
Forex Bülten 23 Ocak 2020

Piyasa Gündemi

Davos Zirvesi kapsamında liderlerden gelen mesajlar ile ABD
Başkanı Trump’a yönelik azil süreci küresel piyasaların takibinde
yer alıyor. ABD Başkanı Trump, Avrupa Birliği'ni ticari konularda
uzlaşı sağlanamaması durumda ithal otomobillere ilave vergi
uygulamakla tehdit ederken, Çin’de başlayan ve gizemini koruyan
koronavirüsü salgını da gündemdeki yerini koruyor. Bugün ECB
toplantısı ve Lagarde’ın mesajları izlenecek.

 Açıklanacak Önemli Ekonomik Veriler    
     
•    10:00 Türkiye – Tüketici Güveni Önem: Orta
•    15:45 Euro Bölgesi – ECB Faiz Kararı Önem: Yüksek

Türkiye

Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak'tan Davos Zirvesi'nin ikinci
gününde önemli açıklamalarda bulundu. Bakan Albayrak Türkiye'ye
ve İstanbul Finans Merkezi'ne yoğun bir ilgi olduğunu söyledi.
Albayrak, "Türk varlıklarına güvenenlerin ciddi anlamda kazandığı
bir süreç. 2020 yılı daha sakin geçen bir yıl olacak; küresel büyüme
tahminleri üzerinde beklentilerin daha olumlu olduğu bir yıl. Bu
olumlu bir gelişme. Tabi ki küresel istikrardan yana olduk" dedi.

Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu, İdlib'de durumun hala kritik olduğunu
belirterek, Suriye'de Beşar Esad'ın garantörü olarak Rusya'nın
ateşkes konusundaki taahhütlerine uymasını beklediklerini söyledi. 

Merkez Bankası Başkanı Murat Uysal "Manevra alanını 2019’da
önden yüklemeli kullandık. 2020 ilk çeyrekte enflasyon bir miktar
yüksek seyredebilir. Beklenen enflasyon dikkate alındığında pozitif
reel getiri öngörüyoruz" dedi. Uysal, gelinen noktada enflasyon ve
para politikasında ince ayar yapılması gereken bir döneme
geçildiğini vurgulayarak, ocak ayında ölçülü indirim yapıldığını
belirtti. Enflasyon beklentilerindeki iyileşmenin ölçülü  adım atma
imkanı tanıdığını ve bundan sonra verilerin ön planda olacağını
ifade etti.

ABD

ABD Başkanı Donald Trump, ABD'nin Avrupa Birliği (AB) ile
anlaşmaya varamaması halinde, AB'den ithal otomobillere %25
gümrük vergisi getirmekle tehdit etti. Trump ayrıca orta sınıf için
vergi indiriminin önümüzdeki 90 gün içinde açıklanacağını söyledi.
Trump "Orta sınıf için çok büyük bir vergi indirimi yapacağız. Bunu
önümüzdeki 90 gün içinde açıklayacağız" dedi. Diğer yandan
doların çok güçlü olduğunu belirterek, daha güçlü olmasını
istediğini ve faizlerin düşürülmesinin gerekliliğini vurguladı. 

İngiltere

İngiltere'de parlamentonun üst kanadı Lordlar Kamarası,
İngiltere'nin AB'yle vardığı Brexit anlaşmasını yasalaştıracak
tasarının görüşmelerini tamamladı. Bu aşamada, Boris Johnson
hükümetinin tasarıdan çıkardığı mülteci çocukların aile birleşimi
hakkının korunması dahil 4 düzenlemenin yeniden metne dahil
edilmesine karar verildi. Tasarı, Kraliçe 2 Elizabeth'in onayının
ardından yasalaşacak ve İngiltere 1973'te katıldığı AB'den 31
Ocak'ta ayrılmış olacak. Varılan anlaşmaya göre, İngiltere AB'ye
yaklaşık 30 milyar sterlin ödeyecek, İngiltere'de yaşayan AB
vatandaşlarının haklarını garanti altına alacak ve İrlanda Denizi'nde
bir gümrük noktası oluşturulacak.

