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Piyasa Gündemi

TCMB dünkü PPK toplantısında piyasadaki konsensus beklentiye
paralel 75 baz puan faiz indirimine giderek faiz oranını %12’den
%11,25 seviyesine çekti. Beklentiye paralel gelen karar sonrasında
TL varlıklardaki ilk fiyatlama olumlu oldu. Küresel risk iştahını
gücünü korumaya devam ederken, ABD Başkanı Trump'ın
Senato'da başlayan yargı süreci takip edilecek. Yurt içinde ise Libya
konusundaki gelişmeleri izlemek faydalı olacaktır.

 Açıklanacak Önemli Ekonomik Veriler    
     
•    13:00 Euro Bölgesi – TÜFE Önem: Yüksek
•    17:15 ABD – Sanayi Üretimi Önem: Yüksek

Türkiye

TCMB 2020'nin ilk toplantısında politika faizini 75 baz puan
düşürerek %12'den %11,25'e indirdi. Para politikası metninde
enflasyondaki düşüşün hedeflenen patika ile uyumlu şekilde
gerçekleşmesi için temkinli duruşun sürdürülmesi gerektiği belirtildi.
TCMB tarafından dün haftalık para ve banka istatistikleri yayımlandı.
TCMB’nin toplam rezervleri, geçen hafta 792 milyon dolar artarak
106 milyar 214 milyon dolara yükseldi. Yayınlanan bir diğer veri olan
haftalık menkul kıymet istatistiklerinde ise yabancılar net 286 milyon
dolarlık menkul kıymet sattı. EBRD Türkiye'deki yatırımlarına geçen
yıl olduğu gibi bu yıl da devam edecek. EBRD’den yapılan
açıklamada, zorlu bir yıl olmasına rağmen 2019'da Türkiye’de 35
projeye toplam 1 milyar euro yatırım yapıldığı belirtilirken, 2020
yılında ekonomik büyümeyle birlikte bu yatırımın daha da
artırılmasının hedeflendiği kaydedildi.

Euro Bölgesi

ECB’nin son toplantısına ait tutanaklar dün yayınlandı. Banka,
çekirdek enflasyonda ılımlı bir artışa dair bazı göstergelerin
olduğunu, açıklanan verilerin zayıf fakat istikrar kazanmakta olan
büyüme dinamiklerine dikkat çektiğini bildirdi. Uygulanan politikanın
banka karlılığı üzerindeki etkisinin hala pozitif olduğu, faiz
oranlarının henüz tersine çevrilme noktasında olmadığına değinildi.
Ticaret gerilimlerinin azalmasının güveni iyileştirdiği vurgulandı. 

ABD

ABD'de haftalık işsizlik maaşı başvuruları 10 bin düşerek 204 bin
oldu. 4 haftalık ortalama başvurular 7 bin 750 azalarak 216 bin
250'ye indi. Böylece işsizlik maaşı başvuruları 5. haftada da düşüş
kaydetti ABD Başkanı Donald Trump önceki gün imzalanan
anlaşmaya ilişkin şimdiye kadar imzalanan en büyük ticaret
anlaşması olduğunu belirtti. Ayrıca Faz 2 anlaşması için çok iyi
pozisyonda olunduğunu vurguladı. Perakende satışlar aralık ayında
 %0,3 artarak 3. ayda da yükseliş kaydetti. Otomobil hariç satışlar
%0,7 arttı, bu temmuzdan beri en büyük artış olarak kayda geçti.
Philadelphia Fed imalat endeksi ocak ayında 2,4'ten 17'ye çıkarak
ayından beri en yüksek seviyede gerçekleşti. Temsilciler Meclisi'nde
kabul edilen ABD Başkanı Trump'ın azline yönelik iki maddenin
Senato'ya resmen iletilmesinin ardından Trump'a yönelik yargı
süreci Senato'da başladı. ABD Başkanı Trump'a yönelik azil
maddeleri, bundan sonraki süreçte savcılık görevini üstlenecek
Temsilciler Meclisi üyeleri tarafından Senato'ya resmen teslim edildi.

Piyasa Verileri
Pariteler Son Günlük Değ.

(%)
Haftalık Değ.

(%)
Yılbaşı Değ.

