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Piyasa Gündemi

ECB başkanı Lagarde dünkü konuşmasında enflasyonda ılımlı bir
artış olduğunu ve büyüme görünümünün istikrar kazandığını
değerlendirirken, mali politikaların önemine bir kez daha değindi.
Çin’de başlayan ve önemini koruyan virüs salgını ile Trump’ın
Avrupa’yı ithal otomobillere vergi getirmekle tehdit etmesi küresel
risk iştahı üzerinde baskı oluşturuyor. Bugün küresel piyasalarda
açıklanacak öncü PMI verileri açıklanacak.

 Açıklanacak Önemli Ekonomik Veriler    
     
•    12:00 Euro Bölgesi – İmalat / Hizmet PMI Önem: Yüksek
•    17:45 ABD – İmalat / Hizmet PMI Önem: Yüksek

Türkiye

TÜİK ve TCMB işbirliği ile yürütülen tüketici eğilim anketi
sonuçlarından hesaplanan mevsim etkilerinden arındırılmış tüketici
güven endeksi, ocak ayında bir önceki aya göre %0,1 oranında
artarak, ocak ayında 58,82 oldu. TMCB, para politikası kurulu
toplantı özetini yayımladı. Açıklamada,  enflasyon beklentilerinde
iyileşmenin sürdüğü belirtilirken, dezenflasyon süreciyle birlikte
toparlanmanın devam edeceğine değinildi.

Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak, Davos'ta katıldığı
oturumda Türkiye'nin borç karnesinin çok sağlam olduğunu söyledi.
Albayrak "Borç oranı görece yüksek olan özel sektörün dahi
benzerlerine göre durumu iyi. Özel sektörün borcunun bir bölümü
ihracatçıların karşılıklı kredilerinden kaynaklanıyor. Türkiye'nin
yerel krizlerin üstesinden gelme konusunda güçlü bir karnesi var."
dedi. Ayrıca TCMB’nin en az Fed kadar bağımsız olduğunu ifade
etti. Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak, ‘en az FED kadar
bağımsız’ olduğunu söylediği TCMB’nin fiyat istikrarının yanında
finansal istikrarı da gözetmesi gerektiğini belirtti. Cumhurbaşkanlığı
İletişim Başkanlığı, Almanya Şansölyesi Merkel'in bugün Türkiye'yi
ziyaret edeceğini duyurdu. Gün içinde görüşmeye ilişkin haber
akışları yakından takip edilecek. 

Euro Bölgesi

ECB 2020'nin ilk toplantısında beklentilere paralel olarak faiz
oranlarında değişikliğe gitmedi. Açıklamada enflasyon hedefine
yaklaşana kadar faizlerin mevcut düzeyde ya da daha altında
olacağı belirtildi. Varlık alım programının ihtiyaç duyulduğu sürece
devam edeceği, tahvil alımlarının ilk faiz artırımının bir süre
öncesinde sonlandırılacağı belirtildi. Banka 2003'ten bu yana ilk
kez stratejik değerlendirme yayımladı. ECB Başkanı Lagarde,
bankanın politika toplantısının ardından gelen verilerle  büyüme
görünümüne ilişkin risklerin daha az belirgin olduğunun altını
çizerken, enflasyonda ılımlı artış sinyallerinin olduğunu belirtti.
Lagarde, aşağı yönlü risklerin değerlendirilmesinde ticaretin önemli
bir unsur olduğunu ifade etti ve ABD ile Çin arasındaki birinci
aşama ticaret anlaşmasının belirsizliği azalttığına dikkat çekti.
Ayrıca Avrupa Birliği ile ABD arasındaki ticaret konusunda da
çalışılmaya devam edilmesini beklediğini sözlerine ekledi.
 

Piyasa Verileri

Pariteler Son Günlük Değ.
(%)

Haftalık Değ.
(%)

Yılbaşı Değ.
(%)

USDTRY 5.9321 -0.07 0.75 -0.29
EURTRY 6.5560 -0.10 0.27 -1.76
EURUSD 1.1051 -0.05 -0.38 -1.49
GBPUSD 1.3136 0.12 1.11 -0.83
USDJPY 109.55 0.05 -0.47 0.81

Sepetler Son Günlük Değ.
bp

Haftalık Değ.
bp

Yılbaşı Değ.
bp

½ $ + ½ € 6.2475 0.70 6.10 -6.45
Dolar Endeksi 97.7250 3.20 8.80 133.60
REK 76.1700 - - 0.00

