
Forex Bülten 27 Ocak 2020

Piyasa Gündemi

Öncelikle cuma akşamı Elazığ - Sivrice merkezli gerçekleşen 6,8
büyüklüğündeki deprem dolayısıyla tüm vatandaşlarımıza geçmiş
olsun dileklerimizi sunuyoruz. Bununla birlikte Çin’deki virüs salgını
küresel piyasaların gündemindeki yerini korumaya devam ediyor.
Çin’deki virüs salgını henüz kontrol altına alınamazken, küresel
çapta endişeler artış kaydetmeye ve risk iştahı baskılanmaya
devam ediyor. 

 Açıklanacak Önemli Ekonomik Veriler    
     
•    10:00 Türkiye – Reel Kesim Güven Endeksi Önem: Orta
•    18:00 ABD – Yeni Konut Satışları Önem: Yüksek

Türkiye

Merkez Bankası, yılın ilk enflasyon raporu bilgilendirme
toplantısının 30 Ocak'ta Ankara'da yapılacağını açıkladı. TCMB'den
yapılan yazılı açıklamada, toplantının Merkez Bankası idare
merkezinde saat 1030'da başlayacağı ve TCMB Başkanı Murat
Uysal'ın sunum yapacağı da belirtildi. Hazine ve Maliye Bakanı
Berat Albayrak, Ağustos 2018'den bugüne Türk lirası varlıklarına
güvenenlerin, yatırım yapanların kazandığını bildirdi. Albayrak,
sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, finansal yatırım
araçlarının karşılaştırmalı getirilerini değerlendirdi.

Euro Bölgesi

Euro Bölgesi ve Almanya’da ocak ayı öncü gösterge niteliğinde
olan imalat ve hizmet PMI rakamları Cuma günü açıklandı. Euro
Bölgesi’nde hizmet PMI 52,2 ile beklentileri karşılamazken, imalat
PMI beklentileri aşarak 47,8 seviyesinde açıklandı.  Almanya’da ise
imalat ve hizmet PMI rakamları sırasıyla 45,2 ve 54,2 beklentilerin
üzerinde açıklandı. Uluslararası Para Fonu (IMF) Başkanı Kristalina
Georgieva Davos'ta verdiği mülakatta artık para politikasının tek
kurtarıcı olamayacağını söyledi. Dünyada yeni normalin 'belirsizlik'
olduğunu söyleyen Georgieva "ticaret gerilimleri geçen yılın bir
numaralı belirsizliğiydi, Avustralya'da iklim şokları oldu, Orta
Doğu'da gerilim vardı, şimdi de bir virüs için endişeleniyoruz." diye
konuştu. Georgieva bu ortamda hükümetlerin de adımlar atması
gerektiğini, küresel büyüme için artık para politikasının tek kurtarıcı
olamayacağını söyledi.

ABD

ABD Başkanı Donald Trump, İsrail Başbakanı Benjamin Netanyahu
bu hafta Washington'u ziyaret etmeden önce Ortadoğu için uzun
zamandır beklenen barış planını açıklayacağını belirtti. Netanyahu
ile yarın Beyaz Saray'da biraraya gelecek olan Trump, söz konusu
plan ile ilgili olarak "Bu harika bir plan. Bu gerçekten işe yarayacak
bir plan" dedi. Öncü PMI rakamlarına baktığımızda ABD’de imalat
PMI 51,7 seviyesinde açıklanarak daralma kaydederken, hizmet
PMI 53,2 ile beklentilerin üzerinde açıklandı. Irak Başbakanı Adil
Abdulmehdi, hükümet binalarının bulunduğu korunaklı Yeşil
Bölge'ye atılan füzelerin ABD'nin Bağdat Büyükelçiliğine isabet
ettiğini açıkladı. rump, İran Dışişleri Bakanı Muhammed Cevad
Zarif'in yaptırımların kaldırılması durumunda ülkesinin
müzakerelere açık olduğu yönündeki sözlerine Trump sosyal
emdya üzerinden ‘’Hayır, teşekkürler’’yorumunu yaptı.

