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Piyasa Gündemi

Berlin’de düzenlenen Libya Konferansı’nda ateşkes çağrısı güç
bulurken, Libya’daki gelişmeler önemini koruyor. Hem Libya’daki
hem de İdlib’teki gelişmeler yurt içi piyasaların takibinde yer alıyor.
Ticaret anlaşmasına ilişkin olumlu gelişmelerin ışığında, Huawei
CFO’su Vancou’nun ABD’ye iade sürecinin ele alınacağı dava
Vancouver'da başladı. Ayrıca bugün Davos Zirvesi başlayacak
olup, zirvenin hafta boyunca devam etmesi bekleniyor.

 Açıklanacak Önemli Ekonomik Veriler    
     
•    12:30 İngiltere – İşsizlik Oranı Önem: Orta
•    13:00 Euro Bölgesi – Zew Güven Endeksi Önem: Orta

Türkiye

Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak, 2019 Değerlendirme
Toplantısı'nda akademisyen ve basın mensuplarıyla bir araya geldi.
2019’da sessiz ama devrim niteliğinde önemli ve kritik adımlar
atıldığını kaydeden Albayrak, "2020’de çok daha fazla değişim
hamlesi göreceğiz" dedi. 2020'nin tek haneli enflasyona girilen bir
yıl olacağını belirten Bakan,  "Kur şu olacak demek doğru değil
ancak rekabetçi bir kur olmalı" ifadesini kullandı. TCMB Olağanüstü
Genel Kurulu toplandı. 2019 yılı kesinleşmemiş hesap dönemi
karından hesaplanan tutarın %90'ının avans olarak dağıtılması
kabul edildi. Bankadan daha sonra yapılan açıklamada, MB 2019
dönem karı üzerinden avans olarak 35,2 milyar TL, 2018 karından
ayrılan ihtiyat akçesinden ise 5,3 milyar TL’nin avans olarak
dağıtılacağı belirtildi. Böylece toplam aktarılacak tutar 40,5 milyar
TL olarak ortaya çıktı. Bu tutarın sembolik bir kısmı diğer
hissedarlara verilecek. Kalan tutarın tamamı Hazine’ye aktarılacak.
Bu arada avans %90’lık kısmı oluşturuyor. Yıl içinde kalan kısım da
aktarılabilecek. Davos'ta Türkiye'yi, Dışişleri Bakanı Mevlüt
Çavuşoğlu, Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak, Ticaret
Bakanı Ruhsar Pekcan ve Merkez Bankası Başkanı Murat Uysal
temsil edecek. Çavuşoğlu'nun "Ortadoğu ve Afrika Jeopolitik
görünümü" ve "NATO'nun geleceği", Albayrak'ın da, "Küresel
büyüme gündemini şekillendirmek" başlıklı oturumda konuşması
bekleniyor.

Euro Bölgesi

Dünyanın etkili siyasetçileri ve iş dünyasının önde gelen
temsilcilerinin katılacağı Dünya Ekonomik Forumu'nun bu yılki
zirvesi bugün İsviçre'nin Davos kasabasında "Uyumlu ve
sürdürülebilir bir dünyanın tarafları" temasıyla başlayacak. Bu yıl
50'ncisi düzenlenecek Davos Zirvesi'ne 117 ülkeden 3 bin iş insanı,
siyasetçi, akademisyen ve sivil toplum kuruluşu temsilcisi katılacak.

ABD

Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron, ülkesinin; Google,
Amazon ve Facebook gibi internet devlerine ülkede elde ettiği gelir
üzerinden uyguladığı vergi konusunda ABD Başkanı Donald Trump
ile bir anlaşma üzerinde çalışacaklarını açıkladı. Huawei'in Mali
İşler Direktörü (CFO) Mıng Vancou’nun ABD’ye iade sürecinin ele
alınacağı ve bu hafta boyunca sürmesi beklenen duruşmalar serisi
Vancouver'da başladı. Kanada ile Çin arasında gerilime neden olan
Huawei yöneticisi Vancou'nun ABD'ye iadesiyle ilgili süreçte son
aşamaya gelindi. Kanada’nın Vancouver kentindeki British
Columbia Yüksek Mahkemesinde başlayan duruşmalar serisinin
cuma gününe kadar devam etmesi bekleniyor.