Endeks Vadeliler Son Günlük Değ.
(%)

Haftalık Değ.
(%)

Yılbaşı Değ.
(%)

S&P 500 Yakın Vade 3,329.75 0.11 0.14 3.06
DAX Yakın Vade 13,508.50 0.94 0.00 1.98
Dow Jones Yakın
Vade 29,160.00 0.11 -0.41 2.29

Emtialar Son Günlük Değ.
(%)

Haftalık Değ.
(%)

Yılbaşı Değ.
(%)

Ons Altın 1,560.79 -0.11 0.23 2.83
Gram Altın 297.68 -0.17 1.02 2.54
WTI 55.75 0.46 -5.24 -8.87
BRENT 62.24 0.36 -4.66 -6.83
Bakır 2.71 -2.21 -4.14 -2.73

Tahviller Son Günlük Değ.
bp

Haftalık Değ.
bp

Yılbaşı Değ.
bp

Türkiye 2 Yıllık 10.1300 -17.00 -10.00 -165.00
Türkiye 10 Yıllık 10.6000 -1.00 -40.00 -161.00
ABD 10 Yıllık 1.7430 0.70 -8.60 -17.60
ABD 2 Yıllık 1.5170 0.30 -5.00 -5.40
Almanya 10 Yıllık -0.3050 0.10 -8.70 -11.70
Almanya 2 Yıllık -0.6020 -0.90 -0.20 1.50

Gelişmekte Olan
Ülke Kurları Son Günlük Değ.

(%)
Haftalık Değ.

(%)
Yılbaşı Değ.

(%)
USDZAR 14.3717 -0.17 -0.57 2.61
USDIDR 13,577.90 -0.67 -0.47 -2.21
USDTRY 5.9320 -0.07 0.74 -0.29
USDRUB 61.8919 -0.05 0.50 -0.30
USDBRL 4.1708 0.02 0.22 3.76
USDCNY 6.9367 0.00 1.12 -0.38
USDMXN 18.7568 -0.10 0.47 -0.80
USDCZK 22.7750 0.08 0.42 0.47
USDHUF 304.7675 -0.02 0.57 3.32
USDPLN 3.8423 0.01 0.56 1.29
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Euro/Dolar

ECB 2020'nin ilk toplantısında beklentilere paralel olarak faiz
oranlarında değişikliğe gitmezken, enflasyon hedefine yaklaşana
kadar faizlerin mevcut düzeyde ya da daha altında olacağı belirtildi.
ECB Başkanı Lagarde, toplantı sonrası açıklanan verilerle büyüme
görünümüne ilişkin risklerin daha az belirgin olduğunun altını
çizerken, enflasyonda ılımlı artış sinyallerinin olduğunu belirtti.
ABD'de haftalık işsizlik maaşı başvuruları geçen hafta 6 bin artışla
211 bin olarak 6 haftada ilk kez arttı. Güvercin ECB’nin ardından
paritede 1,1036 seviyesi test edilirken bugünde geri çekilme devam
ediyor. 1,1030 – 1,1000 – 1,0985 seviyeleri destek, 1,1068 –
1,1085 ve 1,1100 seviyeleri direnç olarak takip edilebilir. Bugün
küresel piyasalarda imalat ve hizmet PMI rakamları izlenecek.

Günlük Pivot Seviyeleri
   1.1075

  1.1068  

 1.1059   

1.1051    

 1.1043   

  1.1036  

   1.1027

GBP/USD

GBPUSD paritesi 3 günlük yükseliş serisinin ardından önceki
günkü zirvelerini geçemeyerek dün kar satışlarına maruz kaldı.
Önceki gün Lordlar Kamarası’nda alınan Brexit tasarısının kraliçe
tarafından onaylanmasının dışında İngiltere’de gündem zayıf
kalırken ABD’de açıklanan haftalık işsizlik başvuruları beklentilere
paralel gerçekleşti. Bugün hem İngiltere hem de ABD tarafında
açıklanacak öncü PMI verileri takip edilecek. Paritede bugün sabah
saatlerinde test edilen 1,3130 seviyesinin üzerinde son 2 günün
zirvesi 1,3153 ve 1,3175 seviyeleri önem kazanacaktır. Olası geri
dönüşlerde ise dünün en düşüğü 1,3096 seviyesinin altında 11
günlük üssel ortalamalarının bulunduğu 1,3080 ve 1,3035
seviyeleri destek noktaları olarak izlenecektir.  

