
Forex Bülten 28 Ocak 2020

Piyasa Gündemi

Çin’deki virüs salgını endişe oluşturmaya ve risk iştahını
baskılamaya devam ediyor. Çin’de virüs nedeniyle hayatını
kaybedenlerin sayısı artmaya devam ederken, virüs yayılmaya
devam ediyor. Şu ana kadar 10’dan fazla ülkede virüse
rastlanırken, hastalığın etkilediği insan sayısının açıklanandan çok
daha fazla olduğuna ilişkin kaygılar sürüyor. Virüs salgını ile ilgili
gelişmelere olan duyarlılık yüksek seyretmeye devam edecek. 

 Açıklanacak Önemli Ekonomik Veriler    
     
•    16:30 ABD – Dayanıklı Mal Siparişleri Önem: Yüksek
•    18:00 ABD – CB Tüketici Güveni Önem: Yüksek

Türkiye

Reel kesim güven endeksi bir önceki aya göre 0,5 puan artarak
104,1 seviyesinde gerçekleşti. İmalat sanayi kapasite kullanım
oranı ise Ocak ayında 1,5 puan azalarak %75,5'e geriledi.
Mevsimsel etkilerden arındırılmış kapasite kullanım oranı bir önceki
aya göre1,1 puan azalarak %75,8 seviyesinde gerçekleşti. Sektörel
güven endeksi ocak ayı rakamları açıklandı. Güven endeksi
hizmet, perakende ticaret ve inşaat sektörlerinde yükseldi. Mevsim
etkilerinden arındırılmış güven endeksi Ocak ayında bir önceki aya
göre; hizmet ve perakende ticaret sektörlerinde %2,2, inşaat
sektöründe ise %14,6 arttı. Kredi derecelendirme kuruluşu
Moody's, Türkiye'de hükümetin islami bankacılık sektöründe
büyümeyi yönlendiren girişimlerinin etkisi ile sektörün gelecek 10
yıl içinde varlıklarını ikiye katlayacağını öngördü. 

Beyaz Saray, Türkiye Cumhurbaşkanı Erdoğan ile ABD Başkanı
Trump'ın telefonda görüştüğünü ve iki liderin Libya ile İdlib
konularını ele aldığını açıkladı. Beyaz Saray Basın Sözcü
Yardımcısı Judd Deere, Erdoğan-Trump telefon görüşmesine ilişkin
yazılı bir açıklama yaptı. Açıklamada, "İki lider Libya'da dış
müdahalenin elimine edilmesi ve ateşkesin sürdürülmesinin
gerekliliği konusunu ele aldılar. Liderler ayrıca İdlib'de devam eden
şiddetin son bulması gerektiği konusunda da mutabık kaldılar."
ifadelerine yer verildi. Açıklamada ayrıca, Trump'ın, Türkiye ile
Yunanistan'ın Akdeniz kökenli anlaşmazlıklarını çözmelerinin
önemine vurgu yaptığı da belirtildi.

Euro Bölgesi

Almanya'da Ifo ekonomik güven endeksi ocak ayında beklenmedik
şekilde 95,9 seviyesine gerileyerek beklentilerin altında kaldı. Ifo
Başkanı Clemens Fuest, konuya ilişkin değerlendirmesinde, iş
dünyası endeksindeki beklenmedik düşüşün şirketlerin gelecek
aylara yönelik görünümü daha karamsar değerlendirmesinden
kaynaklandığını belirterek, “Bununla birlikte imalatta iyileşme
belirtileri var. İş ortamı belirgin şekilde iyileşti. Şubat 2017'den bu
yana güçlü bir şekilde yükselmemiş olan mevcut durum
endeksinde, özellikle kayda değer bir artış oldu.”
değerlendirmesinde bulundu. Öte yandan, Ifo, koronavirüs
salgınının Alman ekonomisi üzerinde herhangi bir etki yapmadığını
bildirerek, ekonominin geçen yılın son çeyreğinde %0,1 ve bu yılın
ilk çeyreğinde %0,2 büyümesinin beklendiğini açıkladı. Euro zayıf
Almanya verisi sonrası değer kaybetti. 