Piyasa Verileri

Pariteler Son Günlük Değ.
(%)

Haftalık Değ.
(%)

Yılbaşı Değ.
(%)

USDTRY 5.9458 0.06 0.46 -0.06
EURTRY 6.5573 0.07 -0.19 -1.74
EURUSD 1.1029 -0.04 -0.62 -1.68
GBPUSD 1.3060 -0.18 0.41 -1.40
USDJPY 109.06 -0.20 -1.00 0.36

Sepetler Son Günlük Değ.
bp

Haftalık Değ.
bp

Yılbaşı Değ.
bp

½ $ + ½ € 6.2430 -0.45 3.55 -6.90
Dolar Endeksi 97.8690 -1.50 26.30 148.00
REK 76.1700 - - 0.00

Endeks Vadeliler Son Günlük Değ.
(%)

Haftalık Değ.
(%)

Yılbaşı Değ.
(%)

S&P 500 Yakın Vade 3,261.25 -0.98 -1.75 0.94
DAX Yakın Vade 13,371.50 -1.42 -1.27 0.94
Dow Jones Yakın
Vade 28,667.00 -0.92 -1.75 0.56

Emtialar Son Günlük Değ.
(%)

Haftalık Değ.
(%)

Yılbaşı Değ.
(%)

Ons Altın 1,579.34 0.48 1.20 4.05
Gram Altın 301.91 0.57 1.67 4.00
WTI 52.90 -2.46 -10.14 -13.52
BRENT 59.17 -2.67 -9.63 -11.43
Bakır 2.71 -2.21 -4.14 -2.73

Tahviller Son Günlük Değ.
bp

Haftalık Değ.
bp

Yılbaşı Değ.
bp

Türkiye 2 Yıllık 10.0700 -6.00 -16.00 -171.00
Türkiye 10 Yıllık 10.3000 -31.00 -70.00 -191.00
ABD 10 Yıllık 1.6440 -4.70 -18.50 -27.50
ABD 2 Yıllık 1.4490 -4.60 -11.80 -12.20
Almanya 10 Yıllık -0.3390 -3.30 -12.10 -15.10
Almanya 2 Yıllık -0.6240 -0.50 -3.30 -0.70

Gelişmekte Olan
Ülke Kurları Son Günlük Değ.

(%)
Haftalık Değ.

(%)
Yılbaşı Değ.

(%)
USDZAR 14.4813 0.60 -0.13 3.39
USDIDR 13,607.60 -0.02 -0.16 -2.00
USDTRY 5.9458 0.06 0.46 -0.06
USDRUB 62.3338 0.45 1.30 0.41
USDBRL 4.1810 -0.02 -0.15 4.01
USDCNY 6.9367 0.00 1.02 -0.38
USDMXN 18.8678 0.44 1.08 -0.22
USDCZK 22.8239 0.02 0.95 0.68
USDHUF 305.0100 0.02 1.21 3.41
USDPLN 3.8617 0.01 1.03 1.80
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Euro/Dolar

Euro Bölgesi’nde hizmet PMI 52,2 ile beklentileri karşılamazken,
imalat PMI beklentileri aşarak 47,8 seviyesinde açıklandı.
Almanya’da ise imalat ve hizmet PMI rakamları sırasıyla 45,2 ve
54,2 beklentilerin üzerinde geldi. ABD’nin öncü PMI rakamlarına
baktığımızda imalat PMI 51,7 seviyesinde açıklanarak daralma
kaydederken, hizmet PMI 53,2 ile beklentilerin üzerinde geldi.
Sabah saatlerinde ABD’nin Bağdat Büyükelçiliği’ne füzenin isabet
ettiği haberi medyada yer alırken, konuya ilişkin gelişmeler
yakından takip edilecek. Geçen hafta ECB kararının ardından
değer kaybının yaşandığı paritede 1,1000 – 1,0980 ve 1,0966
seviyeleri destek, 1,1052 - 1,1068 ve1,1085 seviyeleri direnç olarak
takip edilebilir. 
 

Günlük Pivot Seviyeleri
   1.1049

  1.1043  

 1.1036   

1.1029    

 1.1023   

  1.1017  

   1.1010

GBP/USD

GBPUSD paritesi haftanın son gününde karışık bir seyir izledi ve
kapanışa doğru gelen satışlarla günü negatif tarafta tamamladı.
Gün içinde İngiltere’de açıklanan öncü hizmet ve imalat PMI
rakamlarının beklentilerin üzerinde gerçekleşmesiyle haftanın en
yükseklerini test eden GBPUSD paritesi devamında kar satışlarına
maruz kaldı. ABD’de açıklanan öncü PMI verilerinin de beklentileri
aşması dolar tarafında yükselişin hız kazanmasına neden oldu.
Bugün ABD tarafında Dallas Fed imalat endeksi ve yeni konut
satışları verileri takip edilecek. Sabah itibariyle aşağı yönlü seyir
izleyen paritede 1,3037 seviyesinin altında 1,3015 ve 1,2970
seviyeleri önem kazanacaktır. Yükselişlerde ise 1,3083 seviyesinin
üzerinde 1,3105 ve 1,3138 seviyeleri direnç noktaları olarak
izlenecektir.  