Günlük Pivot Seviyeleri
   1.3169

  1.3153  

 1.3144   

1.3136    

 1.3119   

  1.3103  

   1.3094
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USD/TRY

Dolar/TL kuru dün 5,9028 ve 5,9463 seviyeleri arasında
dalgalanarak günü 5,9360 seviyesinden tamamladı. 5,94 direncini
test ettikten sonra önceki gün yönünü tersine çevirerek 3 günlük
yükseliş serisini sonlandıran Dolar/TL kurunda dün karışık bir seyir
izlendi. Gün içinde Bakan Albayrak’ın açıklamaları ve ABD’de
açıklanan veriler takip edilirken kur bir gün önceki zirvelerini
denese de bu bölgeleri aşamadı. Bugün yurtdışında açıklanacak
ocak ayı öncü PMI verileri takip edilecek. Dolar/TL kuru sabah
08:43 itibariyle 5,93 seviyelerine yakın işlem görüyor. Kurda 5,92
seviyesinin altında 5,90 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
   5.9541

  5.9470  

 5.9396   

5.9321    

 5.9251   

  5.9180  

   5.9106

EUR/TRY

ECB 2020'nin ilk toplantısında beklentilere paralel olarak faiz
oranlarında değişikliğe gitmezken, enflasyon hedefine yaklaşana
kadar faizlerin mevcut düzeyde ya da daha altında olacağı belirtildi.
ECB Başkanı Lagarde, toplantı sonrası açıklanan verilerle büyüme
görünümüne ilişkin risklerin daha az belirgin olduğunun altını
çizerken, enflasyonda ılımlı artış sinyallerinin olduğunu belirterek
güvercin açıklamalarda bulundu. Yurtiçinde tüketici güveni 58,82 ile
artış gösterirken, diğer yandan Davos’ta bulunan Türk heyetinin
açıklamaları takip ediliyor. 6,5545 desteğinde fiyatlamanın sürdüğü
çapraz kurda 6,6095 - 6,7000 ve 6,7620 seviyeleri direnç, 6,5085 -
6,4565 ve 6,4035 seviyeleri destek olarak takip edilebilir.

Günlük Pivot Seviyeleri
   6.5892

  6.5788  

 6.5674   

6.5560    

 6.5456   

  6.5353  

   6.5238
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XAU/USD

1565-1570$ bandını kıramayan ons altın buralarda tepe
oluşturmaya başladı. Çin Altın Derneği verilerinde Çin'de altın
tüketimi önceki yıla göre% 12,91 düştü. Yatırımcılar ayrıca virüs
endişelerinin tüketicileri mağazalardan ne denli uzak tutacağını ve
bunun da tatil döneminde artması beklenen altın alımlarını ne
kadar bastıracağını da değerlendiriyorlar. Bu sabah 1560$
seviyesinden işlem gören ons altın her ne kadar zirve yarışından
kopmuş olsa da kısa vadeli yükseliş trendini sürdürüyor. ve
yükselişlerde de 1565 ve 1570$ seviyelerinin direnç olarak
karşımıza çıktığını ve dirence yakın yerlerden alım için şimdilik risk
faktörü yüksek. Bu nedenle olası dönüş riskini göz önünde
tutmakta fayda var.

Günlük Pivot Seviyeleri
   1,567.43

  1,565.56  

 1,563.18   

1,560.79    

 1,558.93   

  1,557.06  

   1,554.68

DAX Yakın Vade

Ekim ayından itibaren güçlü bir yükseliş kaydeden küresel hisse
piyasalarında virüs salgını nedeniyle risk iştahının baskılanmasına
bağlı olarak son günlerde kâr satışları etkili oluyor. Ayrıca ABD
Başkanı Trump’ın Avrupa Birliği’ne ithal otomobillere ilave vergi
uygulama tehdidi Avrupa borsalarında düşüşlerin hız kazanmasına
neden oldu. DAX vadelisi dün günü %0,89’luk düşüşle 13.383
puandan tamamladı. Bu sabah küresel piyasalarda toparlanma
çabası etkili olurken, DAX vadelisi de dünkü kayıplarını geri alarak
alıcılı bir seyir izliyor. Yükselişlerin devamında 13.522 – 13.547 ve
13.576 seviyeleri direnç olarak izlenebilir. Geri çekilmelerde ise
13.471 – 13.435 ve 13.392 seviyeleri destek konumunda
bulunmaktadır. Bugün Euro Bölgesi’nde açıklanacak öncü PMI
verileri takip edilecek.

