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Piyasa Gündemi

Maltepe’de oy sayımı sona ererken Ak Parti olağanüstü itiraz
dilekçesini verdi. İtirazda İstanbul seçiminin iptali ve yeniden seçime
gidilmesi yer alırken YSK’nın bu konudaki kararı yakından
izlenecek. YSK kararı TL varlıkların seyri ve volatilite üzerinde
belirleyici olacaktır. Bununla birlikte biraz daha ılımlı haber akışları
yer alsa da ABD – Türkiye ilişkilerine dair gelişmeler piyasaların ana
gündem konusu olmaya devam ediyor.

Açıklanacak Önemli Ekonomik Veriler
    
•    12:00 Euro Bölgesi – TÜFE Önem: Yüksek
•    17:00 ABD – Toptan Stoklar Önem: Yüksek

Türkiye 
Sanayi üretimi şubat ayında aylık bazda %1,3 artış kaydederken,
yıllık bazda %5,1 oranında daraldı. Böylelikle, Ağustos-Aralık 2018
döneminde görülen 5 aylık daralma sürecinin ardından mevsim ve
takvim etkilerinden arındırılmış seride aylık bazda üst üste ikinci
ayda da toparlanma gözlenmiş oldu. Yıllık bazda gözlenen sert
daralmaya iktisadi faaliyetteki zayıf seyre ek olarak önemli ölçüde
güçlü baz etkisinin neden olduğu söylenebilir. ABD ziyaretinde
Türkiye-ABD ilişkileri konusunda, demir-çelik ürünlerine uygulanan
ek vergi konularının ele alındığını anlatan Albayrak, yatırımcılarla
yaptığı toplantılara ilişkin ise "Bugüne kadarkilerin en başarılısı"
ifadesini kullandı. Kıdem tazminatının sorunlu bir alan olduğunu
belirten Bakan Albayrak, sürecin tüm paydaşların mutabakatıyla
işleyeceğini söyledi. Öte yandan Albayrak, seçimlerin tekrar
edilmesinin yatırımcılar açısından bir fark yaratmayacağını ifade etti.

Euro Bölgesi
Almanya'da ZEW ekonomik beklentiler endeksi nisan ayında
toparlandı. ZEW ekonomik beklenti endeksi mart ayındaki 3,6 azalış
seviyesinden 3,1 seviyesine yükseldi. Cari durum endeksi ise 8,5
beklentisine karşılık 11,1 seviyesinden 5,5 seviyesine geriledi. ZEW
Başkanı ekonomik algıdaki hafif iyileşmenin küresel ekonomik
ortamın tahminlerden daha az kötü olacağı beklentisinden
kaynaklandığını bildirdi. Bugün Euro Bölgesi’nde TÜFE rakamları ve
ticaret dengesinin açıklanması bekleniyor. 

ABD
ABD'de sanayi üretimi mart ayında aylık bazda %0,1 seviyesine
geriledi. İmalat sanayi üretimi  % 0,1'lik artış beklentisine karşılık
%0,0 seviyesinde açıklanarak bir önceki aya göre değişmedi.
Kapasite kullanım oranı % 78,8 seviyesinde gerçekleşerek %79,1'lik
beklentinin altında kaldı. Önceki ayın verisi yüzde 78.2'den yüzde
79.0'a revize edildi. Chicago Fed Başkanı Evans, Fed'in
enflasyonun düşmesi durumunda gösterge faizi düşürmek
durumunda kalabileceğini söyledi. Boston Fed Başkanı Rosengren
resesyon öngörmediğini belirtirken, enflasyonun hedefin altında
seyrettiğine dikkat çekti. Bugün ABD de ticaret dengesi ve Bej
kitabın açıklanması bekleniyor. 

Çin
Çin ekonomisi birinci çeyrekte aylık bazda beklentilere paralel %1,4,
yıllık bazda ise %6,4 büyüdü. Mart ayı sanayi üretimi  %5,9 olan
beklentinin üzerinde % 8,5 olarak gerçekleşti. Mart ayı perakende
satış verisi ise % 8,7 oldu. Ocak-mart sabit varlıklara yatırımlar
(kırsal ev halkı hariç) yıllık bazda beklentilere paralel % 6.3 oldu.
Mart sonunda işsiz oranı şubat ayındaki %5,3’lük seviyeden hafif
geri çekilerek %5,2 oldu.

Piyasa Verileri
Pariteler Son Günlük Değ.

(%)
Haftalık Değ.

(%)
Yılbaşı Değ.

