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Piyasa Gündemi

ABD ile Çin arasında birinci faz ticaret anlaşması imzalandı.
Önümüzdeki süreçte ikinci faz ticaret anlaşmasına yönelik süreç
takip edilecek. Hafter yanlısı güçler Libya’da ateşkesin sona
erdiğine ilişkin açıklamalarda bulunurken, gelişmeler yakından
izlenecek. TCMB’nin faiz kararının takip edileceği günde piyasadaki
faiz indirim beklentileri 0 ila 125 baz puan arasında değişim
gösterirken, bizim beklentimiz faizlerde değişikliğe gidilmemesi
yönünde.

 Açıklanacak Önemli Ekonomik Veriler    
     
•    14:00 TCMB Faiz Kararı Önem: Yüksek
•    16:30 ABD – Perakende Satışlar Önem: Yüksek

Türkiye

Hazine ve Maliye Bakanlığı, 2019 yılının aralık ve ocak-aralık
dönemi bütçe uygulama sonuçlarını açıkladı. Merkezi yönetim
bütçesi gelirleri geçen yıl bir önceki yıla göre %15,5 artarak 875,8
milyar lira olurken, giderleri de %20,3 yükselerek 999,5 milyar liraya
çıktı. Bütçe açığı geçen yıl 2018'e kıyasla %69,9 artışla 123,7 milyar
lira oldu. Bugün yurtiçinde TCMB’nin faiz kararı ön planda
bulunuyor.

Euro Bölgesi

Euro Bölgesi sanayi üretimi ekime göre %0,2 artış gösterirken,
geçen yılın aynı ayına göre %1,5 azaldı. Sermaye malları üretimi
%1,2 artarken, bunu %0,2 ile enerji izledi. Bunun yanında ara mallar
üretimi %0,5, dayanıksız tüketim malları üretimi %0,7 ve dayanıklı
tüketim malları üretimi %0,8 düştü.  Avrupa Birliği İstatistik Ofisi,
Euro Bölgesi’nin kasım ayında yıllık bazda 18,2 milyar euro artışla
toplam 20,7 milyar euro ticaret fazlası verdiğini açıklarken,
beklentileri karşılamadı. İhracat yıllık bazda%2,9 düşüşle 197,7
milyar euroya, ithalat da %4,6 düşüşle 177 milyar euroya geriledi.

ABD

ABD’de ÜFE aralıkta aylık %0,1 artarken, yıllık bazda beklentilere
paralel %1,3 yükseliş kaydetti. Çekirdek ÜFE aylık %0,1
yükselirken, yıllık bazda ise %1,1 artış kaydetti. ABD'de önceki gün
açıklanan tüketici fiyatları verisi de Aralık'ta aylık % 0,2 ile
beklentilerin altında gerçekleşmişti. ABD Başkanı Donald Trump ile
Çin Devlet Başkan Yardımcısı Liu He, Beyaz Saray'da düzenlenen
törenle ABD-Çin birinci faz ticaret anlaşmasına imza attı. Trump,
törendeki konuşmasında "Bugün Çin ile daha önce atılmamış çok
önemli bir adımı atarak birinci faz ticaret anlaşmasını imzalıyoruz.
Bu daha önceki herhangi bir anlaşmadan çok daha büyük."
açıklamasını yaparak yakın gelecekte Çin'e gideceğini de aktardı.
Ayrıca ikinci faz anlaşma için çalışmalara başladıklarını ancak
üçüncü faz gibi bir sürecin söz konusu olmadığını vurguladı. Çin
Devlet Başkan Yardımcısı Liu, anlaşmanın önemine vurgu yaparak
iki ülke arasındaki bu ticaret anlaşmasının yeni bir dönemin işareti
olduğunu ve bu iş birliğinin devam edeceğine inandıklarını ifade etti.

Piyasa Verileri
Pariteler Son Günlük Değ.

(%)
Haftalık Değ.

(%)
Yılbaşı Değ.

(%)
USDTRY 5.8822 0.11 0.22 -1.12
EURTRY 6.5563 0.03 0.58 -1.76
EURUSD 1.1146 -0.06 0.36 -0.64
GBPUSD 1.3037 0.05 -0.23 -1.58
USDJPY 109.95 0.06 0.41 1.18

Sepetler Son Günlük Değ.
bp

Haftalık Değ.
bp

Yılbaşı Değ.
bp

½ $ + ½ € 6.2170 0.90 -7.58 -9.50
Dolar Endeksi 97.2470 1.80 -20.30 85.80
REK 76.1700 - - 0.00

Endeks Vadeliler Son Günlük Değ.
(%)

Haftalık Değ.
(%)

Yılbaşı Değ.
(%)

