

1.1305    

 1.1294   

  1.1282  

   1.1272

GBP/USD

GBPUSD paritesinde dar bant hareketleri devam ediyor. Brexit
tarihinin ertelenmesinin ardından kısa süreliğine belirsizliklere son
verilmesi paritede yatay bir seyir izlenmesine neden oluyor. Bugün
İngiltere tarafında açıklanacak işsizlik verileri ABD tarafında ise
kapasite kullanım ve sanayi üretimi rakamları takip edilecek. Sabah
saatlerinde yatay bir seyirle 1,3094 seviyelerinden işlem gören
paritede bugün yukarıda 22 günlük ortalamaların bulunduğu 1,3106
ilk direnç bölgesi olacaktır. Bu seviyeyi aşan yükselişlerde 1,3125
ve 1,3150 seviyeleri takip edilebilir. Aşağı yönlü hareketlerde ise
günlük grafikte 12 Aralık’ta başlayan yükseliş trendinin dip noktası
1,3050 seviyesi altında 100 ve 200 günlük üssel ortalamaların
bulunduğu 1,3039-1,2980 destek bölgeleri olarak takip edilebilir. 

Günlük Pivot Seviyeleri

   1.3143

  1.3127  

 1.3110   

1.3092    

 1.3077   

  1.3061  

   1.3044
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USDTRY

Dolar/TL kuru dün 5,7599 ve 5,8213 seviyeleri arasında
dalgalanarak günü 5,8041 seviyesinden tamamladı. Jeopolitik
riskler ve seçime ilişkin belirsizlikler ile negatif ayrışan TL’de
olumsuz seyir devam ediyor. Bugün yurtiçi ve yurtdışında
açıklanacak sanayi verilerinin yanı sıra uzun zamandır takip
ettiğimiz mahalli seçim gündemi ve ABD ile olan ilişkiler TL yönü
konusunda belirleyici parametreler olmayı sürdürüyorlar.  Sabah
08:42 itibariyle kur 5,80 seviyelerine yakın bölgelerden işlem
görüyor. Yükselen kanal içinde hareket etmeyi sürdüren kurda
bugün yukarıda 5,8250 seviyesinin üzerinde 5,8450 ve 5,8745
seviyeleri direnç bölgeleri olarak takip edilebilir. Aşağıda ise
5,7980’in altında 5,7800 ve 5,7350 destek seviyeleri olarak
izlenebilir.

Günlük Pivot Seviyeleri

   5.8331

  5.8232  

 5.8177   

5.8123    

 5.8023   

  5.7924  

   5.7869

EUR/TRY

Almanya'da dün hükümet sözcüsü ekonomiyi canlandırma paketine
ihtiyaç olmadığını belirtti.  Yurtiçinde dün işsizlik oranı 3,9 puanlık
artış ile %14,7 seviyesinde açıklanarak 10 yılın en yüksek
seviyesinde gerçekleşti. Hazine ve Maliye Bakanlığı Merkezi
yönetim bütçe dengesinin mart ayında 24,5 milyar TL açık verdiğini
bildirdi. Fırat’ın doğusuna ilişkin verilen mesajlar, ABD- Türkiye
ilişkisine dair oluşan endişe, yerel seçime ilişkin belirsizlik TL
varlıklar üzerinde negatif ayrışmanın yaşanmasında etkili olmaya
devam ediyor. Kurda yükselişlerin devamında kısa vadede 6,6045 –
6,6775 ve 6,7430 seviyeleri direnç olarak takip edilebilir. Geri
çekilmelerde 6,4560 -  6,3550 ve 6,2650 seviyeleri destek olarak
öne çıkmaktadır. Yurtiçinde bugün sanayi üretimi ve perakende
satışların açıklanması bekleniyor.

Günlük Pivot Seviyeleri

   6.5964

  6.5857  

 6.5802   

6.5746    

 6.5640   

  6.5534  

   6.5478

(0216) 453 0120 www.gedik.com

https://www.gedik.com/


Gedik Forex Bülten 16 Nisan 2019

Altın

Ons altın hafif satıcılıbaşladıüı haftada bir yanda1280$ üzerinde
kalmaya çalışıyorfakat diğer yanda da yukarı yöndeki tepkileri cılız
kaldığı için kar satışları yaşıyor. Geçen hafta güçlü gelen ABD
verilerinin yanı sıra Çin ile ABD’nin gerçekleştirmiş olduğu ticaret
müzakelerinde sonuca yaklaşılması altın için iştah yaratmıyor. Diğer
tarafta dolar endeksi zayıflasa da küresel hisse senedi piyasasında
yatırımcıların risk iştahlarının canlı olması altını geri planda
bırakıyor. Ons altını teknik olarak ele aldığımızda; Şubat’ta test ettiği
1346 seviyesinden itibaren oluşan alçalan tepeler üçgen görünümü
oluşturdu. Oluşan bu alçalan üçgen görünümünde şayet 1280
seviyesi aşağı yönde kırılırsa düşüşün devamı daha da sertleşerek
gelebilir. 1283/1280/1270 destekler, 1292/ 1298/ 1304 ise dirençler.