(%)
USDTRY 5.7693 0.05 1.54 8.99
EURTRY 6.5503 0.62 2.25 8.00
EURUSD 1.1311 0.27 0.32 -1.27
GBPUSD 1.3061 0.09 -0.22 2.44
USDJPY 111.97 -0.04 0.86 2.15

Sepetler Son Günlük Değ.
bp

Haftalık Değ.
bp

Yılbaşı Değ.
bp

½ $ + ½ € 6.1878 1.10 14.78 52.58
Dolar Endeksi 96.8850 -19.50 -1.70 78.40
REK 75.1500 - - 15.00

Endeks Vadeliler Son Günlük Değ.
(%)

Haftalık Değ.
(%)

Yılbaşı Değ.
(%)

S&P 500 Yakın Vade 2,914.75 0.11 0.70 16.35
DAX Yakın Vade 12,136.50 -0.01 1.66 14.91
Dow Jones Yakın
Vade 26,461.00 0.05 1.13 13.72

Emtialar Son Günlük Değ.
(%)

Haftalık Değ.
(%)

Yılbaşı Değ.
(%)

Ons Altın 1,279.49 0.21 -2.18 -0.22
Gram Altın 237.28 0.20 -0.69 8.78
WTI 64.53 0.21 0.09 40.64
BRENT 72.10 0.13 0.47 33.11
Bakır 2.95 0.75 0.87 8.22

Tahviller Son Günlük Değ.
bp

Haftalık Değ.
bp

Yılbaşı Değ.
bp

Türkiye 2 Yıllık 21.9500 0.00 69.00 222.00
Türkiye 10 Yıllık 18.3600 57.00 93.00 188.00
ABD 10 Yıllık 2.5960 0.40 12.90 -9.00
ABD 2 Yıllık 2.4150 0.10 9.40 -8.10
Almanya 10 Yıllık 0.0810 1.30 10.90 -16.50
Almanya 2 Yıllık -0.5830 0.30 0.60 2.70

Gelişmekte Olan
Ülke Kurları Son Günlük Değ.

(%)
Haftalık Değ.

(%)
Yılbaşı Değ.

(%)
USDZAR 13.9788 -0.37 0.46 -2.83
USDIDR 14,059.80 -0.18 -0.60 -2.48
USDTRY 5.7693 0.05 1.54 8.99
USDRUB 64.0410 -0.04 -0.36 -8.03
USDBRL 3.9053 0.03 2.10 0.62
USDCNY 6.6932 -0.28 -0.34 -2.69
USDMXN 18.8422 -0.15 0.13 -4.09
USDCZK 22.6962 -0.25 -0.02 1.04
USDHUF 282.8060 -0.21 -0.80 0.92
USDPLN 3.7820 -0.15 -0.38 1.05
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EURO/DOLAR

Euro Bölgesi ve Almanya’da ZEW ekonomik güven endeksleri
azalış yönündeki beklentilerin üzerinde artarak iyileşme kaydedildi.
ABD’de sanayi üretimi mart ayında aylık bazda %0,1 seviyesine
gerilerken imalat sanayi ve kapasite kullanım oranı beklentilerin
altında gerçekleşti. EURUSD’de ABD’den gelen zayıf verilerin
ardından sınırlı geri çekilme kaydedilirken,  bugün 22 günlük üssel
ortalama seviyesinden gelen alımlarla toparlanma gözlemleniyor.
Sabah saatlerinde 1,1305 seviyesinden fiyatlanan paritede
yükselişlerin devamında 1,1325 – 1,1342 ve 1,1360 seviyeleri
direnç olarak takip edilebilir. Geri çekilmelerde 22 günlük üssel
ortalama seviyesi olan 1,1278 – 1,1250 ve 1,1230 destek noktaları
olarak izlenebilir. 

Günlük Pivot Seviyeleri

   1.1359

  1.1337  

 1.1324   

1.1311    

 1.1289   

  1.1266  

   1.1254

GBP/USD

GBPUSD paritesinde yatay hareketlerin dün de devam ettiğini
gördük. Brexit’in ertelenmesinin ardından kısa vadede aşağı yönlü
risklerin kısmen törpülenmesi fakat çözüm konusunda da arayışların
devam etmesi sterlinin dar bir bantta kalmasını sağlıyor. Bugün
açıklanacak mart ayı enflasyon verisinin ardından akşamüstü BoE
başkanı Carney’in konuşması İngiltere tarafında yakından takip
edilecektir. ABD tarafında ise Bej Kitap raporu takip edilecek.
Paritede bugün yukarıda 50-22 günlük ortalamaların bulunduğu
sırasıyla 1,3080-1,3099 ve üzerinde 1,3125 seviyeleri direnç
bölgeleri olarak izlenebilir. Aşağı yönlü hareketlerde ise 1,3055
seviyesinin altında 1,3038 ve 200 günlük üssel ortalamaların
bulunduğu 1,2980 destek bölgeleri olarak takip edilebilir. 

