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Piyasa Gündemi

Görece daha olumlu haber akışlarıyla ABD – Türkiye ilişkilerine dair
endişelerin bir miktar yatışması TL varlıkları destekliyor. Dün
Maltepe sayımının sonuçlanmasının ardından mazbatanın verilmesi
seçime ilişkin belirsizlikleri azaltırken İstanbul ve Büyükçekmece’de
seçimin tekrarına ilişkin itirazlara yönelik YSK’nın kararı takip
edilecek. Küresel piyasalarda açıklanacak PMI verileri risk iştahı
üzerinde etkili olacaktır. 

Açıklanacak Önemli Ekonomik Veriler    

•    11:00 Euro Bölgesi – İmalat ve Hizmet PMI Önem: Yüksek
•    16:45 ABD – İmalat ve Hizmet PMI Önem: Yüksek

Türkiye
Yurtiçinde dün Maltepe sayımının sonuçlanmasıyla mazbatanın
verilmesi seçime ilişkin belirsizlikleri ve oluşan endişeleri azaltırken
İstanbul ve Büyükçekmece’de seçimin tekrarına ilişkin itirazlara
yönelik YSK’nın kararı yakından takip edilmeye devam ediyor.
Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak, ABD'den yaptığı
açıklamalarda  "Türkiye hedeflerine adım adım ilerliyor. Enflasyonda
elimiz rahat. Yılı kuvvetle muhtemel 2019 hedefinin altında
kapatacağız. Bu da bize farklı bir alan açıyor ve rahatlık oluşturuyor.
Bu noktada enflasyonun dizginlenmesiyle alakalı politikalardan da
taviz vermeyeceğiz’’ dedi.  Türkiye, şubat ayında AB ülkelerine 6
milyar 528,2 milyon euro ihracat, 5 milyar 650,6 milyon euro da
ithalat gerçekleştirdi. Böylece, Türkiye şubat ayında AB ile 877,6
milyon euro ticaret fazlası verdi. Türkiye, AB ile yılın ilk iki ayında ise
toplam 2 milyar 684,4 milyon euro ticaret fazlası verdi. 

Euro Bölgesi
Euro Bölgesi'nin şubat ayında toplam ihracatı 183,3 milyar euroya,
ithalatı da 165,4 milyar euro seviyesine çıkarak söz konusu
dönemde yaklaşık 17,9 milyar euroluk ticaret fazlasına ulaştı. Euro
Bölgesi'nde şubat ayında %1,5 yıllık enflasyon mart ayında  %1,4'e
geriledi. ECB/Nowotny, Euro Bölgesi ekonomisinin yılın ikinci
yarısında en azından dengeye kavuşabileceğini söyledi. Almanya
Ekonomi Bakanlığı dün Almanya'nın 2019 yılı büyüme tahmini %
0,5 seviyesine düşürdü. Böylece, büyüme beklentisi aşağı yönlü
revizyonlar serisinin ardından bir önceki yılın tahmini olan % 2,1'den
% 0,5'e inmiş oldu. Bakanlık açıklamasında küresel büyümedeki
yavaşlama ve Brexit ile ticaret endişeleri işaret edildi. 2020 yılı için
büyüme beklentisi %1,5 seviyesinde bulunuyor. Euro Bölgesi ve
Almanya’da imalat ve hizmet PMI rakamları takip edilecek.

ABD
ABD'de toptan eşya stokları şubat ayında %0.2 arttı. Satışlar ise
%0.3 ile beklentiye paralel arttı. ABD'de dış ticaret açığı Şubat'ta
%3.4 gerileyerek 8 ayın en düşük seviyesine inerek 49.4 milyar
dolara geriledi. Fed, Amerikan iş dünyasının nabzını tutan Bej Kitap
raporunun Mart 2019 sayısını yayımladı. Raporun ekonominin
geneline ilişkin değerlendirmesinde,  ABD'de ekonomik aktivitenin
hafif ila orta hızda büyüdüğü rapor edildi. Fed, işgücü piyasasının
sıkı kaldığını, ücret artışının ılımlı olduğunu belirtirken kredi talebinin
karışık, imalat sanayii raporlarının olumlu olduğunu belirtti. ABD’de
bugün Philadelphia Fed imalat endeksi,perakende satışlar ve üretim
ve hizmet PMI rakamları takip edilecek.
 

Piyasa Verileri
Pariteler Son Günlük Değ.

(%)
Haftalık Değ.

(%)
Yılbaşı Değ.