Günlük Pivot Seviyeleri
   1.3117

  1.3102  

 1.3081   

1.3060    

 1.3045   

  1.3030  

   1.3009
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USD/TRY

Dolar/TL kuru cuma günü 5,9233 ve 5,9478 seviyeleri arasında
dalgalanarak günü 5,9420 seviyesinden tamamladı. Kurda haftanın
son günü ABD tarafında açıklanan öncü PMI rakamları ve
Cumhurbaşkanı Erdoğan ile Merkel’in görüşmesi takip edildi. Dart
bir bantta dalgalanan Dolar/TL kurunda gün içinde yine haftanın
zirvesi olan 5,94 seviyelerini test edildi. Bugün yurtiçinde kapasite
kullanım oranı ve reel kesim güven endeksi yurtdışında ise ABD’de
açıklanacak Dallas Fed imalat endeksi ve yeni konut satışları
verileri takip edilecek. Dolar/TL kuru sabah 08:50 itibariyle 5,95
seviyelerine yakın işlem görüyor. Kurda 5,93 seviyesinin altında
5,91 ve 5,87 seviyeleri destek bölgeleri olarak izlenecektir.
Yükselişlerde ise 5,95-5,96 bölgesinin üzerinde 5,99 ve 6,02
seviyeleri takip edilecektir.

Günlük Pivot Seviyeleri
   5.9569

  5.9540  

 5.9499   

5.9458    

 5.9428   

  5.9398  

   5.9357

EUR/TRY

Euro Bölgesi’nde hizmet PMI 52,2 ile beklentileri karşılamazken,
imalat PMI beklentileri aşarak 47,8 seviyesinde açıklandı.
Almanya’da ise imalat ve hizmet PMI rakamları sırasıyla 45,2 ve
54,2 beklentilerin üzerinde geldi. Hazine ve Maliye Bakanı Berat
Albayrak Davos Zirvesi’nin son günü Ağustos 2018'den bugüne
Türk lirası varlıklarına güvenenlerin, yatırım yapanların kazandığını
bildirdi. Yurtiçinde siyasi ve jeopolitik gelişmeler önemini korumaya
devam ederken, bugün reel sektör güven endeksleri takip edilecek.
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
   6.5862

  6.5765  

 6.5669   

6.5573    

 6.5477   

  6.5380  

   6.5284
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XAU/USD

Altın onsu yeni haftaya yükselişle başlasa da 1610$ tepesinin
ardından yorgunluk belirtileri süregeliyor. 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. Aynı şekilde ABD borsalarında işlem altına
dayalı hisse ve endekslerde altın kadar coşkulu hareketler
göremememiz de düzeltme beklentilerini artırıyor. Dirence yakın
yerlerden alım için şimdilik risk faktörü yüksek. Bu nedenle olası
dönüş riskini göz önünde tutmakta fayda var.

Günlük Pivot Seviyeleri
   1,605.13

  1,596.85  

 1,588.09   

1,579.34    

 1,571.06   

  1,562.78  

   1,554.02

DAX Yakın Vade

Son aylarda güçlü bir yükseliş kaydeden hisse piyasalarında,
Çin’deki virüs salgını nedeniyle risk iştahının baskılanmasına bağlı
olarak geçen hafta kâr satışlarının yaşandığı görüldü. Avrupa
borsaları hafta içindeki kayıplarını cuma günü geri alırken, DAX
vadelisi cuma gününü %1,39’luk yükselişle 13.565 puandan
tamamladı. Ancak yeni haftaya başlarken virüs endişeleri nedeniyle
piyasalarda satış baskısının tekrar artış kaydettiği ve DAX
vadelisinin %1’in üzerinde satıcılı bir seyir izlediği görülüyor. 22
günlük üssel ortalama (13.395) altında kalındığı sürece düşüşlerin
devam edebileceğini ve 13.326 – 13.300 ve 13.253 seviyelerinin
destek olarak önem kazanabileceğini değerlendiriyoruz. Tepki
alımlarında 13.395 – 13.435 ve 13.495 seviyeler direnç
konumundadır. 