S&P 500 Yakın Vade 3,299.25 0.17 0.71 2.11
DAX Yakın Vade 13,442.00 0.19 -0.31 1.48
Dow Jones Yakın
Vade 29,071.00 0.14 0.49 1.97

Emtialar Son Günlük Değ.
(%)

Haftalık Değ.
(%)

Yılbaşı Değ.
(%)

Ons Altın 1,552.27 -0.25 0.09 2.27
Gram Altın 293.56 -0.16 0.35 1.11
WTI 58.29 0.53 -2.17 -4.71
BRENT 64.66 0.36 -1.66 -3.22
Bakır 2.81 -0.17 0.66 0.77

Tahviller Son Günlük Değ.
bp

Haftalık Değ.
bp

Yılbaşı Değ.
bp

Türkiye 2 Yıllık 10.3300 -22.00 -149.00 -145.00
Türkiye 10 Yıllık 11.0900 -5.00 -103.00 -112.00
ABD 10 Yıllık 1.7930 1.00 -6.30 -12.60
ABD 2 Yıllık 1.5620 0.20 -1.90 -0.90
Almanya 10 Yıllık -0.2130 0.10 3.10 -2.50
Almanya 2 Yıllık -0.5940 0.20 0.80 2.30

Gelişmekte Olan
Ülke Kurları Son Günlük Değ.

(%)
Haftalık Değ.

(%)
Yılbaşı Değ.

(%)
USDZAR 14.4114 0.12 1.15 2.89
USDIDR 13,670.00 -0.21 -1.29 -1.55
USDTRY 5.8821 0.11 0.22 -1.13
USDRUB 61.3941 -0.06 0.15 -1.10
USDBRL 4.1754 -0.18 2.10 3.87
USDCNY 6.8908 0.00 -0.89 -1.04
USDMXN 18.8060 0.02 -0.27 -0.54
USDCZK 22.5047 0.05 -0.97 -0.72
USDHUF 299.0600 0.22 -0.13 1.39
USDPLN 3.7966 0.04 -0.63 0.08
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Euro/Dolar

Euro Bölgesi sanayi üretimi ekime göre %0,2 artış gösterirken,
geçen yılın aynı ayına göre %1,5 azaldı. ABD’de ÜFE aralıkta aylık
%0,1, yıllık bazda beklentilere paralel %1,3 yükseliş kaydetti.  ABD
Başkanı Donald Trump ile Çin Devlet Başkan Yardımcısı Liu He,
Beyaz Saray'da düzenlenen törenle ABD-Çin birinci faz ticaret
anlaşmasına imzaladı. ABD Başkanı Trump’ın ikinci faz anlaşma
için çalışmalara başladıklarını ancak üçüncü faz gibi bir sürecin söz
konusu olmadığını vurgulanması iyimser havayı destekledi. 200
günlük üssel ortalamanın test edildiği paritede 1,1155 seviyesinin
aşılması halinde 1,1176 – 1,1200 seviyeleri direnç olarak izlenebilir.
Olası geri çekilmelerde ise 1,1130 - 1,1115 – ve 1,1100 seviyeleri
destek konumundadır. 

Günlük Pivot Seviyeleri

   1.1170

  1.1165  

 1.1155   

1.1146    

 1.1141   

  1.1135  

   1.1126

GBP/USD

Önceki gün tepki alımlarıyla yükseliş kaydeden GBPUSD
paritesinde dün yatay bir seyir izlendi ve parite günü 1,30
seviyesinin hemen üzerinde tamamladı. Gün içinde İngiltere’de BoE
üyelerinden Saunders’ın konuşması ABD tarafında ise yılsonu ÜFE
rakamının yanı sıra ABD-Çin faz 1 anlaşmasına yönelik açıklamalar
takip edildi. Bugün İngiltere’de yine önemli bir veri akışı
bulunmazken öğleden sonra ABD tarafında açıklanacak başta
perakende satışlar olmak üzere veriler izlenecek. Paritede bugün
1,3065 seviyesinin üzerinde kalınması durumunda yukarıda 1,3095
ve 1,3115 seviyeleri direnç noktaları olarak izlenecektir. Geri
dönüşlerde ise 1,3035 seviyesinin altında 1,2985 ve yılın en düşüğü
1,2954 seviyeleri önem kazanacaktır.