Günlük Pivot Seviyeleri

   1,293.15

  1,290.96  

 1,288.19   

1,285.41    

 1,283.22   

  1,281.03  

   1,278.25

DAX Yakın Vade

ABD – AB arasındaki ticaret görüşmelerinin başlayacağına ilişkin
haber akışları ve görece gücünü korumaya devam eden risk
iştahına bağlı olarak Avrupa borsalarında dün hafif alıcılı seyir
devam ettiği izlendi. DAX vadelileri dün günü %0,18’lik bir yükselişle
12.047 seviyesinden tamamladı. Küresel piyasalardaki görünüme
paralel olarak bu sabah da hafif alıcılı seyir izleyen DAX
vadelilerinde yükselişlerin devamında kısa vadede 12.105 seviyesi
direnç olarak takip edilebilir. 12.105 direnci üzerinde 12.135 ve
12.187 seviyeleri direnç konumundadır. Geri çekilmelerde ise kısa
vadede 5 günlük üssel hareketli ortalamasına denk gelen 12.020
seviyesi destek olarak izlenebilir. 12.020 desteği altında ise 11.920
ve 11.870 seviyeleri destek konumunda bulunmaktadır. 

Günlük Pivot Seviyeleri

   12,105.67

  12,096.33  

 12,084.17   

12,072.00    

 12,062.67   

  12,053.33  

   12,041.17
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Dow Jones Yakın Vade

Dünkü ABD seansında majör endekslerde çok hafif gerileme
oluşmuştu. Dow Jones Endeksi 27 puanlık bir düşüşle 26,385
puandan günü sonlandırırken, bu sabah ABD vadelileri dünkü
kayıpları sildi diyebiliriz. Dow vadelisi bu sabah %0,2 artıda
seyrediyor. Geçen hafta güçlü gelen ABD verilerinin yanı sıra Çin ile
ABD’nin gerçekleştirmiş olduğu ticaret müzakelerinde sonuca
yaklaşılması yatırımcı risk iştahını canlı tutuyor. ABD ‘de başlayan
bilanço sezonu ve petrol fiyatlarındaki hareketlerin etkili olduğu Dow
Jones vadelisinde 26,500 puan ikili tepenin direnç noktası. Şayet bu
seviye tekkrar aşılamazsa hafif kar satışları getirebilecek ikili tepe
formasyonu oluşabilir. 26,440/ 26,500/ 26,600 direnç seviyeleri
olurken, 26,270/ 26,150/ 26,000 seviyeleri ise destekler.

Günlük Pivot Seviyeleri

   26,533.33

  26,490.67  

 26,462.33   

26,434.00    

 26,391.33   

  26,348.67  

   26,320.33

S&P 500 Yakın Vade

Geçen haftayı alıcılı bir seyirle kapatan ABD endeksleri haftanın ilk
işlem gününde bir miktar kar satışları ile karşılaştı. Goldman Sachs
ve Citigroup'un hayal kırıklığı yaratan bilançolarının etkisiyle S&P
500 Endeksi 2905 puan seviyesinde kapanış gerçekleştirdi. bu
sabah ise vadeli endeksler pozitif seyirle devam ediyor.  ABD-Çin
arasındaki görüşmelerin anlaşmayla noktalanacağı beklentileri risk
iştahını taze tutuyor. VIX endeksi 12 seviyesine kadar gerilerken,
önümüzdeki dönemde de CFTC vadelilerine bakıldığında oynaklık
beklentisi de bulunmuyor. Bu durum borsalar açısından pozitif bir
gelişme. Teknik olarak işlemlerde gün içinde direnç olarak
2916/2946 seviyeleri, destek olaraksa 2910/ 2900/ 2877 seviyeleri
izlenebilir. 

Günlük Pivot Seviyeleri

   2,923.83

  2,920.17  

 2,917.33   

2,914.50    

 2,910.83   

  2,907.17  

   2,904.33
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Brent Petrol

Brent petrol bu sabah 71,0$ üzerinde fiyatlansa da birmiktar kar
satışlarıetkili oluyor. Geçen hafta ABD’de petrolsektörünüün
görünümünü yansıtan bir veri olan sondaj kule sayısı 2 adet arttı.
OPEC’in petrol üretim kısıtı devam ediyor. Yalnız OPEC
kaynaklarına göre; petrol fiyatının 80 dolara çıkması ve İran ile
Venezuella'daki üretimin daha da düşmesi halinde OPEC'in haziran
toplantısında petrol üretiminde artış tartışılacak. Bu nedenle
petroldeki yükselişler kısmi kalabilir. Daha önceki majör destek yeni
direnç haline gelirken bu minvalde 71,20$ seviyesi tepki dönüşü
olarak izleyebiliriz. 28 Mart’ta başlayan yükselişlerle birlikte oluşan
yükseliş trend desteği 71,50$ seviyesine denk gelirken altında
kalması durumda 70$ ve 69$ seviyeleri destek olarak takip edilebilir.

Günlük Pivot Seviyeleri

   71.62

  71.49  

 71.23   

70.97    

 70.84   

  70.71  

   70.45

USD/JPY

Japonya Merkez Bankası Başkanı Kuroda, enflasyonun % 2
hedefine ulaşmasının  düşünülenden daha uzun
süreceğini beklediğini merkez bankasının güçlü parasal
gevşemesinin sabırla devam edeceğini taahhüt etti.. ABD’de dün
New York Fed imalat endeksi nisan ayında 2 yılın en düşük
seviyesinden toparlanarak 10,1 oldu. Fed üyesi Evans, enflasyonda
sağlıklı bir görünüm için faizleri 2020'nin sonbaharına kadar
değiştirmemenin uygun olabileceğini belirtti. ABD – Çin ticaret
müzakerelerine ilişkin oluşan iyimser hava USDJPY’de yükselişi
destekledi. 111,90 direnç seviyesinin aşılması halinde 112,24 –
112,60 ve 112,85 seviyeleri takip edilebilir. Olası kar satışlarının
yaşanması halinde 111,58 – 111,35 ve 111,13 seviyeleri destek
olarak bulunmaktadır.

Günlük Pivot Seviyeleri

   112.20

  112.13  

 112.03   

111.94    

 111.86   

  111.79  

   111.70
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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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