Piyasa Verileri

Pariteler Son Günlük Değ.
(%)

Haftalık Değ.
(%)

Yılbaşı Değ.
(%)

USDTRY 5.9424 -0.03 0.13 -0.11
EURTRY 6.5497 -0.02 -0.48 -1.86
EURUSD 1.1019 0.02 -0.61 -1.77
GBPUSD 1.3040 -0.11 -0.03 -1.56
USDJPY 109.04 0.14 -0.71 0.35

Sepetler Son Günlük Değ.
bp

Haftalık Değ.
bp

Yılbaşı Değ.
bp

½ $ + ½ € 6.2465 0.35 1.65 -6.55
Dolar Endeksi 97.9540 -0.20 42.30 156.50
REK 76.1700 - - 0.00

Endeks Vadeliler Son Günlük Değ.
(%)

Haftalık Değ.
(%)

Yılbaşı Değ.
(%)

S&P 500 Yakın Vade 3,261.00 0.66 -1.80 0.93
DAX Yakın Vade 13,283.50 0.55 -1.94 0.28
Dow Jones Yakın
Vade 28,663.00 0.64 -1.67 0.54

Emtialar Son Günlük Değ.
(%)

Haftalık Değ.
(%)

Yılbaşı Değ.
(%)

Ons Altın 1,578.99 -0.24 1.32 4.03
Gram Altın 301.69 -0.29 1.45 3.92
WTI 53.12 0.55 -8.79 -13.15
BRENT 59.02 0.34 -8.64 -11.66
Bakır 2.61 -0.90 -6.29 -6.44

Tahviller Son Günlük Değ.
bp

Haftalık Değ.
bp

Yılbaşı Değ.
bp

Türkiye 2 Yıllık 10.1000 3.00 -13.00 -168.00
Türkiye 10 Yıllık 10.3000 -7.00 -60.00 -191.00
ABD 10 Yıllık 1.6180 1.50 -15.30 -30.10
ABD 2 Yıllık 1.4310 -1.00 -9.70 -14.00
Almanya 10 Yıllık -0.3890 -5.00 -17.20 -20.10
Almanya 2 Yıllık -0.6240 0.60 -3.80 -0.70

Gelişmekte Olan
Ülke Kurları Son Günlük Değ.

(%)
Haftalık Değ.

(%)
Yılbaşı Değ.

(%)
USDZAR 14.5779 -0.23 0.59 4.08
USDIDR 13,643.80 -0.28 -0.31 -1.74
USDTRY 5.9424 -0.03 0.13 -0.11
USDRUB 62.8602 -0.27 1.59 1.26
USDBRL 4.1455 -0.61 0.61 6.80
USDCNY 6.9367 0.00 0.45 -0.38
USDMXN 18.8511 -0.33 0.38 -0.31
USDCZK 22.9218 -0.03 1.24 1.12
USDHUF 306.0850 -0.02 1.48 3.77
USDPLN 3.8825 -0.01 1.71 2.34
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Euro/Dolar

Almanya'da Ifo ekonomik güven endeksi ocak ayında beklenmedik
şekilde 95,9 seviyesine gerileyerek beklentilerin altında kaldı. Zayıf
gelen Ifo verisi sonrası euroda değer kaybı gözlendi. ABD’de aralık
ayına ait yeni konut satışları %0,4 düşerek 694 bin seviyesinde
açıklandı. Küresel piyasalarda korona virüsüne ilişkin endişeler sert
satışların yaşanmasında etkili olurken, konuya ilişkin gelişmeler
yakından takip ediliyor. Dün 1,1000 seviyesinin test edildiği
paritede satıcılı seyrin sürmesi halinde 1,1000 – 1,0980 ve 1,0966
seviyeleri destek, 1,1038 - 1,1052 ve 1,1068 seviyeleri direnç
olarak takip edilebilir. Bugün Euro Bölgesi’nde önemli veri akışı
bulunmazken, ABD’de dayanıklı mal siparişleri ve conference
board güven endeksi takip edilecek. 

