
Forex Bülten 22 Ocak 2020

Piyasa Gündemi

Çin’de görülen yeni virüs salgını başta Asya piyasaları olmak üzere
risk iştahı üzerinde baskı oluşturuyor. Virüsün insandan insana
bulaştığının tespit edilmiş olması ve ABD’ye sıçraması endişeleri
artırıyor. Davos Zirvesi’nde konuşan Trump genel olarak olumlu bir
dil kullandı.  ABD Temsilciler Meclisi tarafından Başkanı Donald
Trump'a yönelik başlatılan azil sürecinin Senato'daki ilk duruşması
bugün yapılacak.

 Açıklanacak Önemli Ekonomik Veriler    

•    18:00 ABD – Mevcut Konut Satışları Önem: Orta

Türkiye

Dün başlayan  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. Bugün yurtiçinde açıklanacak önemli veri bulunmazken,
haber akışları yakından takip edilecek.

Euro Bölgesi

Kurumsal yatırımcı ve analistlerin ekonomiye duyduğu güveni ölçen
ve gelecek altı aya ilişkin beklentilerine işaret eden Avrupa
Ekonomik Araştırmalar Merkezi (ZEW) ekonomik güven endeksi,
ocak ayında Euro Bölgesi’nde 14 puan artarak 25,6, Almaya’da ise
26,7 puan ile 4,5 yılın en yükseğine çıktı. ZEW endeksindeki
yükselişin temel olarak ABD ile Çin arasında varılan ticaret
anlaşmasından kaynaklandığı belirtildi. Açıklanan pozitif verilerin
ardından euroda  değer kazancı etkili oldu. Avrupa Merkez Bankası
tarafından yapılan açıklamada, dijital para birimlerini incelemek için
Kanada Merkez Bankası, İngiltere Merkez Bankası, Japonya
Merkez Bankası, Avrupa Merkez Bankası, Riksbank ve İsviçre
Merkez Bankası ile Uluslararası Ödemeler Bankası uzmanlarının
içerisinde yer aldığı bir ekip oluşturulduğu belirtildi.

ABD

Dünyanın etkili siyasetçileri ve iş dünyasının önde gelen
temsilcilerinin katıldığı Davos zirvesi dün ABD Başkanı Trump’ın
konuşması ile başladı. Trump yaptığı açıklamada, Çin ile ikinci
aşama ticaret anlaşmasına ilişkin müzakerelerin çok kısa sürede
başlayacağını söyledi. Trump ikinci aşama anlaşma ile Çin'e
uygulanan birçok tarifenin yürürlükten kaldırılacağını belirtti. ABD
Başkanı, Davos'ta yaptığı açıklamalarında ABD'nin Libya petrol
üretiminin hemen yeniden başlaması çağrısında bulunduğunu
belirtti. Fed'e yönelik eleştirilerini sürdüren Trump, "Fed'in çok
yavaş faiz indirimine rağmen bu rakamlara ulaştık." dedi ve ABD
ekonomisinin "Ekonomik büyümenin ortalarında" olduğunu kaydetti.
ABD Temsilciler Meclisi tarafından Başkanı Donald Trump'a yönelik
başlatılan azil sürecinin Senato'daki ilk duruşmasının bugün
yapılması bekleniyor. Konuya ilişkin haber akışı ve ABD’de bugün
açıklanacak mevcut konut satışları takip edilecek. 

Piyasa Verileri

Pariteler Son Günlük Değ.
(%)

Haftalık Değ.
(%)

Yılbaşı Değ.
(%)

USDTRY 5.9419 0.12 1.12 -0.12
EURTRY 6.5863 0.08 0.49 -1.31
EURUSD 1.1082 -0.05 -0.63 -1.21
GBPUSD 0.0000 0.00 0.00 0.00
USDJPY 110.04 0.20 0.13 1.26

Sepetler Son Günlük Değ.
bp

Haftalık Değ.
bp

Yılbaşı Değ.
bp

½ $ + ½ € 6.2550 2.50 4.70 -5.70
Dolar Endeksi 97.6290 9.80 40.00 124.00
REK 76.1700 - - 0.00