(%)
USDTRY 5.7883 0.86 0.92 9.35
EURTRY 6.5584 0.71 1.48 8.14
EURUSD 1.1299 0.03 0.41 -1.38
GBPUSD 1.3045 -0.01 -0.07 2.31
USDJPY 111.88 -0.16 0.20 2.07

Sepetler Son Günlük Değ.
bp

Haftalık Değ.
bp

Yılbaşı Değ.
bp

½ $ + ½ € 6.0978 -9.00 6.02 43.57
Dolar Endeksi 96.9940 -1.60 -17.50 89.30
REK 75.1500 - - 15.00

Endeks Vadeliler Son Günlük Değ.
(%)

Haftalık Değ.
(%)

Yılbaşı Değ.
(%)

S&P 500 Yakın Vade 2,894.00 -0.22 0.08 15.52
DAX Yakın Vade 12,142.50 -0.33 1.41 14.97
Dow Jones Yakın
Vade 26,358.00 -0.26 0.86 13.28

Emtialar Son Günlük Değ.
(%)

Haftalık Değ.
(%)

Yılbaşı Değ.
(%)

Ons Altın 1,272.45 -0.12 -1.55 -0.77
Gram Altın 236.76 0.71 -0.58 8.54
WTI 63.76 0.06 0.07 38.97
BRENT 71.64 -0.07 0.75 32.25
Bakır 2.95 -0.25 1.29 8.08

Tahviller Son Günlük Değ.
bp

Haftalık Değ.
bp

Yılbaşı Değ.
bp

Türkiye 2 Yıllık 21.5100 -44.00 26.00 178.00
Türkiye 10 Yıllık 17.1200 -124.00 -44.00 64.00
ABD 10 Yıllık 2.5720 -2.20 7.30 -11.40
ABD 2 Yıllık 2.3890 -1.50 3.10 -10.70
Almanya 10 Yıllık 0.0710 -1.30 7.80 -17.50
Almanya 2 Yıllık -0.5840 -0.10 -0.70 2.60

Gelişmekte Olan
Ülke Kurları Son Günlük Değ.

(%)
Haftalık Değ.

(%)
Yılbaşı Değ.

(%)
USDZAR 14.0294 0.30 0.16 -2.48
USDIDR 14,038.25 0.29 -0.84 -2.63
USDTRY 5.7874 0.85 0.90 9.33
USDRUB 63.9007 0.14 -1.13 -8.24
USDBRL 3.9386 -0.06 2.04 1.47
USDCNY 6.6936 0.08 -0.38 -2.69
USDMXN 18.8548 0.14 0.08 -4.03
USDCZK 22.7130 -0.02 -0.22 1.12
USDHUF 282.8080 0.09 -1.21 0.92
USDPLN 3.7799 -0.02 -0.69 1.00
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EURO/DOLAR

Euro Bölgesi'nin ihracatı 183,3 milyar euro, ithalatı da 165,4 milyar
euro seviyesine çıkarak söz konusu dönemde yaklaşık 17,9 milyar
euroluk ticaret fazlasına ulaştı. Şubat ayında %1,5 olan yıllık
enflasyon mart ayında  %1,4'e geriledi. ABD'de toptan eşya stokları
şubat ayında %0,2 arttı. Satışlar ise %0,3 ile beklentiye paralel arttı.
ABD'de dış ticaret açığı  %3,4 gerileyerek 8 ayın en düşük
seviyesine geriledi. Bej kitap raporunda ekonomik aktivitenin hafif ila
orta hızda büyüdüğü rapor edildi. 1,1325 direncinin test edildiği
paritenin düşen trend çizgisinin üzerinde fiyatlandığı gözlemleniyor.
Alıcılı seyrin bugünde devam etmesi halinde ilk olarak dün test
edilen 1,1325 – 1,1342 ve 1,1362 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

   1.1319

  1.1311  

 1.1305   

1.1299    

 1.1291   

  1.1284  

   1.1278

GBP/USD

GBPUSD paritesinde dar bantta aşağı yönlü eğilimin dünde devam
ettiğini gördük. Dün İngiltere’de BoE başkanı Carney’nin konuşması
ve mart ayı enflasyon verisi izlenirken açıklanan rakamlar
beklentilerin bir miktar altında kaldı. Verilerin ardından sterlinde
önemli bir hareket görülmedi. Bugün İngiltere’de TSİ 11:30’da
perakende satışlar verisi açıklanacak. Atlantik’in öbür tarafında ise
PMI verilerinin yanı sıra perakende satışlar ve Philadelphia imalat
endeksi rakamları takip edilecek. Paritede bugün yukarıda 9-22
günlük ortalamaların bulunduğu sırasıyla 1,3067-1,3095 ve üzerinde
1,3120 seviyeleri direnç bölgeleri olarak izlenebilir. Aşağı yönlü
hareketlerde ise 1,3030 seviyesinin altında 1,3000 ve 200 günlük
üssel ortalamaların bulunduğu 1,2980 destek bölgeleri olarak takip
edilebilir. 