Günlük Pivot Seviyeleri

   1.3112

  1.3091  

 1.3076   

1.3061    

 1.3039   

  1.3018  

   1.3003

(0216) 453 0120 www.gedik.com

https://www.gedik.com/


Gedik Forex Bülten 17 Nisan 2019

USDTRY

Dolar/TL kuru dün 5,7365 ve 5,8292 seviyeleri arasında
dalgalanarak günü 5,7667 seviyesinden tamamladı. Güne
beklenenden iyi gelen şubat ayı sanayi üretimi verileriyle olumlu bir
performans izleyerek başlayan TL gün içinde seçime ilişkin
belirsizliklere yönelik haber akışlarıyla yükseliş kaydetse de gece
saatlerinde küresel dolar endeksindeki zayıflamanın etkisiyle kurun
gerilediğini gördük. Bugün yurtiçi ve yurtdışında önemli bir veri akışı
bulunmazken YSK kararları ve ABD ile olan gündem TL
hareketlerinde yine belirleyici olacaktır. Sabah 08:45 itibariyle kur
5,77 seviyelerine yakın bölgelerden işlem görüyor. Kurda bugün
yukarıda 5,7850-5,8290 ve 5,8450 seviyeleri direnç bölgeleri;
aşağıda ise 5,7530-5,7350 ve 5,7000 destek seviyeleri olarak
izlenebilir.

Günlük Pivot Seviyeleri

   5.8343

  5.8151  

 5.7922   

5.7693    

 5.7502   

  5.7310  

   5.7081

EUR/TRY

Euro Bölgesi ve Almanya’da ZEW ekonomik güven endeksleri
beklentilerin üzerinde artarak iyileşme kaydetti. Yurtiçinde sanayi
üretimi şubat ayında aylık bazda %1,3 artış kaydederken, yıllık
bazda %5,1 oranında daraldı. Yıllık bazda gözlenen sert daralmaya
iktisadi faaliyetteki zayıf seyre ek olarak önemli ölçüde güçlü baz
etkisinin neden olduğu söylenebilir. Hazine ve Maliye Bakanı
Albayrak ile ABD Başkanı Trump arasında görüşme ikili ilişkilerin
gelişimini desteklerken,  TL varlıklarda seçime ilişkin verilecek YSK
kararı volatilitenin yaşanmasında etkili olabilir. Kurda yükselişlerde
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. 

Günlük Pivot Seviyeleri

   6.5986

  6.5819  

 6.5661   

6.5503    

 6.5336   

  6.5169  

   6.5011
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Altın

Ons altın dün gün içerisinde yaşadığı sert düşüşle beraber eşik
seviye olarak takip ettiğimiz 1280$ seviyesini aşağı yöne kırdı. Zira
altın bu seviye altında kalmaya başlarsa teknik resimde oluşan
alçalan üçgen formasyonu başlayabilir ve düşüşler kademeli bir
şekilde devam edebilir. Bu noktada piyasanın risk iştahını ölçmek
gerekir. İlk olarak ticaret görüşmelerinin olumlu sonuçlanacağı
sinyalleri ikinci olarak ise hisse piyasalarına yönelik risk iştahının
korunması. VIX endeksi düşüşe devam ediyor. İleriye dönük
pozisyonlanmlarda da VIX’in daha da düşeceği veya düşük
seviyesini koruyacağı beklentileri bulunuyor. Bu nedenle haber akışı
olmadığı sürece altında katalizör bulunmuyor. Teknik olarak 1277/
1270/ 1263 destekler, 1280/ 1292/1298 ise dirençlerdir.

Günlük Pivot Seviyeleri

   1,286.09

  1,282.96  

 1,281.19   

1,279.41    

 1,276.28   

  1,273.15  

   1,271.38

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 yukarı yönlü seyir
devam etti. Aynı zamanda beklentilerin üzerinde gelen şirket
bilançoları ve ekonomik verilerde yükselişi destekleyen diğer
etkenler oldu. DAX vadelileri dün günü %0,76’lık bir yükselişle
12.138 seviyesinden tamamladı. DAX vadelilerinde yükselişlerin
devam etmesi durumunda kısa vadede 12.187 seviyesi direnç
olarak takip edilebilir. 12.187 direnci üzerinde 12.200 ve 12.230
seviyeleri direnç konumundadır. Geri çekilmelerde ise kısa vadede
5 günlük üssel hareketli ortalamasına denk gelen 12.070 seviyesi
destek olarak izlenebilir. 12.070 desteği altında ise 11.960 ve
11.915 seviyeleri destek konumunda bulunmaktadır. 