Günlük Pivot Seviyeleri
   1.1038

  1.1032  

 1.1026   

1.1019    

 1.1014   

  1.1008  

   1.1002

GBP/USD

Geçen haftanın son günlerinde aşağı yönlü bir seyir izleyen
GBPUSD paritesi yeni haftaya kayıplarını sürdürerek başladı.
ABD’deki yeni konut satışları dışında önemli bir veri akışının
olmadığı günde parite güne tepki alımlarıyla başlasa da 1,31
seviyesinin üzerinde kalıcı olmadı ve öğleden sonra yönünü tersine
çevirdi. Bugün öğleden sonra ABD tarafında açıklanacak dayanıklı
mal siparişleri verisi ve salgına yönelik gelişmeler parite tarafında
yakından izlenecek. Sabah itibariyle yatay bir seyir izleyen paritede
1,3040 seviyesinin altında 1,3015 ve 1,2970 seviyeleri önem
kazanacaktır. Yükselişlerde ise 1,3105 seviyesinin üzerinde 1,3138
ve 1,3167 seviyeleri direnç noktaları olarak izlenecektir.  

Günlük Pivot Seviyeleri
   1.3093

  1.3079  

 1.3060   

1.3040    

 1.3027   

  1.3013  

   1.2994
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USD/TRY

Dolar/TL kuru dün 5,9318 ve 5,9572 seviyeleri arasında
dalgalanarak günü 5,9444 seviyesinden tamamladı. Yeni haftaya
yatay bir başlangıç yapan Dolar/TL kuru gün içinde kararsız bir
görünüm sergiledi. Veri akışının zayıf kaldığı piyasaların salgına
odaklandığı günde 5,95 seviyelerinin üzerine çıkan kur son 20
günün zirvelerini genişletti. Bugün yurtiçinde önemli bir veri akışı
bulunmazken ABD tarafında TSİ 16:30’da açıklanacak dayanıklı
mal siparişleri ve Coronavirus’e yönelik haber akışı 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
   5.9583

  5.9534  

 5.9479   

5.9424    

 5.9375   

  5.9325  

   5.9270

EUR/TRY

Euro/TL kuru dün 6,5446 ve 6,5655 seviyeleri arasında
dalgalanarak günü 6,5475 seviyesinden tamamladı. Almanya’da
dün Ifo ekonomik güven endeksi ocak ayında beklenmedik şekilde
95,9 seviyesine gerileyerek beklentilerin altında kaldı. Yurtiçinde
reel kesim güven endeksi bir önceki aya göre 0,5 puan artarak
104,1 seviyesinde gerçekleşirken, imalat sanayi kapasite kullanım
oranı %75,5'e geriledi. Diğer yandan Cumhurbaşkanı Erdoğan ile
ABD Başkanı Trump’ın telefonda Libya ile İdlib konularını ele aldığı
bir telefon görüşmesi gerçekleştirdiği bildirildi. İkili ilişkilere yönelik
haber akışları ön planda bulunurken, 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
   6.5719

  6.5650  

 6.5573   

6.5497    

 6.5428   

  6.5359  

   6.5283
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XAU/USD

Altın onsu bu sabah 1579$ seviyesinden işlem görüyor. Hem virüs
salgını nedeniyle borsalarda düşen risk iştahı hem de jeopolitik
risklerin Ortadoğu coğrafyasında devam ediyor oluşu ons altının
yükselişine neden oldu. Çin’de virüs salgını nedeniyle borsalar 3
Şubat’ta açılacak. Ons altını teknik olarak ele aldığımızda; eski
yükseliş trendine geri döndü ve burada yükselişin devamı
niteliğindeki bayrak formasyonuna dönüştü. Zira 1575$ seviyesinin
gerisine inmezse bayrak formasyonu yukarı doğru devam edebilir.
Ancak direnç yakınlarında oluşumuz nedeniyle yatırımcıların
dikkatli olması gerekir. Bugün ABD’de dayanıklı mal siparişleri
yakından takip edilecek.