Piyasa Verileri

Pariteler Son Günlük Değ.
(%)

Haftalık Değ.
(%)

Yılbaşı Değ.
(%)

USDTRY 5.9225 0.07 0.70 -0.45
EURTRY 6.5791 0.15 0.51 -1.42
EURUSD 1.1106 0.07 -0.20 -0.99
GBPUSD 1.3045 0.29 0.18 -1.52
USDJPY 109.99 -0.16 0.03 1.22

Sepetler Son Günlük Değ.
bp

Haftalık Değ.
bp

Yılbaşı Değ.
bp

½ $ + ½ € 6.2440 1.40 3.60 -6.80
Dolar Endeksi 97.5000 -10.60 12.80 111.10
REK 76.1700 - - 0.00

Endeks Vadeliler Son Günlük Değ.
(%)

Haftalık Değ.
(%)

Yılbaşı Değ.
(%)

S&P 500 Yakın Vade 3,311.75 -0.41 0.72 2.50
DAX Yakın Vade 13,479.00 -0.48 0.24 1.76
Dow Jones Yakın
Vade 29,197.00 -0.33 0.91 2.42

Emtialar Son Günlük Değ.
(%)

Haftalık Değ.
(%)

Yılbaşı Değ.
(%)

Ons Altın 1,556.01 -0.29 0.57 2.51
Gram Altın 296.28 -0.23 1.30 2.06
WTI 58.01 -1.47 -0.79 -5.17
BRENT 64.49 -1.51 -0.69 -3.47
Bakır 2.80 -1.40 -0.94 0.38

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 11.0700 1.00 -7.00 -114.00
ABD 10 Yıllık 1.8010 -2.80 -1.30 -11.80
ABD 2 Yıllık 1.5430 -2.40 -2.90 -2.80
Almanya 10 Yıllık -0.2250 -0.80 -1.10 -3.70
Almanya 2 Yıllık -0.5840 0.70 0.30 3.30

Gelişmekte Olan
Ülke Kurları Son Günlük Değ.

(%)
Haftalık Değ.

(%)
Yılbaşı Değ.

(%)
USDZAR 14.5083 0.05 0.70 3.58
USDIDR 13,658.00 0.21 -0.28 -1.64
USDTRY 5.9225 0.07 0.70 -0.45
USDRUB 61.7675 0.38 0.49 -0.50
USDBRL 4.1906 0.08 1.42 4.25
USDCNY 6.9019 0.51 0.01 -0.88
USDMXN 18.7334 0.36 -0.35 -0.93
USDCZK 22.5856 -0.11 -0.15 -0.37
USDHUF 301.7750 0.14 0.94 2.31
USDPLN 3.8225 0.01 0.74 0.76
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Euro/Dolar

Almanya’da aralık ayı ÜFE aylık bazda %0,1 artış ile beklentilerin
altında açıklanırken, yıllık bazda %0,2 azalış kaydetti. Bugün Euro
Bölgesi’nde ve Almanya’da ZEW ekonomik güven endeksleri takip
edilecek. Kanada ile Çin arasında gerilime neden olan Huawei
yöneticisi Vancou'nun ABD'ye iadesiyle ilgili süreçte son aşamaya
gelindi. Huawei'in Mali İşler Direktörü Mıng Vancou ABD’ye iade
sürecinin ele alınacağı ve bu hafta boyunca sürmesi beklenen
duruşmalar serisi Vancouver'da başladı. Duruşmaların cuma
gününe kadar devam etmesi bekleniyor. Fiyatlamanın 1,1100
seviyesinin altına sarktığı paritede 1,1085 – 1,1065 ve 1,1045
seviyeleri destek, 1,1115 – 1,1130 ve 1,1155 seviyeleri direnç
olarak takip edilebilir.

Günlük Pivot Seviyeleri
   1.1141

  1.1126  

 1.1116   

1.1106    

 1.1091   

  1.1076  

   1.1066

GBP/USD

Önceki hafta sert değer kayıpları yaşayan GBPUSD paritesi yeni
haftanın ilk gününe satıcılı başlasa da veri akışının zayıf kaldığı
günde yine 1,2950-1,2960 bölgesinden gelen tepki alımlarıyla günü
hafif yükselişle tamamladı. İngiltere’de önemli bir veri akışının
olmaması ve ABD piyasalarının M. Luther King günü nedeniyle
kapalı kalması paritede dar bir bantta hareket görmemizi sağladı.
Bugün ABD’de önemli bir veri akışı bulunmazken İngiltere tarafında
açıklanacak işsizlik verileri yakından takip edilecek. Paritede bugün
1,3003 seviyesinin altında kalınması durumunda aşağıda 1,2986
ve 1,2954 seviyeleri destek noktaları olarak izlenecektir.
Yükselişlerde ise 1,3040 seviyesinin üzerinde 1,3085 ve geçen
haftanın en yükseği 1,3118 seviyeleri önem kazanacaktır.