Piyasa Verileri

Pariteler Son Günlük Değ.
(%)

Haftalık Değ.
(%)

Yılbaşı Değ.
(%)

USDTRY 5.9311 0.18 1.27 -0.30
EURTRY 6.5769 0.13 0.74 -1.45
EURUSD 1.1082 -0.10 -0.50 -1.21
GBPUSD 1.3122 -0.11 0.35 -0.94
USDJPY 109.52 -0.31 -0.56 0.78

Sepetler Son Günlük Değ.
bp

Haftalık Değ.
bp

Yılbaşı Değ.
bp

½ $ + ½ € 6.2405 -1.45 2.35 -7.15
Dolar Endeksi 97.5620 3.50 24.20 117.30
REK 76.1700 - - 0.00

Endeks Vadeliler Son Günlük Değ.
(%)

Haftalık Değ.
(%)

Yılbaşı Değ.
(%)

S&P 500 Yakın Vade 3,313.00 -0.20 -0.11 2.54
DAX Yakın Vade 13,438.00 -0.48 0.11 1.45
Dow Jones Yakın
Vade 29,070.00 -0.24 -0.58 1.97

Emtialar Son Günlük Değ.
(%)

Haftalık Değ.
(%)

Yılbaşı Değ.
(%)

Ons Altın 1,556.95 -0.13 0.21 2.58
Gram Altın 296.91 0.07 1.48 2.28
WTI 55.54 -1.89 -5.11 -9.21
BRENT 62.17 -1.61 -4.17 -6.95
Bakır 2.76 -0.66 -2.62 -1.20

Tahviller Son Günlük Değ.
bp

Haftalık Değ.
bp

Yılbaşı Değ.
bp

Türkiye 2 Yıllık 10.3000 0.00 -3.00 -148.00
Türkiye 10 Yıllık 10.7200 0.00 -18.00 -149.00
ABD 10 Yıllık 1.7480 -1.90 -5.90 -17.10
ABD 2 Yıllık 1.5120 -1.40 -5.60 -5.90
Almanya 10 Yıllık -0.2650 0.10 -4.60 -7.70
Almanya 2 Yıllık -0.5930 -0.70 0.30 2.40

Gelişmekte Olan
Ülke Kurları Son Günlük Değ.

(%)
Haftalık Değ.

(%)
Yılbaşı Değ.

(%)
USDZAR 14.3691 0.34 -0.32 2.59
USDIDR 13,635.30 -0.18 -0.11 -1.80
USDTRY 5.9311 0.18 1.27 -0.30
USDRUB 62.0672 0.35 0.68 -0.02
USDBRL 4.1827 0.04 -0.03 4.05
USDCNY 6.9334 0.39 0.79 -0.43
USDMXN 18.7405 0.31 -0.23 -0.89
USDCZK 22.6870 0.16 0.43 0.08
USDHUF 303.3800 0.09 0.99 2.85
USDPLN 3.8262 0.14 0.69 0.86
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Euro/Dolar

Dün Euro Bölgesi’nde önemli veri akışı bulunmazken, bugün
ECB’nin faiz kararı ve ECB Başkan’ı Lagarde’ın vereceği mesajlar
yakından takip edilecek. ABD’de dün aralık ayına ilişkin mevcut
konut satışları beklentilerin üzerinde aylık %3,6 artarak beklentilerin
ötesine geçti. ABD Başkanı Donald Trump, ABD'nin Avrupa Birliği
ile anlaşmaya varamaması halinde, AB'den ithal otomobillere %25
gümrük vergisi getirmekle tehdit etti. Gelişmeler euro üzerinde
baskı yaşanmasına neden olurken, konuya ilişkin haber akışı
yakından takip edilecek. Fiyatlamanın 1,1100 seviyesinin altına
sarktığı paritede 1,1065 – 1,1045 ve 1,1025 seviyeleri destek
konumunda bulunmaktadır. Olası toparlanmalarda ise 1,1100–
1,1115 ve 1,1130 seviyeleri direnç olarak takip edilebilir. 
 