Günlük Pivot Seviyeleri
   1,587.33

  1,585.38  

 1,582.17   

1,578.97    

 1,577.01   

  1,575.05  

   1,571.85

DAX Yakın Vade

Ekimden itibaren güçlü yükselişlerin yaşandığı hisse piyasalarının
önünde yeni bir hikâyenin bulunmaması ve virüs salgını satış
baskısını artıran gelişmeler oldu. Virüs salgınına ilişkin endişeler
riskli varlıklardan güvenli limanlara geçişi hızlandırırken, yeni
haftaya hisse piyasaları satıcılı bir seyirle başladı. Avrupa
borsalarında dünkü kayıplar %2,50’ları aşarken, DAX vadelisi günü
%2,61’lik düşüşle 13.211 puandan tamamladı. Dün yaşanan sert
düşüşlerin ardından bu sabah bir miktar tepki çabası etkili olurken,
DAX vadelisinde yükselişlerde 13.280 – 13.326 ve 22 günlük üssel
ortalama (13.370) direnç konumunda bulunmaktadır. Satışların
tekrar güç kazanması durumunda 50 günlük üssel ortalama
(13.230), 13.187 ve 13.111 seviyeleri destek olarak izlenebilir. 

Günlük Pivot Seviyeleri
   13,400.33

  13,345.17  

 13,314.33   

13,283.50    

 13,228.33   

  13,173.17  

   13,142.33
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Dow Jones Yakın Vade

Bu sabah vadelilerde tepki alımları söz konusu. Asya tarafına
baktığımızda; virüs hikâyesi nedeniyle sert satış gören açık asya
vadelileri ve spot piyasa da tepki vermeye çalışıyor. 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. Dünkü Dow Jones kapanışı da %1,57 satıcılı
olurken bu sabah vadelisi %0,60 alıcılı 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
   28,927.67

  28,797.33  

 28,731.67   

28,666.00    

 28,535.67   

  28,405.33  

   28,339.67

S&P 500 Yakın Vade

Yeni tip coronavirüsten ölenlerin ortaya çıkmasıyla piyasalarda
panik havası bitmiyor. Ancak son birkaç gündür sert satışların
yaşanması ve Çin borsasının açılışının ertelenmesiyle sert
satışların yaşanmaması tepki alımlarını da beraberinde getirdi.
Dünkü S&P500 kapanışında %1,57 oranında düşüş olsa da bu
sabah vadeli kontratı %0,68 oranında artıda seyrediyor. Bugün
ABD ‘de dayanıklı tüketim mal siparişleri açıklanacak. 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
   3,291.25

  3,276.25  

 3,268.75   

3,261.25    

 3,246.25   

  3,231.25  

   3,223.75
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Brent Petrol

Bu sabah 59,20$ seviyesinden işlem gören Brent petrolde
toparlanma emaresi göremiyoruz. 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 7 işlem gününde sert gerileyen brentte görünüm zayıf. 60,20
direnç, 57,90 destek.

Günlük Pivot Seviyeleri
   59.55

  59.29  

 59.15   

59.02    

 58.76   

  58.50  

   58.36

USD/JPY

ABD’de aralık ayına ait yeni konut satışları %0,4 düşerek 694 bin
seviyesinde açıklandı. Japonya Ekonomi Bakanı Yasutoshi
Nishimura, şirket karlarının ve fabrika üretiminin Çin'in global
piyasaları sarsan ve güveni bozan koronavirüs salgını ile
karşılaşabileceği konusunda uyardı. Küresel piyasalarda korona
virüsüne ilişkin endişeler sert satışların yaşanmasında etkili
olurken, konuya ilişkin gelişmeler yakından takip ediliyor. JPY’de
güvenli liman talebiyle değer kazancı gözlenirken, USDJPY'de dün
test edilen 108,72 – 108,50 ve 108,25 seviyeleri destek olarak
izlenmektedir. Toparlanmalarda 109,15 – 109,30 ve 109,50
seviyeleri direnç konumunda bulunmaktadır. ABD’de bugün
dayanıklı mal siparişleri ve conference board güven endeksi takip
edilecek. 

Günlük Pivot Seviyeleri
   109.35

  109.20  

 109.12   

109.04    

 108.89   

  108.74  

   108.66
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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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