Günlük Pivot Seviyeleri

   1.3089

  1.3075  

 1.3056   

1.3037    

 1.3022   

  1.3008  

   1.2989
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USD/TRY

Dolar/TL kuru dün 5,8735 ve 5,9008 seviyeleri arasında
dalgalanarak günü 5,8798 seviyesinden tamamladı. Kritik TCMB
faiz kararı öncesi sabah saatlerinde önceki günkü zirvesini test eden
Dolar/TL kuru günün devamında sakin bir seyir izledi ve çarşamba
gününü yatay tamamladı. Gün içinde jeopolitik gelişmelerin yanı sıra
ABD-Çin ilk faz ticaret anlaşmasına yönelik açıklamalar ve ABD
ÜFE verileri izlendi. Bugün açıklanacak TCMB faiz kararı ve
devamında ABD tarafından gelecek veri akışı kurda hareketliliği
artırabilir. Dolar/TL kuru sabah 08:50 itibariyle 5,88 seviyelerine
yakın işlem görüyor. Kurda bugün 5,85-5,86 bölgesi ilk önemli
destek seviyesi olarak izlenecek olup altında 5,82 ve 5,79 önem
kazanacaktır. Yukarıda 5,90’ın üzerinde 5,93 ve 5,95 seviyeleri takip
edilecektir.

Günlük Pivot Seviyeleri

   5.8968

  5.8898  

 5.8860   

5.8822    

 5.8752   

  5.8682  

   5.8644

EUR/TRY

Euro/TL kuru dün 6,5410 ve 6,5659 seviyeleri arasında
dalgalanarak günü 6,5481 seviyesinden tamamladı. Euro Bölgesi
sanayi üretimi ekime göre %0,2 artış gösterirken, geçen yılın aynı
ayına göre %1,5 azaldı. Yurtiçinde dün merkezi yönetim bütçesi
2019 yılında 123,7 milyar TL açık verdi. Bugün TCMB’nin
açıklayacağı faiz kararı ön planda bulunuyor. Faiz kararına ilişkin,
piyasa beklentileri 0 - 125 baz puan arasında değişim gösterirken,
bizim beklentimiz faizlerde değişikliğe gidilmemesi yönünde
bulunuyor. Toparlanmanın kaydedildiği çapraz kurda 6,55 direncinin
üzerinde 6,6040 – 6,7000 ve 6,7850 seviyeleri direnç,6,5085 –
6,4565 ve 6,3690 seviyeleri destek olarak takip edilebilir. 

Günlük Pivot Seviyeleri

   6.5791

  6.5716  

 6.5639   

6.5563    

 6.5487   

  6.5412  

   6.5335
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XAU/USD

Dün Beyaz Saray’da düzenlenen törenle ABD ve Çin arasında
birinci faz ticaret anlaşması imzalandı. ABD Başkanı Trump’ın ikinci
faz anlaşma için çalışmalara başladıklarını ancak üçüncü faz gibi bir
sürecin söz konusu olmadığını vurgulaması iyimser havayı
destekledi. Önceki gün beklentileri karşılamayan ABD verilerinin
ardından, dün ÜFE aralıkta aylık %0,1, yıllık bazda beklentilere
paralel %1,3 yükseliş kaydetti.  Dün basında yer alan ABD’nin
başkanlık sürecine kadar tarifelerde değişiklik yapmayacağı
yönündeki haberlerle volatilitenin yaşandığı ons altın bu sabah
1553$ seviyesinden fiyatlanıyor. Değerli metalde 1555$ seviyesinin
üzerinde tutunmanın sağlanması halinde 1560 – 1573 ve 1582
seviyeleri direnç, 1546 – 1536 ve 1520 seviyeleri destek
konumunda bulunmaktadır.

Günlük Pivot Seviyeleri

   1,562.99

  1,560.57  

 1,556.41   

1,552.25    

 1,549.83   

  1,547.41  

   1,543.25

DAX Yakın Vade

Euro Bölgesi’nde dün açıklanan sanayi üretim rakamları beklentinin
altında kalırken, yıllık bazda %1,5 daralmaya işaret etti. Avrupa
borsalarında dün karışık ve görece zayıf bir seyir etkili olurken, DAX
vadelisi günü %0,30’luk düşüşle 13.407 puandan tamamladı. Bu
sabah yataya yakın bir seyrin izlendiği DAX vadelisinde yukarı yönlü
hareketlerin etkili olması halinde 13.458 – 13.504 ve 13.547
seviyeleri direnç olarak izlenebilir. Geri çekilmelerde ise 13.382 –
13.357 ve 22 günlük üssel ortalama (13.318) destek olarak önem
kazanacaktır. Bugün açıklanacak olan ECB toplantı tutanakları takip
edilecek olup, küresel risk iştahının seyri fiyatlamalar üzerinde
belirleyici olacaktır. 