Günlük Pivot Seviyeleri
   1.1114

  1.1107  

 1.1094   

1.1082    

 1.1075   

  1.1068  

   1.1055

GBP/USD

GBPUSD paritesinde dünde yukarı yönlü hareketlerin devamı
izlenirken sterlin dolar karşısında yükseliş serisini 3 güne çıkardı.
Dün Lordlar Kamarası İngiliz hükümetinin AB ile vardığı
anlaşmanın görüşmelerini tamamlarken kraliçe Elizabeth’in
onayının ardından İngiltere’nin 31 Ocak itibariyle Brexit’i
gerçekleştirmesi bekleniyor. Bugün ABD tarafında haftalık işsizlik
başvuruları ve öncü göstergeler verileri takip edilecek olup
İngiltere’de önemli bir veri akışı bulunmuyor. Yükselişlerin ardından
sabah itibariyle hafif aşağı yönlü seyir izleyen paritede bugün
1,3118 seviyesinin altında 1,3083 ve 1,3055 seviyeleri destek
noktaları olarak izlenecektir. Yükselişlerde ise dünün zirvesi 1,3153
seviyesinin aşılması durumunda 1,3180 ve 1,3212 seviyeleri önem
kazanacaktır.

Günlük Pivot Seviyeleri
   1.3177

  1.3164  

 1.3143   

1.3122    

 1.3110   

  1.3097  

   1.3076
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USD/TRY

Dolar/TL kuru dün 5,9163 ve 5,9449 seviyeleri arasında
dalgalanarak günü 5,9203 seviyesinden tamamladı. Dün güne son
iki haftanın zirvesi 5,94 seviyelerini test ederek başlayan Dolar/TL
kuru gün içinde yönünü tersine çevirdi ve 3 günlük yükseliş serisini
sonlandırdı. Önemli bir veri akışının olmadığı günde Bakan
Albayrak ve TCMB başkanı Uysal’ın Davos’tan verdiği mesajlar
takip edildi. Bugün yurtiçinde TCMB toplantı tutanakları yurtdışında
ise ABD haftalık işsizlik rakamları ve öncü göstergeler verisi takip
edilecek.  Dolar/TL kuru sabah 08:50 itibariyle 5,93 seviyelerine
yakın işlem görüyor. Kurda 5,91 seviyesinin altında 5,89 ve 5,86
seviyeleri destek bölgeleri olarak izlenecektir. Yükselişlerde ise
5,94’ün üzerinde 5,96 ve 5,99 seviyeleri takip edilecektir.

Günlük Pivot Seviyeleri
   5.9537

  5.9435  

 5.9373   

5.9311    

 5.9210   

  5.9108  

   5.9046

EUR/TRY

Euro Bölgesi’nde önemli veri akışı bulunmazken, bugün ECB’nin
faiz kararı ve ECB Başkan’ı Lagarde’ın vereceği mesajlar yakından
takip edilecek. ABD Başkanı Trump, Avrupa Birliği'ni  ticari
konularda uzlaşı sağlanamaması durumda ithal otomobillere ilave
vergi uygulamakla tehdit etmesi euro üzerinde baskı yarattı.
Yurtiçinde Davos’ta bulunan Hazine ve Maliye Bakanı Berat
Albayrak, Merkez Bankası Başkanı Murat Uysal ve Dışişleri Bakanı
Mevlüt Çavuşoğlu’nun söylemleri takip edildi. Yurtiçinde siyasi ve
jeopolitik gelişmeler önemini korumaya devam ederken, bugün
tüketici güveni 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
   6.6053

  6.5927  

 6.5848   

6.5769    

 6.5644   

  6.5519  

   6.5439
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XAU/USD

1565-1570$ bandını kıramayan ons altın buralarda tepe
oluşturmaya başladı. 1557$ seviyesinden işlem gören ons altın her
ne kadar zirve yarışından kopmuş olsa da kısa vadeli yükseliş
trendini sürdürüyor. 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 1565 ve 1570$ 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
   1,570.34

  1,567.08  

 1,562.05   

1,557.02    

 1,553.76   

  1,550.50  

   1,545.46

DAX Yakın Vade

Küresel hisse piyasaları dün güne pozitif bir seyirle başlasa da
kazançların koruyamadı ve piyasalarda kâr satışları etkisini
sürdürdü. Çin’de başlayan virüs salgını ve bu salgının ABD’ye de
ulaşması küresel risk iştahı üzerinde bir miktar baskı oluştururken,
ABD Başkanı Trump’ın Avrupa Birliği’ne ithal otomobillere ilave
vergi uygulama tehdidi piyasaların takibinde yer alıyor. Avrupa
borsaları günü düşüşlerle tamamlarken, DAX vadelisi günü
%0,33’lük düşüşle 13.503 puandan kapattı. Bu sabah da satışların
devam ettiği DAX vadelisinde 13.430 kısa vadeli destek
konumunda olup, düşüşlerin devamında 22 günlük üssel ortalama
(13.387) ve 13.326 seviyeleri destek olarak izlenebilir. Tepki
alımlarında ise 13.480 – 13.495 ve 13.547 seviyeleri direnç
konumundadır. 