Günlük Pivot Seviyeleri

   1.3076

  1.3066  

 1.3055   

1.3045    

 1.3034   

  1.3024  

   1.3013
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USDTRY

Dolar/TL kuru dün 5,7060 ve 5,7960 seviyeleri arasında
dalgalanarak günü 5,7387 seviyesinden tamamladı. Önceki gün
gece saatlerinde küresel dolar endeksindeki zayıflama nedeniyle
güne kayıpla 5,76 fiyat seviyelerinden başlayan Dolar/TL kuru
öğleden sonra YSK’dan gelen haberlerin ardından aşağı yönlü
seyrini genişletti ve 5,70 seviyelerine kadar geriledi. Mazbata
teslimine rağmen sonuçlara ilişkin itiraz sürecinin halen devam
ediyor olması sürece ilişkin haberlerin TL üzerinde hassasiyet
yaratmasına neden olacaktır. Sabah 08:35 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 5,7060 destek seviyeleri olarak izlenebilir.

Günlük Pivot Seviyeleri

   5.8716

  5.8347  

 5.8115   

5.7883    

 5.7514   

  5.7145  

   5.6913

EUR/TRY

Euro Bölgesi'nin ihracatı 183,3 milyar euro, ithalatı da 165,4 milyar
euro seviyesine çıkarak söz konusu dönemde yaklaşık 17,9 milyar
euroluk ticaret fazlasına ulaştı. Şubat ayında %1,5 olan yıllık
enflasyon mart ayında  %1,4'e geriledi. Yurtiçinde yerel seçime
ilişkin belirsizliğin ve oluşan endişelerin mazabatanın verilmesiyle
son bulması TL varlıklarda yaşanan değer kaybının bir kısmını geri
almasında etkili oldu.İstanbul ve Büyükçekmece’de seçimin
tekrarına ilişkin itirazlara yönelik YSK’nın kararı yakından takip
edilmeye devam ediyor. 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

   6.6538

  6.6114  

 6.5849   

6.5584    

 6.5160   

  6.4736  

   6.4471
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Altın

Ons altında beklenilen düşüş 1280$ seviyesinin kırımasıyla başladı.
Genel görünümde teknik olarak alçalan üçgen formasyonuna giren
ons altında yükseliş trendi 1263-1265$ seviyesinden geçiyor. Bu da
demek oluyor ki şuanda yükseliş trendinin düzeltmesini yaşıyoruz.
Piyasanın nabzına baktığmızda şuanda durum risk iştahı yönünde
ilerliyor. Dün VIX endeksi 11,0 seviyesine kadar gerilerken,
görünüm şimdilik piyasaların sakin bir senaryoyu fiyatladığı
yönde.güvenli liman talebi oluşturacak kaçış noktası senarosu
görülmezken, ABD tahvillerinde de satış söz konusu. Teknik olarak
hareketlerin baskınlaştığı seyirde alçalan üçgen formasyonu
başlamıştır. 1270/ 1265/ 1263 destekler, 1280/ 1288/ 1292 ise
dirençlerdir. Bugün ABD perakende satışlar ve PMI verileri takip
edilmelidir.

Günlük Pivot Seviyeleri

   1,277.46

  1,276.17  

 1,274.30   

1,272.44    

 1,271.14   

  1,269.85  

   1,267.98

DAX Yakın Vade

Dün küresel risk iştahı gücünü korurken Avrupa borsaları alım
ağırlıklı seyrini sürdürdü. Bununla birlikte Avrupa Komisyonu,
ABD'ye misilleme için gümrük vergisi getirebileceği 20 milyar
dolarlık ürünleri belirlemesi önümüzdeki süreçte ABD – AB
arasındaki ticaret görüşmelerine dair gelişmelerin önemini artıran bir
gelişme oldu. DAX vadelileri dün günü %0,38’lik bir yükselişle
12.183 puandan tamamladı. Bu sabah küresel piyasalarda hafif
satıcılı bir görünüm etkili olurken DAX vadelileri de hafif satıcılı bir
seyir izliyor. Geri çekilmelerin devam etmesi durumunda 12.110
seviyesi kısa vadeli destek noktası olarak izlenebilir. 12.110 altında
12.060 ve 11.960 seviyeleri destek konumunda bulunmaktadır.
Yükselişlerde ise 12.167 – 12.221 ve 12.250 seviyeleri direnç olarak
takip edilebilir. 