Günlük Pivot Seviyeleri

   12,165.83

  12,154.67  

 12,145.33   

12,136.00    

 12,124.83   

  12,113.67  

   12,104.33

(0216) 453 0120 www.gedik.com

https://www.gedik.com/


Gedik Forex Bülten 17 Nisan 2019

Dow Jones Yakın Vade

ABD endeksleri haftabaşında yaşadığı düşüşleri dünkü seansta bir
miktar telafi etti. Hammadde, Petrol ve Gaz ve Finans
sektörlerindeki hisselerin artışıyla yükseldi. Dow Jones endeksi
%0,26 yükselişle 26,453 puanda seansı sonlandırırken, bu sabah
Dow Jones vadelisi ise yatay ancak kısmi pozitif seyrediyor. ABD'de
sanayi üretimi Mart'ta aylık %0,1 gerilerken, beklenti %0,2 artış
olacağı yönündeydi. Şimdilik ticaret müzakerelerine ve petrol
fiyatlrına odaklı hareketler görüyoruz. Dow Jones vadelisini teknik
olarak ele aldığımızda; 26,500 puan ikili tepenin direnç noktası.
Şayet bu seviye tekrar aşılamazsa hafif kar satışları getirebilecek
ikili tepe formasyonu oluşabilir. 26,500/ 26,600/ 26,800 direnç
seviyeleri olurken,26,350/ 26,270/ 26,150 seviyeleri ise destekler.

Günlük Pivot Seviyeleri

   26,590.33

  26,543.67  

 26,502.33   

26,461.00    

 26,414.33   

  26,367.67  

   26,326.33

S&P 500 Yakın Vade

S&P 500 endeksi haftabaşındaki gerilemesi telafi ederken,
başlayanbilanço sezonu hisse bazlı hareetler de yaratıyor. Dün
oldukça yatay bir görünümde artı kapatan S&P 500 endeksi seansı
2907 puan seviyesinden tamamladı. Vadelide ise %0,1’lik artış söz
konusu olurken, yine yatay seyirler görüyoruz. Küresel endekslerde
de olumsuz bir görünüm bulunmuyor. ABD'nin en büyük
bankalarından BofA ilk çeyrek kar rakamları hisse senedi başına  71
cent kar elde ederken, beklenti 66 cent idi. Yatırımcıların risk iştahı
devam ediyor. 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 2916/ 2930/ 2946 dirençler, 2910/ 2900/
2877 desteklerdir. 

Günlük Pivot Seviyeleri

   2,928.17

  2,923.08  

 2,918.92   

2,914.75    

 2,909.67   

  2,904.58  

   2,900.42
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Brent Petrol

Brent petrol bu sabah 72$ seviyelerine doğru tekrardan
hareketlendi. Bu sabah Çin’den gelen verilerin küresel aktivitelere
ilişkin ılımlı sinyaller vermesiyle petrol olumlu etkilendi. Çin ilk
çeyrekte yıllık %6,4 büyürken, beklentileri %6-6,5 aralığındaydı.
Mart sanayi üretimi  %5,9 olan beklentinin üzerinde %8,5 olarak
gerçekleşti. Brent petrolü teknik olarak ele aldığımızda; 72,0-70,50$
aralığında yatay seyirler hakim. 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 haber teknik görünüme etki ediyor. Sene
başından itibaren oluşan dik eğimli trend çizgisi yine 70,50$’dan
geçiyor. Aşağıda destekler, 71,20/ 70,50/ 70,00, dirennçler ise 72,0/
72,80/ 73,80.

Günlük Pivot Seviyeleri

   72.52

  72.35  

 72.23   

72.10    

 71.93   

  71.77  

   71.64

USD/JPY

Japonya'nın ihracatı önceki üç aydır olduğu gibi düşüşünü
sürdürerek Mart ayında geçen yılın aynı ayına göre % 2.4 azaldı.
Şubat ayında % 1,2 düşen ihracatta beklenti düşüş oranının % 2,7
olacağı şeklindeydi. İthalat ise % 2,6 artış beklentisine karşın
sadece % 1,1 arttı. Mart ayındaki dış ticaret fazlası 528,5 milyar yen
seviyesinde gerçekleşti. ABD’de sanayi üretimi mart ayında aylık
bazda %0,1 seviyesine gerilerken imalat sanayi ve kapasite
kullanım oranı beklentilerin altında gerçekleşti.111,85seviyesinin
üzerinde kapanışların yaşanmasıyla tutunmanın gerçekleşmesi
halinde yükselişlerin devamı beklenebilir. Yükselişlerde direnç
seviyesinin aşılması halinde 112,24 – 112,60 ve 112,85 seviyeleri
takip edilebilir. Olası kar satışlarının yaşanması halinde 111,58 –
111,30 ve 111,13 seviyeleri destek olarak bulunmaktadır.

Günlük Pivot Seviyeleri

   112.36

  112.26  

 112.12   

111.97    

 111.87   

  111.78  

   111.63
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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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