Günlük Pivot Seviyeleri
   13,545.83

  13,520.67  

 13,479.33   

13,438.00    

 13,412.83   

  13,387.67  

   13,346.33
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Dow Jones Yakın Vade

Piyasalarda salgın endişesi fiyatlamalara etki etmeye devam
ediyor. Çin’de doğrulanan coronavirüs salgını borsaları da olumsuz
yönde etkiledi. Ayrıca salgının sirayet ettiği kişi sayısı 571’e ulaştı.
Goldman Sachs havacılık ve turizm sektörünün Çin'deki ölümcül
korona virüsünden bir darbe almasını bekliyor. Dow Jones endeksi
%0,03 düşüşle kapatırken, kazanımlara teknoloji sektörü öncülük
etti. Dow vadelisi ise bu sabah %0,20 oranında satıcılı seyrediyor.
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
   29,197.67

  29,169.33  

 29,119.67   

29,070.00    

 29,041.67   

  29,013.33  

   28,963.67

S&P 500 Yakın Vade

ABD’de dün işlem gören spot piyasalar günü karışık sonlandırdı.
S&P 500 Endeksi dünkü seansı %0,03 gibi hafif bir kazançla
tamamlasa da güçlü bir görünüm ortaya çıkmadı. Çin’de
doğrulanan coronavirüs salgını borsaları da olumsuz yönde
etkiledi. Başta havacılık endeksi olmak üzere endeksler genelinde
bir düşüş yaşandı. Bir yandan da Trump’ın azil davası izlense de
bir risk olarak görülmüyor. Bu sabah asya piyasaları %3 civarında
satıcılı. Çin bugün yeni yıl tatiline gidiyor. Bu nedenle bir hafta
boyunca ABD vadelilerindeki hacim de düşüş gösterebilir. Bu
sabah S&P500 vadelisi %0,21 oranında satıcılı. Buna rağmen
yükseliş kanalındaki hareket devam ediyor. 3315 ve 3275
destekler, 3340 ve 3360 ise dirençlerdir.

Günlük Pivot Seviyeleri
   3,327.75

  3,324.50  

 3,318.75   

3,313.00    

 3,309.75   

  3,306.50  

   3,300.75
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Brent Petrol

Brent petrol bu sabah 62,20$ çevresinden fiyatlanıyor. Çin’de
doğrulanan coronavirüs salgını brent petrol fiyatlarına olumsuz
yansıdı. 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. Dün açıklanan API
stoklarında da petrol stokları 1,6 milyon varil artış gösterdi. Teknik
olarak yükseliş trendi kırıldı. Gelen satışlar şimdilik toparlanma
sinyali vermiyor. 62,05-62,00$ bandı önemli bir destek. Zira burası
kırılırsa 60$ seviyelerine doğru baskı artabilir.

Günlük Pivot Seviyeleri
   63.97

  63.59  

 62.88   

62.17    

 61.78   

  61.40  

   60.68

USD/JPY

ABD’de dün aralık ayına ilişkin mevcut konut satışları beklentilerin
üzerinde aylık %3,6 artarak beklentilerin ötesine geçti. ABD
Başkanı Donald Trump, ABD'nin Avrupa Birliği ile anlaşmaya
varamaması halinde, AB'den ithal otomobillere %25 gümrük vergisi
getirmekle tehdit etti. Japonya’da bu sabah dış ticaret verileri takip
edildi. İhracat beklentilerin üzerinde %6,3 azalış kaydederek,
teknoloji sevkiyatındaki toparlanmaya rağmen geriledi. Çin'de
ortaya çıkan ve hızla yayılan virüs piyasaları negatif etkilemeye
devam ediyor. Güvenli liman talebiyle JPY’de değer kazancının
etkili olduğu gözlenmektedir. Geri çekilmenin kaydedildiği
USDJPY’de 109,28 – 109,00 – 108,85 destek, 109,85 – 110,00 –
110,20 seviyeleri direnç olarak izlenebilir.

Günlük Pivot Seviyeleri
   110.17

  110.03  

 109.78   

109.52    

 109.38   

  109.24  

   108.99
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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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