Günlük Pivot Seviyeleri
   1.3120

  1.3085  

 1.3064   

1.3043    

 1.3009   

  1.2974  

   1.2953
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USD/TRY

Dolar/TL kuru dün 5,8878 ve 5,9192 seviyeleri arasında
dalgalanarak günü 5,9185 seviyesinden tamamladı. Geçen
haftanın son gününe kadar benzerlerinden pozitif ayrışan TL’nin
yönünü tersine çevirmesi sonrasında kurda görülen yukarı yönlü
hareketin dünde devamını izledik. Zayıf gündeme karşın Dolar/TL
kuru gün içinde 5,92 seviyelerine yaklaşarak son 10 günün
zirvelerini test etti. Bugün yurtiçi ve yurtdışında önemli bir veri akışı
bulunmazken yarın başlayacak ve 3 gün devam edecek Davos
zirvesi takip edilecek. Dolar/TL kuru sabah 08:50 itibariyle 5,93
seviyelerine yakın işlem görüyor. Kurda 5,90 seviyesinin altında
5,86 ve 5,84 seviyeleri destek bölgeleri olarak izlenecektir.
Yükselişlerde ise 5,93’ün üzerinde 5,95-5,96 bölgesi ve 5,99
seviyeleri takip edilecektir.

Günlük Pivot Seviyeleri
   5.9573

  5.9459  

 5.9342   

5.9225    

 5.9111   

  5.8998  

   5.8880

EUR/TRY

Euro/TL kuru dün 6,5193 ve 6,5697 seviyeleri arasında
dalgalanarak günü 6,5585 seviyesinden tamamladı. Almanya’da
aralık ayı ÜFE aylık bazda %0,1 artış ile beklentilerin altında
açıklanırken, yıllık bazda %0,2 azalış kaydetti. Yurtiçinde TCMB
Olağanüstü Genel Kurulu ve Hazine ve Maliye Bakanı Berat
Albayrak’ın 2019 değerlendirme toplantısı takip edildi. Merkez
Bankası'nın ihtiyat akçesinin kara katılarak dağıtılması kabul
edilirken, Berat Albayrak 2020’de çok daha fazla değişim
hamlesinin görüleceğini belirtti. Bununla birlikte yurtiçinde siyasi ve
jeopolitik gelişmeler önemini korumaya devam ediyor.
Toparlanmanın gözlendiği çapraz kurda 6,6200 - 6,7000 ve 6,7620
seviyeleri direnç, 6,5550 - 6,5085 ve 6,4565 seviyeleri destek
olarak takip edilebilir. 

Günlük Pivot Seviyeleri
   6.6172

  6.6013  

 6.5902   

6.5791    

 6.5632   

  6.5473  

   6.5363
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XAU/USD

Bu sabah 1565$ seviyesinden işlem gören ons altın her ne kadar
zirve yarışından kopmuş olsa da kısa vadeli yükseliş trendini
sürdürüyor. ABD borsalarında işlem gören altına dayalı hisse ve
endekslerde altın kadar coşkulu bir hareket olmasa da ons altın
yavaş yavaş buralarda direnç oluşturmaya başladı. Ons altını
teknik olarak ele aldığımızda; 1535$ seviyesinin güçlü bir destek
olduğunu ve yükselişlerde de 1563 ve 1573$ seviyelerinin direnç
olarak karşımıza çıktığını görmekteyiz. Dirence yakın yerlerden
alım için şimdilik risk faktörü yüksek. Bu nedenle olası dönüş riskini
göz önünde tutmakta fayda var.

Günlük Pivot Seviyeleri
   1,581.46

  1,575.05  

 1,565.53   

1,556.01    

 1,549.59   

  1,543.18  

   1,533.66

DAX Yakın Vade

Ekim ayından bu yana risk iştahındaki güç kazanımının etkisiyle
güçlü yükselişlerin yaşandığı küresel hisse piyasalarında dün
dalgalı bir seyir etkili oldu. Avrupa borsalarında karışık bir seyrin ve
kâr satışlarının etkili olduğu günde DAX vadelisi günü %0,25’lik
yükselişle 13.544 puandan tamamladı. Bu sabah küresel çapta kâr
satışlarının güç kazandığı görülürken, DAX vadelisi bu sabah hafif
satıcılı bir seyir izliyor. Geri çekilmelerin devamında 13.458 –
13.410 ve 22 günlük üssel ortalama (13.365) destek olarak takip
edilebilir. Yukarı yönlü hareketlerde ise 13.527 – 13.544 ve 13.570
seviyeleri direnç konumunda bulunmaktadır. Bugün hem Euro
Bölgesi hem de Almanya’da Zew endeksleri takip edilecek.
 