Endeks Vadeliler Son Günlük Değ.
(%)

Haftalık Değ.
(%)

Yılbaşı Değ.
(%)

S&P 500 Yakın Vade 3,335.75 0.45 1.28 3.24
DAX Yakın Vade 13,624.00 0.57 1.55 2.85
Dow Jones Yakın
Vade 29,303.00 0.52 0.94 2.79

Emtialar Son Günlük Değ.
(%)

Haftalık Değ.
(%)

Yılbaşı Değ.
(%)

Ons Altın 1,552.99 -0.35 -0.20 2.31
Gram Altın 296.69 -0.23 0.92 2.20
WTI 58.02 -0.38 0.08 -5.14
BRENT 64.36 -0.37 -0.11 -3.66
Bakır 2.79 0.29 -0.80 0.13

Tahviller Son Günlük Değ.
bp

Haftalık Değ.
bp

Yılbaşı Değ.
bp

Türkiye 2 Yıllık 10.3000 7.00 -25.00 -148.00
Türkiye 10 Yıllık 10.8900 -1.00 -20.00 -132.00
ABD 10 Yıllık 1.7920 2.10 0.90 -12.70
ABD 2 Yıllık 1.5450 1.70 -1.50 -2.60
Almanya 10 Yıllık -0.2480 -0.10 -3.50 -6.00
Almanya 2 Yıllık -0.5860 0.50 0.10 3.10

Gelişmekte Olan
Ülke Kurları Son Günlük Değ.

(%)
Haftalık Değ.

(%)
Yılbaşı Değ.

(%)
USDZAR 14.4568 -0.25 0.44 3.21
USDIDR 13,663.60 -0.17 -0.26 -1.59
USDTRY 5.9419 0.12 1.12 -0.12
USDRUB 61.9070 0.05 0.78 -0.28
USDBRL 4.2122 -0.05 0.70 4.79
USDCNY 6.9031 -0.03 0.18 -0.86
USDMXN 18.7504 -0.16 -0.27 -0.84
USDCZK 22.6540 0.06 0.72 -0.07
USDHUF 301.4780 -0.05 1.03 2.21
USDPLN 3.8180 0.02 0.60 0.64
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Euro/Dolar

Dün Euro Bölgesi ve Almanya’da ZEW ekonomik güven endeksleri
sırasıyla ocak ayında 25,6 ve 26,7 artarak 4,5 yılın en yükseğine
çıktı. Verilerdeki artışın temel olarak ABD ile Çin arasında varılan
ticaret anlaşmasından kaynaklandığı belirtildi. Açıklanan pozitif
verilerin ardından euroda gözlenen değer kazancı ile paritede
1,1117 seviyesi test edildi. Dün Davos Zirvesi’nde açılış
konuşmasını yapan ABD Başkanı Trump Çin ile ikinci aşama
ticaret anlaşmasına ilişkin müzakerelerin çok kısa sürede
başlayacağını söyleyerek iyimser havayı destekledi. Fiyatlamanın
1,1100 seviyesinin altına sarktığı paritede 1,1065 – 1,1045 ve
1,1025 seviyeleri destek, 1,1100– 1,1115 ve 1,1130 seviyeleri
direnç olarak takip edilebilir. ABD'de bugün mevcut konut
satışlarının açıklanması bekleniyor. 

Günlük Pivot Seviyeleri
   1.1101

  1.1095  

 1.1089   

1.1082    

 1.1077   

  1.1071  

   1.1064

GBP/USD

GBPUSD paritesi dün öğle saatlerinde açıklanan istihdam verisinin
ardından tepki hareketlerini sürdürdü ve haftanın 2.gününü de
yükselişle tamamladı. İngiltere’de işgücü piyasasının gücünü
koruyarak %3,8 ile 40 yılın en düşüğünde kalmaya devam etmesi
ileriki dönemde faiz indirimine gitmeyi planlayan merkez bankasının
hamlesini etkileyebileceğine yönelik beklentiler paritede yükselişe
neden oldu. Bugün İngiltere’de önemli bir veri akışı bulunmazken
ABD tarafında açıklanacak 2.el konut satışları ve ulusal aktivite
endeksi rakamları izlenecek. Paritede bugün 1,3035 seviyesinin
altında 1,3013 ve 1,2982 seviyeleri destek noktaları olarak
izlenecektir. Yükselişlerde ise 1,3065 seviyesinin aşılması
durumunda 1,3085 ve geçen haftanın en yükseği 1,3118 seviyeleri
önem kazanacaktır.