(%)
USDTRY 5.8561 -0.01 -0.35 -1.56
EURTRY 6.5241 -0.07 -0.18 -2.24
EURUSD 1.1140 0.02 0.17 -0.69
GBPUSD 1.3088 0.09 0.18 -1.19
USDJPY 110.24 0.09 0.72 1.45

Sepetler Son Günlük Değ.
bp

Haftalık Değ.
bp

Yılbaşı Değ.
bp

½ $ + ½ € 6.1865 -3.05 -2.20 -12.55
Dolar Endeksi 97.2980 -2.20 -5.00 90.90
REK 76.1700 - - 0.00

Endeks Vadeliler Son Günlük Değ.
(%)

Haftalık Değ.
(%)

Yılbaşı Değ.
(%)

S&P 500 Yakın Vade 3,318.25 0.05 1.64 2.70
DAX Yakın Vade 13,500.50 0.58 0.07 1.92
Dow Jones Yakın
Vade 29,280.00 0.14 1.75 2.71

Emtialar Son Günlük Değ.
(%)

Haftalık Değ.
(%)

Yılbaşı Değ.
(%)

Ons Altın 1,556.83 0.20 -0.33 2.57
Gram Altın 293.10 0.18 -0.57 0.95
WTI 58.51 -0.04 -1.12 -4.36
BRENT 64.74 -0.21 -1.13 -3.09
Bakır 2.83 0.52 1.36 1.46

Tahviller Son Günlük Değ.
bp

Haftalık Değ.
bp

Yılbaşı Değ.
bp

Türkiye 2 Yıllık 10.2300 -10.00 -133.00 -155.00
Türkiye 10 Yıllık 10.9000 -19.00 -96.00 -131.00
ABD 10 Yıllık 1.8070 2.40 -4.90 -11.20
ABD 2 Yıllık 1.5680 0.80 -1.30 -0.30
Almanya 10 Yıllık -0.2190 -0.60 0.90 -3.10
Almanya 2 Yıllık -0.6000 -0.40 0.20 1.70

Gelişmekte Olan
Ülke Kurları Son Günlük Değ.

(%)
Haftalık Değ.

(%)
Yılbaşı Değ.

(%)
USDZAR 14.3880 -0.19 0.17 2.72
USDIDR 13,649.30 -0.01 -0.74 -1.70
USDTRY 5.8562 -0.01 -0.35 -1.56
USDRUB 61.6437 -0.01 0.92 -0.70
USDBRL 4.1852 0.03 2.12 4.12
USDCNY 6.8598 -0.28 -0.87 -1.48
USDMXN 18.7673 -0.08 -0.18 -0.75
USDCZK 22.5863 -0.02 -0.55 -0.36
USDHUF 300.3500 -0.01 0.07 1.83
USDPLN 3.8029 0.08 -0.12 0.25
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Euro/Dolar

ECB’nin dün yayınladığı tutanaklarda faiz oranlarının henüz
değişme noktasında olmadığına değinilerek, ticaret geriliminin
azalmasının güveni iyileştirdiği vurgulandı. ABD'de perakende
satışlar aralık ayında  %0,3 artarak 3. ayda da yükseliş kaydetti.
Trump önceki gün imzalanan anlaşmanın şimdiye kadar imzalanan
en büyük ticaret anlaşması olduğunu belirterek, faz 2 anlaşması için
çok iyi pozisyonda olunduğunu vurguladı. Diğer yandan ABD
Başkanı Trump'ın Senato'da başlayan yargı sürecine ilişkin haber
akışları risk iştahı üzerinde belirleyici olacağından yakından takip
ediliyor. 22 günlük ortalamadan destek bulan paritede kısa vadede
1,1155 – 1,1176 ve 1,1200 seviyeleri direnç, 1,1116 – 1,1100 ve
1,1090 seviyeleri destek olarak izlenebilir.

Günlük Pivot Seviyeleri

   1.1160

  1.1152  

 1.1146   

1.1140    

 1.1132   

  1.1124  

   1.1118

GBP/USD

Önceki hafta zayıf ekonomik veriler ve BoE yetkililerinden gelen faiz
indirimine yönelik sinyallerin ardından geri çekilen GBPUSD paritesi
1,2950 seviyesinden destek bulduktan sonra yükselişini devam
ettiriyor. Dün ABD’de tarafında açıklanan perakende satışlar ve
Philly Fed imalat endeksinin beklentileri aşması dolar endeksini
desteklemesine karşın sterlindeki güçlü görünüm paritenin üst üste
3.günü de yükselişle tamamlamasını sağladı. Bugün İngiltere’de
perakende satışlar, ABD ‘de ise sanayi üretimi, tüketici güven
endeksi ve konut verileri takip edilecek. Paritede bugün 1,3085
seviyesinin aşılması durumunda yukarıda 1,3114 ve 1,3141
seviyeleri direnç noktaları olarak izlenecektir. Geri dönüşlerde
1,3053 seviyesinin altında 1,3013 ve yılın en düşüğü 1,2954
seviyeleri önem kazanacaktır.

