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Piyasa Gündemi

Suriye rejim güçlerinin İdlib’e yönelik tekrar saldırıda bulunması
sonrasında bölgede tansiyon artış kaydetti. Saldırı sonrasında yurt
içinde güvenlik zirvesi gerçekleştirilirken, bölgedeki gelişmeler ve
Türkiye – Rusya ilişkileri yurt içi piyasaların takibinde yer alacak.
Çin’deki virüs salgını ve etkilerine dair gelişmeler piyasaların
gündemindeki yerini korumaya devam ederken, Fed Başkanı
Powell’ın bugün Kongre’deki sunumu takip edilecek.

 Açıklanacak Önemli Ekonomik Veriler    
     
•    12:30 İngiltere – GSYH 2019/4Ç Önem: Yüksek
•    18:00 Fed Başkanı Powell Sunumu Önem: Yüksek

Türkiye

Türkiye genelinde 15 ve daha yukarı yaştakilerde işsiz sayısı 2019
yılı Kasım döneminde geçen yılın aynı dönemine göre 327 bin kişi
artarak 4 milyon 308 bin kişi oldu. İşsizlik oranı 1 puanlık artış ile
%13,3 seviyesinde gerçekleşti. Tarım dışı işsizlik oranı 1,1 puanlık
artış ile %15,4 oldu. İstihdam oranı %45,6 oldu. Milli Savunma
Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada, "İdlib’de rejim güçlerinin
topçu ateşi sonucu 5 asker şehit oldu, 5 asker yaralandı” ifadesi
kullanıldı. Açıklamada, “İdlib’de tespit edilen hedeflere yoğun
şekilde ateş altına alındı, gerekli karşılık verildi.” denildi.

Merkez Bankası ve BDDK'nın banka ücret ve komisyonlarına ilişkin
gerçekleştirdiği sadeleştirme ve sınırlama kararını değerlendiren
Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak, "Şikayetler vardı, standart
getirildi" dedi. Bakan Albayrak, ticari müşteriler için ücret, masraf ve
komisyon sayısı 2 bin 400'den 51'e, finansal tüketiciler için 20'den
16'ya indirildiğini ifade etti. Bakan Albayrak, ücret ve
komisyonlardaki sınırlamalarla vatandaşların ve özellikle ticari
işlem yapanların maliyetlerinde büyük düşüş sağlandığını dile
getirdi.

Dış Ekonomik İlişkiler Kurulu Türkiye-ABD İş Konseyi ile Amerikan
Ticaret Odası tarafından düzenlenecek Amerikan-Türk Konferansı
Türk ve Amerikan iş dünyası ve devlet temsilcilerinin katılımıyla
nisan ayında Washington'da gerçekleştirilecek.

ABD

ABD Başkanı Donald Trump'ın, yaklaşık 4,8 trilyon dolarlık 2021
mali yılı bütçe teklifinde, hükümet harcamalarının 10 yılı aşkın
sürede 4,4 trilyon dolar düşürülmesi öngörülüyor. Bütçe teklifinde,
ABD'nin ulusal güvenlik harcamalarının %3 artırılması planlanırken,
dış yardımlarının %21 azaltılması hedefleniyor.

ABD Başkanı Donald Trump'ın ABD merkez bankası Fed'e ve
başkanı Jerome Powell'a ilişkin şikayet ve eleştirileri devam ediyor.
Trump, Fed'in gösterge faizi çok hızlı yükselttiğini, ancak çok yavaş
düşürdüğünü söyledi. San Francisco Fed Başkanı Daly, ABD
ekonomisinin ve Fed'in para politikasının iyi bir yerde olduğunu
söyledi. 