Günlük Pivot Seviyeleri
   13,566.67

  13,540.83  

 13,524.67   

13,508.50    

 13,482.67   

  13,456.83  

   13,440.67
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Dow Jones Yakın Vade

Piyasalarda salgın endişesi fiyatlamalara etki etmeye devam
ediyor. Önceki gün karışık bir görünüm veren ABD piyasalarında
dün bir miktar düşüşün tepkisi vardı. Korona Virüsü endişelerinin
yanı sıra ABD Başkanı Donald Trump için Senato'da süren azil
soruşturması gölgesinde endeksler güne düşüşle başladı. Dünkü
seansta %0,09 gibi ufak bir satıcılı seyirle kapanan Dow Jones
endeksinin vadelileri %0,10 kadar değer kazansa da asya
piyasalarının tatil olma hacim bakımından oldukça sığ hareketlere
yol açıyor. 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
   29,264.33

  29,224.67  

 29,192.33   

29,160.00    

 29,120.33   

  29,080.67  

   29,048.33

S&P 500 Yakın Vade

Çin’de doğrulanan coronavirüs salgını borsaları da olumsuz yönde
etkiledi. S&P 500 Endeksi dünkü seansı %0,11 oranında kazançla
sonlandırırken, S&P 500 endeks vadelileri ise bu sabah %0,11
oranında yükseliş kanalındaki hareket devam ediyor. Buna rağmen
endeksteki yükseliş kanalındaki hareket devam ediyor 3315 ve
3275 destekler, 3340 ve 3360 ise dirençlerdir. Henüz zayıflama
belirtisi bulunmayan endeks ve vadelide kısa vadeli yükseliş
trendleri korunuyor. Bugün öncü imalat ve hizmet PMI rakamları
takip edilecek.

Günlük Pivot Seviyeleri
   3,339.83

  3,335.92  

 3,332.83   

3,329.75    

 3,325.83   

  3,321.92  

   3,318.83
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Brent Petrol

Brent petrol bu sabah 62,20$ çevresinden fiyatlanıyor. Brent
petrolde son 4 gündür oldukça sert satışlar vardı ancak bu sabah
bir miktar tepki verme çabası olsa da Çin’de başlayan yeni yıl tatili
sebebiyle sabah saatlerinde hacimsiz hareketler görüyoruz. Dün
açıklanan API stoklarında da petrol stokları 1,6 milyon varil artış
gösterdi. Resmi stoklar verisi ise 405 bin varil azalma gösterdi.
Stok verilerindeki bu durum tepkiye neden oldu. Teknik olarak
yükseliş trendi kırıldı. Gelen satışlar şimdilik güçlü bir toparlanma
sinyali vermiyor. 62,05-62,00$ bandı önemli bir destek. Zira burası
kırılırsa 60$ seviyelerine doğru baskı artabilir.

Günlük Pivot Seviyeleri
   62.92

  62.64  

 62.44   

62.24    

 61.96   

  61.69  

   61.49

USD/JPY

ABD'de haftalık işsizlik maaşı başvuruları geçen hafta 6 bin artışla
211 bin olarak 6 haftada ilk kez arttı. Japonya’da bu sabah aralık
ayı TÜFE rakamları ve öncü PMI rakamları takip edildi. Açıklanan
verilere göre, taze gıda fiyatları hariç tüketici fiyatları %0,7
yükselerek bir önceki ay %0,5 olan seviyenin üzerine çıktı.
Japonya’nın temel enflasyon göstergesi, yüksek satış vergisinin
üçüncü ayında da fiyatları yukarı çekmesiyle ve mayıs ayından bu
yana en hızlı yükselişini kaydetti. Ocak ayına ilişkin imalat PMI
zayıf seyrini sürdürürken, hizmet PMI 52,1 ile güçlü seyrini korudu.
Çin'de ortaya çıkan ve hızla yayılan virüs piyasaları negatif
etkilemeye devam ederken, USDJPY’de 109,70 – 109,85 ve
110,00 seviyeleri direnç, 109,30 – 109,15 ve 109,00 destek olarak
izlenebilir.

Günlük Pivot Seviyeleri
   109.76

  109.67  

 109.61   

109.55    

 109.46   

  109.38  

   109.31
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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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