Günlük Pivot Seviyeleri

   1.3126

  1.3109  

 1.3098   

1.3088    

 1.3070   

  1.3052  

   1.3042
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USD/TRY

Dolar/TL kuru dün 5,8388 ve 5,8921 seviyeleri arasında
dalgalanarak günü 5,8615 seviyesinden tamamladı. Dünkü PPK
toplantısı öncesi 5,87-5,89 bölgesinde dalgalanan Dolar/TL kuru
beklentilere paralel 75 baz puanlık faiz indirim kararının ardından 50
günlük üssel ortalamalarının altına sarkarak 5,83 ile son 1 ayın dip
seviyelerini test etti. Bugün yurtiçinde önemli bir veri akışı
bulunmazken yurtdışında ABD tarafında açıklanacak aralık sanayi
üretiminin yanı sıra inşaat verileri ve tüketici güven endeksi rakamı
izlenecek. Dolar/TL kuru sabah 08:50 itibariyle 5,85 seviyelerine
yakın işlem görüyor. Kurda bugün 5,85 seviyesinin altında 5,83 ve
5,81 seviyeleri destek bölgeleri olarak izlenecektir. Yükselişlerde ise
5,87’nin üzerinde 5,89-5,90 bölgesi ve 5,93 seviyeleri takip
edilecektir.

Günlük Pivot Seviyeleri

   5.8774

  5.8705  

 5.8633   

5.8561    

 5.8492   

  5.8423  

   5.8351

EUR/TRY

Euro/TL kuru dün 6,5194 ve 6,5764 seviyeleri arasında
dalgalanarak günü 6,5212 seviyesinden tamamladı. ECB’nin dün
yayınladığı tutanaklarda faiz oranlarının henüz değişme noktasında
olmadığına değinilerek, ticaret geriliminin azalmasının güveni
iyileştirdiği vurgulandı. Yurtiçinde dün TCMB’nin faiz kararı takip
edildi. TCMB 2020'nin ilk toplantısında politika faizini 75 baz puan
düşürerek %12'den %11,25'e indirdi. Para politikası metninde
enflasyondaki düşüşün hedeflenen patika ile uyumlu şekilde
gerçekleşmesi için temkinli duruşun sürdürülmesi gerektiği belirtildi.
Geri çekilmenin gözlendiği çapraz kurda bugün toparlanmanın
sağlanması halinde 6,5545 – 6,6040 ve 6,7000 seviyeleri
direnç,6,5085 – 6,4565 ve 6,3690 seviyeleri destek olarak takip
edilebilir. 

Günlük Pivot Seviyeleri

   6.5486

  6.5399  

 6.5320   

6.5241    

 6.5154   

  6.5067  

   6.4988
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XAU/USD

Temsilciler Meclisi'nde kabul edilen ABD Başkanı Trump'ın azline
yönelik iki maddenin Senato'ya resmen iletilmesinin ardından
Trump'a yönelik yargı süreci Senato'da başladı. Konuya ilişkin haber
akışı küresel risk iştahı üzerinde etkili olduğundan ön planda
bulunuyor. Başkan Trump'ın önceki gün imzalanan anlaşmanın
şimdiye kadar imzalanan en büyük ticaret anlaşması olduğunu
belirterek, faz 2 anlaşması için çok iyi pozisyonda olunduğunu
vurgulaması iyimser havayı destekledi. Sabah saatlerinde 1555$
seviyesinden fiyatlanan ons altında bu seviyesinin üzerinde
tutunmanın sağlanması halinde 1560 – 1573 ve 1582 seviyeleri
direnç konumunda bulunmaktadır. Olası geri çekilmelerde 1546 –
1536 ve 1520 seviyeleri destek olarak izlenebilir.

Günlük Pivot Seviyeleri

   1,566.92

  1,561.97  

 1,559.39   

1,556.81    

 1,551.85   

  1,546.90  

   1,544.32

DAX Yakın Vade

ABD ve Çin arasında ticaret anlaşmasının birinci fazının
imzalanması risk iştahını destekliyor. Bununla birlikte yaşanan güçlü
yükselişlerin ardından Avrupa borsalarında bu hafta görece dalgalı
bir seyir izleniyor. Dün yayınlanan ECB tutanaklarında, faiz
oranlarının henüz tersine çevrilme noktasında olmadığına ve ticaret
gerilimlerinin azalmasının güveni iyileştirdiğine değinildi. DAX
vadelisi dün günü %0,05’lik yükselişle 13.423 seviyesinden
tamamlarken, bu sabah alımlar etkili oluyor. Yukarı yönlü
hareketlerin devam etmesi halinde 13.504 – 13.547 seviyeleri direnç
olarak izlenebilir. 13.547 üzerinde alımların güç kazandığı ve
13.600’lü seviyelerin gündeme geldiği görülebilir. Geri çekilmelerde
ise 13.458 – 13.427 ve 22 günlük üssel ortalama (13.333) destek
konumunda bulunmaktadır. 