Piyasa Verileri

Pariteler Son Günlük Değ.
(%)

Haftalık Değ.
(%)

Yılbaşı Değ.
(%)

USDTRY 6.0230 0.16 0.74 1.24
EURTRY 6.5742 0.11 -0.47 -1.49
EURUSD 1.0907 -0.05 -1.24 -2.76
GBPUSD 1.2909 -0.01 -0.96 -2.55
USDJPY 109.89 0.14 0.38 1.13

Sepetler Son Günlük Değ.
bp

Haftalık Değ.
bp

Yılbaşı Değ.
bp

½ $ + ½ € 6.2980 1.95 0.40 -1.40
Dolar Endeksi 98.8670 3.50 90.60 247.80
REK 75.7200 - - -37.00

Endeks Vadeliler Son Günlük Değ.
(%)

Haftalık Değ.
(%)

Yılbaşı Değ.
(%)

S&P 500 Yakın Vade 3,363.00 0.30 1.92 4.09
DAX Yakın Vade 13,598.50 0.86 2.44 2.66
Dow Jones Yakın
Vade 29,335.00 0.31 1.90 2.90

Emtialar Son Günlük Değ.
(%)

Haftalık Değ.
(%)

Yılbaşı Değ.
(%)

Ons Altın 1,566.80 -0.45 0.74 3.22
Gram Altın 303.41 -0.28 1.43 4.50
WTI 50.11 1.17 0.98 -18.08
BRENT 53.84 1.19 -0.23 -19.41
Bakır 2.59 1.21 1.10 -7.02

Tahviller Son Günlük Değ.
bp

Haftalık Değ.
bp

Yılbaşı Değ.
bp

Türkiye 2 Yıllık 11.0200 27.00 72.00 -76.00
Türkiye 10 Yıllık 11.1000 2.00 82.00 -111.00
ABD 10 Yıllık 1.5490 -1.00 -5.20 -37.00
ABD 2 Yıllık 1.3810 -0.40 -3.20 -19.00
Almanya 10 Yıllık -0.3970 1.30 0.60 -20.90
Almanya 2 Yıllık -0.6440 0.20 0.70 -2.70

Gelişmekte Olan
Ülke Kurları Son Günlük Değ.

(%)
Haftalık Değ.

(%)
Yılbaşı Değ.

(%)
USDZAR 14.9500 -0.17 1.11 6.74
USDIDR 13,690.25 -0.14 0.01 -1.40
USDTRY 6.0230 0.16 0.74 1.24
USDRUB 63.8885 -0.37 1.21 2.92
USDBRL 4.3244 -0.04 1.63 7.58
USDCNY 6.9776 -0.10 -0.30 0.21
USDMXN 18.6725 -0.20 -0.03 -1.25
USDCZK 22.9440 0.00 0.97 1.21
USDHUF 309.8510 -0.01 1.84 5.05
USDPLN 3.9078 -0.09 0.95 3.01
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Euro/Dolar

Euro Bölgesi’nde dün önemli veri akışı bulunmazken bugün
ABD’de Fed Başkanı Powell’ın Kongre’de yapacağı sunum ön
planda bulunuyor. Dün ABD Başkanı Trump Fed’e yönelik
eleştirilerine devam ederek, Fed'in gösterge faizi çok hızlı
yükselttiğini, ancak çok yavaş düşürdüğünü söyledi. Doların
küresel piyasalarda değer kazanmasıyla EURUSD’de aşağı yönlü
seyir devam ediyor. 1,0910 desteğinden fiyatlamanın sürdüğü
paritede 1,0904 – 1,0885 ve 1,0865 seviyeleri destek konumunda
bulunmaktadır. Olası tepki alımlarında ise 1,0920 – 1,0942 ve
1,0960 seviyeleri direnç olarak takip edilebilir. 

Günlük Pivot Seviyeleri
   1.0929

  1.0924  

 1.0916   

1.0907    

 1.0903   

  1.0898  

   1.0890

GBP/USD

GBPUSD paritesi veri akışının zayıf kaldığı haftanın ilk gününe
tepki denemeleri gerçekleştirerek başlasa da alımlar zayıf kaldı ve
günü yatay seviyelerden noktaladı. Bugün İngiltere tarafında
açıklanacak aralık ayı sanayi üretimi ve 4.çeyrek öncü büyüme
rakamları takip edilecek. ABD tarafında ise önemli bir veri akışı
bulunmazken akşam TSİ 18:00’de Fed başkanı Powell’ın senatoya
yapacağı sunum takip edilecek. Sabah itibariyle yatay işlem gören
paritede bugün 1,2920 seviyesinin üzerinde dünün zirvesi 1,2946
ve 1,2980 seviyeleri önem kazanacaktır. Düşüşlerde ise dünün en
düşüğü 1,2872 seviyesinin altında 1,2827 ve 1,2785 seviyeleri
destek noktaları olarak izlenecektir.