Günlük Pivot Seviyeleri
   13,692.17

  13,631.33  

 13,555.17   

13,479.00    

 13,418.17   

  13,357.33  

   13,281.17
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Dow Jones Yakın Vade

ABD’de dün spot piyasalar kapalıydı ancak vadeli piyasa işlem
gördü. Cuma günü %0,17’lik kazançla tamamlayan Dow Jones
endeksi Çin ile imzalanan Faz 1 anlaşması ve bilanço sezonundan
olumlu besleniyor. Ancak bu sabah Çin’e dair yatırım verileri
nedeniyle asya piyasalarındaki satıcılı seyir ABD vadelilerine de
sirayet etti. Dow Jones vadelisini teknik olarak ele aldığımızda;
yükseliş trendi devam ediyor. Zirve yakınlarından gelen düzeltme
hareketin sağlığı açısından önemli. 28,950 seviyesi destek olurken,
29,300 ve 29,500 seviyeleri direnç olarak izlenecek.

Günlük Pivot Seviyeleri
   29,465.33

  29,391.67  

 29,294.33   

29,197.00    

 29,123.33   

  29,049.67  

   28,952.33

S&P 500 Yakın Vade

S&P 500 Endeksi Cuma günkü seansı %0,39 oranında yükselişle
kapatarak rekor tazeledi. Endeks vadelileri ise bu sabah asyaya
paralel satıcılı işlem görüyor. Mevcut durumdaki kayıp %0,40
oranında seyrediyor. Vadeliyi teknik olarak ele aldığımızda;
zirvelerin yenilendiği ve düzeltme oluşmadan yükselişin devam
ettiğini görüyoruz. Teknik olarak yükseliş kanalında bulunan
endeks vadelisinde 3275 ve 3295 seviyeleri gün içi destekler.
Henüz zayıflama belirtisi bulunmayan endeks ve vadelide kısa
vadeli yükseliş trendleri korunuyor. Düzeltmeler ise hareketin
devamı için önemli.

Günlük Pivot Seviyeleri
   3,345.67

  3,337.08  

 3,324.42   

3,311.75    

 3,303.17   

  3,294.58  

   3,281.92
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Brent Petrol

Brent petrol yeni haftaya boşluk bırakarak yükselişle başlasa da
yine yükselişine devam edemedi ve geri dönüş gerçekleştirdi.
ABD'deki aktif petrol kulelerinin sayısı bir önceki haftaya göre 14
adet artarak 673 oldu. ABD’ de ise sanayi üretimi beklenenden
fazla geriledi. Brent petrolü teknik olarak ele aldığımızda; 64,60-
64,20 destek seviyelerinden geçen yükseliş trendi devam ediyor.
En önemli desteğimiz burası. Yukarıda ise 66,30/ 67,60 direnç
noktalarıdır. Bu hafta Çin yeni yıl tatiline gireceği için hacim
anlamında yavaşlama bekleniyor.

Günlük Pivot Seviyeleri
   66.29

  65.86  

 65.18   

64.49    

 64.06   

  63.63  

   62.95

USD/JPY

Kanada ile Çin arasında gerilime neden olan Huawei yöneticisi
Vancou'nun ABD'ye iadesiyle ilgili süreçte son aşamaya gelindi.
Huawei'in Mali İşler Direktörü Mıng Vancou ABD’ye iade sürecinin
ele alınacağı ve bu hafta boyunca sürmesi beklenen duruşmalar
serisi Vancouver'da başladı. Konuya ilişkin gelişmeler yakından
takip edilecek.Japonya Merkez Bankası bugün politika faizinde
değişikliğe gitmezken ekonomik görünüm için beklentilerini
yükseltti. ABD ve Çin’in birinci aşama ticaret anlaşmasını
imzalaması ekonomik görünüm üzerindeki en önemli belirsizliğinin
giderilmesinde etkili oldu.110,22 seviyesinden gelen satışlarla geri
çekilmenin kaydedildiği USDJPY’de kısa vadede 109,78 - 109,70
ve 109,50  seviyeleri destek, 110,20 – 110,35 ve 110,65 seviyeleri
direnç olarak öne çıkmaktadır

Günlük Pivot Seviyeleri
   110.51

  110.37  

 110.18   

109.99    

 109.84   

  109.70  

   109.51
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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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