Günlük Pivot Seviyeleri
   0.0000

  0.0000  

 0.0000   

0.0000    

 0.0000   

  0.0000  

   0.0000
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USD/TRY

Dolar/TL kuru dün 5,9115 ve 5,9377 seviyeleri arasında
dalgalanarak günü 5,9345 seviyesinden tamamladı. Önemli bir veri
akışının olmadığı günde Davos zirvesinde liderlerin yaptığı
açıklamalar takip edilirken Dolar/TL kuru geçen hafta cuma günü
başlayan yükseliş hareketini güç kaybına karşın devam ettirdi.
Bugün yurtiçinde yine önemli bir veri akışı bulunmazken yurtdışında
ABD tarafında açıklanacak 2.el konut satışları ve ulusal aktivite
endeksi rakamları izlenecek. Dolar/TL kuru sabah 08:50 itibariyle
5,94 seviyelerine yakın işlem görüyor. Kurda 5,91 seviyesinin
altında 5,89 ve 5,86 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
   5.9640

  5.9544  

 5.9482   

5.9419    

 5.9323   

  5.9227  

   5.9165

EUR/TRY

Euro/TL kuru dün 6,5561 ve 6,5957seviyeleri arasında
dalgalanarak günü 6,5783 seviyesinden tamamladı. Euro Bölgesi
ve Almanya’da ZEW ekonomik güven endeksleri sırasıyla ocak
ayında 25,6 ve 26,7 puan ile 4,5 yılın en yükseğine çıktı.
Verilerdeki artışta ABD ile Çin arasında varılan ticaret anlaşması
etkili oldu. Yurtiçinde siyasi ve jeopolitik gelişmeler önemini
korumaya devam ederken, bugün açıklanacak önemli veri
bulunmuyor. Gündeme dair haber akışı yakından takip edilecek.
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
   6.6119

  6.6012  

 6.5938   

6.5863    

 6.5756   

  6.5650  

   6.5575
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XAU/USD

1565-1570$ bandını kıramayan ons altın buralarda tepe
oluşturmaya başladı. Bu sabah 1551$ seviyesinden işlem gören
ons altın her ne kadar zirve yarışından kopmuş olsa da kısa vadeli
yükseliş trendini sürdürüyor. Aynı şekilde ABD borsalarında işlem
gören altına dayalı hisse ve endekslerde altın kadar coşkulu
hareketler göremememiz de düzeltme beklentilerini artırıyor. Çin'de
altın tüketimi önceki yıla göre %13 düştü. Yükselen fiyatların
altında ihtiyatlı bir tutum takınmasına neden olduğu belirtildi. 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
   1,567.76

  1,563.71  

 1,558.37   

1,553.04    

 1,548.98   

  1,544.93  

   1,539.59

DAX Yakın Vade

DAX Endeksi dünkü seansı oldukça yatay hafif pozitif şekilde
kapatırken, bu sabah DAX vadelisi %0,76’lık güçlü bir yükselişle
işlem görüyor. DAX endeksi böylelikle 52 haftanın en yüksek
seviyesini test etmiş oldu. DAX vadelisini teknik olarak ele
aldığımızda; 13,570 zirvesine yakın seyirler izleniyor. 13,430
seviyesi ile zirve arasında yatay bir bant mevcut. Bugün
Almanya’da açıklanacak önemli bir veri bulunmazken, ABD’de
konut verileri takip edilecek. Olası geri çekilmelerde 13,480
seviyesi ara destek olacak.