Günlük Pivot Seviyeleri

   12,196.33

  12,181.67  

 12,162.83   

12,144.00    

 12,129.33   

  12,114.67  

   12,095.83
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Dow Jones Yakın Vade

ABD endekslerinde dün hafif miktarda satıcılı seyirler hakimdi.
Pozitif şirket kar rakamları, ABD-Çin ticaret görüşmelerine ilişkin
iyimser beklentilere rağmen sağlık sektöründeki düşüşler etkili oldu.
Majör endeksler oldukça önemli dirençlere yaklaştı. Bu nedenle kar
satışlarının gelmesini doğal karşılıyoruz. Dow Jones endeksi
neredeyse yatay bir kapanışla hafif ekside seyir izledi. 3 puanlık bir
dşüşle 26,450 puandan seansı sonlandırdı. Bu sabah Dow Jones
vadelisine baktığımızda; %0,25 oranında değer kaybı yaşıyor.  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

   26,553.67

  26,504.33  

 26,432.67   

26,361.00    

 26,311.67   

  26,262.33  

   26,190.67

S&P 500 Yakın Vade

Dünkü seansı satıcılı sonlandıran ABD endekslerinden S&P 500
%0,23 oranında kayıp yaşayarak 2900 puandankapanış
gerçekleştirdi. S&P 500 endeksinin yakın vade kontratı ise bu sabah
asya endekslerinin de bozucu etkisiyle %0,22 düzeyinde satıcılı
işlem görüyor. Endekslerdeki dünkü satıcılı görünüme rağmen dün
VIX endeksi 11,0 seviyesine kadar gerilerken, görünüm şimdilik
piyasaların sakin bir senaryoyu fiyatladığı yönünde. Pozitif şirket kar
rakamları, ABD-Çin ticaret görüşmelerine ilişkin iyimser beklentiler
ana temayı oluşturuyor. Teknik olarak 2916/ 2930/ 2946 dirençler,
2880/ 2865/ 2845 ise desteklerdir. Bugün ABD’de perakende
satışlar ile PMI verileri açıklanacak. Endeks açısından takip
edilmelidir.

Günlük Pivot Seviyeleri

   2,912.50

  2,908.00  

 2,901.00   

2,894.00    

 2,889.50   

  2,885.00  

   2,878.00
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Brent Petrol

Brent petrol bu sabah 72$ seviyelerine doğru hareketlerini koruyor.
ABD ham petrol petrol stokları geçen hafta 1,4 milyon varil
gerileyerek art arda üç haftalık artış dizisine ara vererek düşüş
yaşadı. Rapor öncesinde de Çin’den gelen büyüme ve sanayi
üretim rakamları brent petrolü destekledi. Ancak petrol fiyatlarının
80$’a çıkması alinde OPEC’in üretim kesintisini sürdürmeyeceği
söylemi petrol üzerinde baskı,doğal bir direnç oluşturuyor. Teknik
olarak genel görünümde 49$ seviyesinden itibaren takip ettiğimiz
TOBO formasyonun ilk hedefi 72$, ikinci hedefi ise 75$
seviyesindeydi. Bu bölgeleri takip etmeyi sürdürüyoruz. Aşağıda
destekler, 71,20/ 70,50/ 70,00, dirençler ise 72,0/ 72,80/ 73,80.
Bugün küresel çapta imalat PMI verileri takip edilecek.

Günlük Pivot Seviyeleri

   72.27

  72.07  

 71.85   

71.64    

 71.43   

  71.23  

   71.01

USD/JPY

Sabah saatlerinde Japonya’nın nisan ayına ait imalat PMI rakamı
49,5 seviyesinde açıklanarak bir önceki döneme göre artış kaydetti.
ABD'de toptan eşya stokları şubat ayında %0,2 arttı. Satışlar ise
%0,3 ile beklentiye paralel arttı. ABD'de dış ticaret açığı %3,4
gerileyerek 8 ayın en düşük seviyesine geriledi. Bej kitap raporunda
ekonomik aktivitenin hafif ila orta hızda büyüdüğü rapor edildi.
111,85 seviyesinin test edildiği USDJPY’de bu seviyenin aşağı
yönlü kırılmasıyla geri çekilmelerin devamı beklenebilir. Geri
çekilmelerde 111,58 – 111,30 ve 111,13 seviyeleri destek olarak
bulunmaktadır. Yükselişlerde 112,15 seviyesinin aşılması halinde
112,24 – 112,60 ve 112,85 seviyeleri takip edilebilir. ABD’de bugün
perakende satışlar ve üretim ve imalat PMI rakamları takip edilecek.

Günlük Pivot Seviyeleri

   112.27

  112.18  

 112.03   

111.88    

 111.79   

  111.69  

   111.54
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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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