Günlük Pivot Seviyeleri

   13,495.33

  13,472.67  

 13,457.33   

13,442.00    

 13,419.33   

  13,396.67  

   13,381.33
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Dow Jones Yakın Vade

Dün gün içinde 29,090 ile tüm zamanların en yükseğini test eden DJ
endeksi vadelileri akşam imzalanan ABD-Çin ilk faz anlaşmasının
ardından kazançlarının bir kısmını geri vermesine karşılık günü
kazançla tamamladı. Dün ticaret anlaşmasına yönelik gelişmelerin
yanı sıra yılsonu ÜFE rakamı ve Bank of America-Goldman
Sachs’ın bilanço rakamları takip edilirken bankalar genel olarak
olumlu rakamlara imza attılar. Bugün ABD’de spot piyasalar
açılmadan açıklanacak başta perakende satışlar olmak üzere veri
serisi takip edilecek. Sabah itibariyle pozitif görünümünü koruyan DJ
vadelilerinde bugün 29,090 seviyesinin üzerinde 29,127 ve 29,255
seviyeleri önem kazanacaktır. Geri dönüşlerde ise 29,022-28,925 ve
28,870 seviyeleri ise destek olarak takip edilebilir.

Günlük Pivot Seviyeleri

   29,143.00

  29,113.00  

 29,092.00   

29,071.00    

 29,041.00   

  29,011.00  

   28,990.00

S&P 500 Yakın Vade

S&P 500 Endeksi dün gün içi tarihi en yüksek seviyelerini gördükten
sonra, dün %0,18 yükselişle kapanış bazlı zirvesini de yeniledi.
ABD’de bilanço döneminde olunması hisse bazlı hareketleri ön
plana çıkarmaya devam ediyor. Dün imzalanan ABD ile Çin
arasındaki ticaret anlaşması sonrası piyasalar yeni bir beklenti
arayışına girebilir. Bu süreçte bir süre volatilite artabilir. Bu sabah
S&P 500 vadelileri hafif artıda tarihi zirvelerinde seyrederken 3310
ilk güçlü direnç konumunda olacak. Burası geçilecek olur ise orta
vadede 3360 dolara kadar olacak bir yükselişin önü açılacaktır.
Aşağıda ise 3294 ilk destek noktamız. Devamında 3284 ve 3278
diğer destekler olarak takip edilebilir.  

Günlük Pivot Seviyeleri

   3,307.50

  3,303.75  

 3,301.50   

3,299.25    

 3,295.50   

  3,291.75  

   3,289.50
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Brent Petrol

Önceki hafta ABD – İran arasında artan gerilimle birlikte 71$’lı
seviyeleri test eden brent petrolde, jeopolitik risklerin yatışmasıyla
birlikte kazançlar geri verildi. Jeopolitik gelişmelere bağlı volatilitenin
artış kaydettiği petrolde görülen fiyatlamalar kalıcılık göstermezken,
petrol fiyatlarındaki dengeyi petrol piyasasındaki arz – talep
gelişmeleri belirliyor. Son günlerde sıkışık bir seyir izleyen ve 200
günlük üssel ortalaması (64,19$) üzerinde tutunan brent petrolde,
50 günlük üssel ortalamanın (64,80$) aşılması durumunda 65,78$
ve 66,68$ seviyeleri direnç olarak önem kazanacaktır. Geri
çekilmelerde ise 200 günlük üssel ortalama (64,19$) önemli bir
destek konumunda olup, bu seviye altında 63,30$ ve 62,80$
seviyeleri gündeme gelebilir. 

Günlük Pivot Seviyeleri

   65.08

  64.91  

 64.78   

64.66    

 64.48   

  64.31  

   64.18

USD/JPY

ABD’de ÜFE aralıkta aylık %0,1, yıllık bazda beklentilere paralel
%1,3 yükseliş kaydetti.  ABD Başkanı Donald Trump ile Çin Devlet
Başkan Yardımcısı Liu He, Beyaz Saray'da düzenlenen törenle
ABD-Çin birinci faz ticaret anlaşmasına imzaladı. ABD Başkanı
Trump’ın ikinci faz anlaşma için çalışmalara başladıklarını ancak
üçüncü faz gibi bir sürecin söz konusu olmadığını vurgulanması
iyimser havayı destekledi. Japonya’da dün BoJ Başkanı Kuroda
merkez bankasının gerekli durumlarda daha fazla parasal gevşeme
yapmak konusunda tereddüt etmeyeceğini belirtti. 109,93
seviyesinden fiyatlanan USDJPY’de 110,20 - 110,35 ve 110,65
seviyeleri direnç, 109,70 – 109,50 ve 109,28 seviyeleri destek
olarak öne çıkmaktadır.

Günlük Pivot Seviyeleri

   110.15

  110.07  

 110.01   

109.95    

 109.87   

  109.80  

   109.74
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Gedik Yatırım Menkul Değerler A.Ş. - Yatırım Danışmanlığı Birimi

Ünvan : Gedik Yatırım Menkul Değerler A.Ş. – Gedik Foreks

Adres : Altayçeşme Mah. Çamlı Sok. Ofis Park Maltepe No:21/4 Kat:10-11-12 Maltepe/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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