Günlük Pivot Seviyeleri
   13,762.00

  13,698.00  

 13,661.00   

13,624.00    

 13,560.00   

  13,496.00  

   13,459.00
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Dow Jones Yakın Vade

ABD’de dün işlem gören spot piyasalar günü satıcılı sonlandırdı.
Çin’de doğrulanan coronavirüs salgını borsaları da olumsuz yönde
etkiledi. Başta havacılık endeksi olmak üzere endeksler genelinde
bir düşüş yaşandı. Diğer tarafta Boeing hisselerindeki sert düşüş
Dow endeksini olumsuz etkiledi ve dünkü seansı %0,5 oranında
satıcılı kapattı. Bu sabah ise Dow vadelisinde asya ile birlikte
toparlanma isteği var. 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
   29,503.67

  29,406.33  

 29,354.67   

29,303.00    

 29,205.67   

  29,108.33  

   29,056.67

S&P 500 Yakın Vade

S&P 500 Endeksi dünkü seansı %0,27 oranında kayıpla
tamamlarken bu sabah S&P500 vadelisinin %0,50 oranında artıda
olduğunu görüyoruz. Dünkü seansta Çin’de başlayan coronavirüs
salgını endişe oluşturmuş ve küresel endekslerde bası yaratmıştı.
Ancak Çinli yetkililer, coronavirüsün oluşturduğu risklere karşı hızlı
ve kararlı bir şekilde hareket ettiklerine dair yerel ve uluslararası
kamuoyuna güvence verdi. Dolayısıyla bugün vadelilerde
toparlanma görüyoruz.  ABD Temsilciler Meclisi tarafından Başkanı
Donald Trump'a yönelik başlatılan azil sürecinin Senato'daki ilk
duruşması bugün yapılacak. Henüz zayıflama belirtisi bulunmayan
endeks ve vadelide kısa vadeli yükseliş trendleri korunuyor. 3315
ve 3275 destekler, 3340 ve 3360 ise dirençlerdir.

Günlük Pivot Seviyeleri
   3,359.00

  3,347.75  

 3,341.75   

3,335.75    

 3,324.50   

  3,313.25  

   3,307.25
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Brent Petrol

Brent petrol bu sabah 64,40$ çevresinden fiyatlanıyor. Goldman
Sachs petrol piyasalarının Çin'deki ölümcül korona virüsünden bir
darbe almasını bekliyor. Küresel talebin 2020'de günde 260.000
varil azalmasına neden olabilir ve jet yakıtı bu kaybın yaklaşık üçte
ikisini oluşturacak. Bu muhtemelen petrol fiyatlarında 2.90
dolar/varil düşüşe yol açacak. Bugün konut verisi petrol açısından
takip edilecek. Pazartesi tatil günüydü bu nedenle stok verileri yarın
açıklanacak. Brenti 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.

Günlük Pivot Seviyeleri
   64.84

  64.73  

 64.54   

64.36    

 64.25   

  64.14  

   63.95

USD/JPY

Dün güvenli varlık talebiyle değer kazancının gözlendiği JPY’de
bugün risk iştahındaki toparlanma ile kazançlarının bir kısmını geri
verdiği gözleniyor. Dün Davos Zirvesi’nde açılış konuşmasını
yapan ABD Başkanı Trump Çin ile ikinci aşama ticaret
anlaşmasına ilişkin müzakerelerin çok kısa sürede başlayacağını
söyleyerek iyimser havayı destekledi. Diğer yandan Trump Fed’e
olan eleştirilerini sürdürürken, azil sürecinin Senato'daki ilk
duruşmasının bugün yapılması bekleniyor. Konuya ilişkin haber
akışları yakından takip edilecek. Toparlanmanın kaydedildiği
USDJPY’de 110,20 – 110,35 ve 110,65 seviyeleri direnç, 109,82 –
109,70 ve 109,50 seviyeleri destek olarak öne çıkmaktadır. 

Günlük Pivot Seviyeleri
   110.46

  110.28  

 110.16   

110.04    

 109.85   

  109.67  

   109.55
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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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