Günlük Pivot Seviyeleri

   13,549.00

  13,525.50  

 13,513.00   

13,500.50    

 13,477.00   

  13,453.50  

   13,441.00
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Dow Jones Yakın Vade

Dün Morgan Stanley’in beklentileri aşan yıl sonu bilançosunun yanı
sıra ABD’de açıklanan ekonomik verilerin tahminlerin üzerinde
gerçekleşmesi DJ vadelilerinde risk iştahının yüksek seyrederek
yeni tarihi zirve rekorlarını tazelemesini sağladı. Bilanço rakamının
ardından %6,5 primlenen Morgan Stanley’nin yanı sıra Goldman
Sachs ve JP Morgan endeksi yükselişe öncülük etti. Bugün ABD
tarafında yine bilançoların yanı sıra spot piyasalar açılmadan önce
konut ve inşaat verileri ardından sanayi üretimi ve Michigan tüketici
güven endeksi rakamları yakından izlenecek. Sabah itibariyle pozitif
görünümünü koruyan DJ vadelilerinde bugün 29,317 seviyesinin
üzerinde 29,358 ve 29,513 seviyeleri önem kazanacaktır. Geri
dönüşlerde ise 29,242-29,030 ve 28,978 seviyeleri destek olarak
takip edilebilir.

Günlük Pivot Seviyeleri

   29,392.33

  29,354.67  

 29,317.33   

29,280.00    

 29,242.33   

  29,204.67  

   29,167.33

S&P 500 Yakın Vade

S&P 500 Endeksi dün gün içi tarihi en yüksek seviyelerini test
ederek 3,300 seviyesini geçti ve kapanış bazlı zirvesini tekrar
yeniledi. Teknoloji ve bankacılık sektörlerinde açıklanan bilançoların
beklentilerden iyi gelmesi, ticaret anlaşmasının imzalanmasının
ardından iyimser havanın sürmesi ile ABD’de endeksler tüm
zamanların zirvelerine yükseldi. Diğer yandan dün açıklanan
perakende satışlar ve işsizlik başvurularındaki pozitif seyrin devamı
da yükselişi destekledi. Bu sabah da S&P 500 vadelileri hafif artıda
tarihi zirvelerinde seyrederken 3310 seviyesinin üzerinde
tutunmanın sağlanması halinde orta vadede 3360 dolara kadar
olacak bir yükselişin önü açılacaktır. Aşağıda ise 3298 - 3286 ve
3275 destek seviyeleri konumunda bulunmaktadır.

Günlük Pivot Seviyeleri

   3,329.75

  3,326.50  

 3,322.50   

3,318.50    

 3,315.25   

  3,312.00  

   3,308.00
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Brent Petrol

Önceki hafta ABD – İran arasında artan gerilimle birlikte 71$’lı
seviyeleri test eden brent petrolde, jeopolitik risklerin yatışmasıyla
birlikte kazançlar geri verildi. Son günlerde 100 günlük üssel
ortalaması (63,97$) ile 50 günlük üssel ortalaması (64,82$)
arasında sıkışık bir seyir izleyen brent petrolde, 50 günlük üssel
ortalamanın test edildiği görülüyor. 50 günlük üssel ortalama
üzerinde tutunmanın görülmesi ve 65$ seviyesinin aşılması
durumunda alımlar hız kazanabilir. Bu durumunda 65,71$ ve 66,68$
seviyeleri direnç olarak önem kazanacaktır. Geri çekilmelerde ise
200 günlük üssel ortalama (64,20$) önemli bir destek konumunda
olup, bu seviye altında 63,30$ ve 62,80$ seviyeleri gündeme
gelebilir. 

Günlük Pivot Seviyeleri

   65.34

  65.19  

 64.97   

64.75    

 64.60   

  64.45  

   64.23

USD/JPY

ABD'de haftalık işsizlik maaşı başvuruları 10 bin düşerek 204 bin
oldu. Böylece işsizlik maaşı başvuruları 5. haftada da düşüş
kaydetti. perakende satışlar aralık ayında  %0,3 artarak 3. ayda da
yükseliş kaydetti. Trump önceki gün imzalanan anlaşmanın şimdiye
kadar imzalanan en büyük ticaret anlaşması olduğunu belirterek, faz
2 anlaşması için çok iyi pozisyonda olunduğunu vurguladı. Diğer
yandan Trump'ın Senato'da başlayan yargı sürecine ilişkin haber
akışı yakından takip edilecek.  Japonya’da açıklanan önemli veri
akışı bulunmazken, bugün ABD’de açıklanacak sanayi üretimi takip
edilecek. 110,22 seviyesinin test edildiği USDJPY’de 110,35 -
110,65 ve 110,84 seviyeleri direnç, 110,00 - 109,70 ve 109,50
seviyeleri destek olarak öne çıkmaktadır.

Günlük Pivot Seviyeleri

   110.53

  110.41  

 110.33   

110.24    

 110.12   

  110.00  

   109.91
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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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