Günlük Pivot Seviyeleri
   13,490.50

  13,462.50  

 13,417.00   

13,371.50    

 13,343.50   

  13,315.50  

   13,270.00
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Dow Jones Yakın Vade

Bu sabah vadelilerde sert düşüş söz konusu. Asya tarafına
baktığımızda; virüs hikâyesi nedeniyle Japonya vadelileri ve spot
piyasa satıcılı seyrediyor. Çin kabinesi, yeni koronavirüsün
önlenmesi ve kontrolünü güçlendirmek için Çin Ay Yeni Yılı tatilinin
bitiş zamanını 30 Ocak'tan 2 Şubat'a kadar uzatacağını duyurdu.
Cuma günkü Dow Jones kapanışı da %0,58 satıcılı olurken bu
sabah vadelisi %1’e yakın satıcılı seyrediyor. Riskten kaçınma ve
daha sıkı finansal koşullar yatırım da dâhil etkiyi artırabilir. Teknik
olarak yükseliş kanalından çıkan Dow vadelisinde toparlanma
göremezsek yeni bir düşüş ya da düzeltmenin habercisi olabilir.
28,730 direnci çalışırken geri çekilmelerdeki düzeltme 28,1450
seviyesine kadar devam edebilir.

Günlük Pivot Seviyeleri
   28,858.00

  28,795.00  

 28,731.00   

28,667.00    

 28,604.00   

  28,541.00  

   28,477.00

S&P 500 Yakın Vade

Koronavirüs sadece insan sağlığını değil, finansal piyasaları da
olumsuz etkiliyor. Çin’deki koronavirüs kaynaklı ölü sayısı 56’dan
80’e yükselirken, ABD'de yeni tip koronavirüs tespit edilen kişilerin
sayısının 5'e yükseldiği teyit edildi. S&P 500 endeksi Cuma günü
%0,90 oranında satıcılı seyirle kapattı. Bu sabah ise vadelisi de
%1’e yakın satıcılı seyrediyor. S&P500 vadelisi teknik olarak Dow
gibi yükseliş trendini kırmadı tam olarak destekte bulunuyor. 3260
seviyesinde bulunan vadeli aynı zamanda yükseliş kanalının da
desteğinde. Şayet burası kırılırsa satışların 3155 seviyesine gitme
fırsatı da bulunuyor.

Günlük Pivot Seviyeleri
   3,287.58

  3,278.67  

 3,270.08   

3,261.50    

 3,252.58   

  3,243.67  

   3,235.08
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Brent Petrol

Bu sabah 59,20$ seviyesinden işlem gören Brent petrol Perşembe
günü 62,0$ seviyesinden işlem görüyordu. Baker Hughes'un
yayımladığı haftalık verilere göre, ABD'deki petrol sondaj kulesi
sayısı 18-24 Ocak haftasında bir önceki haftaya göre 3 adet artarak
676'ya yükseldi. Çin kabinesi, yeni korona virüsün önlenmesi ve
kontrolünü güçlendirmek için Çin Ay Yeni Yılı tatilinin bitiş zamanını
30 Ocak'tan 2 Şubat'a kadar uzatacağını duyurdu. Goldman Sachs
petrol piyasalarının Çin'deki ölümcül korona virüsünden bir darbe
almasını bekliyor. Küresel talebin 2020'de günde 260.000 varil
azalmasına neden olabilir. Teknik olarak kısa vadeli yükseliş trendi
kırılırken, uzun vadeli yükseliş trendi 57,90$ seviyesinden geçiyor.
Son 6 işlem gününde sert gerileyen brentte görünüm zayıf. 60,20
direnç, 57,90 destek.

Günlük Pivot Seviyeleri
   59.87

  59.70  

 59.44   

59.17    

 59.00   

  58.82  

   58.56

USD/JPY

ABD’de cuma günü açıklanan öncü PMI rakamlarına baktığımızda;
imalat PMI 51,7 seviyesinde açıklanarak daralma kaydederken,
hizmet PMI 53,2 ile beklentilerin üzerinde açıklandı. Çin’de
önlenemeyen koronavirüsten kaynaklı ölü sayısı 80’e yükselirken,
konuya ilişkin gelişmeler ön planda bulunuyor. Japonya'nın kırılgan
ekonomisini 2003'teki SARS salgınından daha kötü etkileyebileceği
bildirilen hastalığa karşın, turizmde bölgede en çok harcamayı Çinli
turistleirn yaptığı belirtildi. 108,72 seviyesinden açılışın yaşandığı
USDJPY’de toparlanma çabası gözlenmektedir. Toparlanmanın
sağlanması halinde 109,15 – 109,30 ve 109,50 seviyeleri direnç
konumunda bulunmaktadır. Olası geri çekilmelerde ise 108,86 ve
108,72 ve 108,50 seviyeleri destek olarak izlenebilir. ABD’de bugün
yeni konut satışlarının açıklanması bekleniyor.

Günlük Pivot Seviyeleri
   109.60

  109.36  

 109.21   

109.06    

 108.82   

  108.58  

   108.44
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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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