Günlük Pivot Seviyeleri
   1.2933

  1.2928  

 1.2918   

1.2909    

 1.2903   

  1.2898  

   1.2889
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USD/TRY

Dolar/TL kuru dün 5,9763 ve 6,0247 seviyeleri arasında
dalgalanarak günü 6,0134 seviyesinden tamamladı. BDDK
tarafından gerçekleştirilen swap hamlesinin ardından haftaya 5,97-
5,98 bandında başlayan Dolar/TL kuru gün içinde yeniden 6,00
fiyat seviyelerinde dengelenirken, öğleden sonra İdlib’de rejim
güçlerinin saldırısı sonrası kur tarafında 6,02 seviyeleri test edildi.
Bugün yurtiçi ve yurtdışında yine önemli bir veri akışı bulunmazken
İdlib saldırısı sonrası jeopolitik gelişmeler takip edilecek. Dolar/TL
kuru sabah 08:50 itibariyle 6,02 seviyelerine yakın işlem görüyor.
Kurda bugün 5,99 seviyesinin altında 5,97 ve 5,94 seviyeleri destek
bölgeleri olarak izlenecektir. Yükselişlerde ise 6,02 seviyesinin
üzerinde 6,05 ve 6,08 seviyeleri takip edilecektir.

Günlük Pivot Seviyeleri
   6.0536

  6.0394  

 6.0312   

6.0230    

 6.0088   

  5.9946  

   5.9864

EUR/TRY

Euro/TL kuru dün 6,5402 ve 6,5977 seviyeleri arasında
dalgalanarak günü 6,5688 seviyesinden tamamladı. Euro
Bölgesi’nde açıklanan önemli veri akışı bulunmazken, bugün
gündeme dair gelişmeler takip edilecek. Haftanın ilk işlem günü
BDDK ve TCMB’nin hamlelerinin ardından, TL varlıklarda sınırlı
toparlanma kaydedildi. İşsizlik oranı 1 puanlık artış ile %13,3
seviyesinde gerçekleşti. İdlip’te tansiyonun tekrar yükselmesi ve
jeopolitik risklerin ön planda olması TL varlıklarda baskının
yaşanmasında etkili oldu. 14 günlük üssel ortalamanın bulunduğu
6,5800 ilk direnç olurken, devamında 6,6150 ve 6,6436 diğer direnç
seviyeleri olarak öne çıkmaktadır. Geri çekilmelerde ise 50 günlük
üssel ortalama seviyesi olan 6,5335 – 6,5050 ve 6,4565 destek
seviyeleri konumundadır.  

Günlük Pivot Seviyeleri
   6.6148

  6.5969  

 6.5856   

6.5742    

 6.5564   

  6.5385  

   6.5272
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XAU/USD

Dün yatay bir gün geçiren ons altında bu sabah fiyatlamalar 1568$
seviyesinden geçerken hareketler daha çok aşağı meyilli olurken
olağan veri akışı ve coronavirüsüne dair endişeler fiyatlamalara
konu olmaya devam ediyor. Fakat bir süredir 1570 seviyesini yukarı
yönde kalıcı bir şekilde kıramayan ons altında yeni bir hikâye
oluşmaması da bir süre sonra bu alanda yorulmasına sebep
olabilir. Bu nedenle teknik olarak dirençlere yakın yerlerden alım
riskli gözüküyor. Mevcut seviyelerde tutan hikâye ise Fed ‘in
Kongre sunumunda virüs etkisine değinmesi oldu. Teknik olarak
yatay bir seyir izleyen ons altında minör tarafta zayıflama
gözlemlense de ana trend yukarı yönde kalmayı sürdürüyor.  Gün
içinde 1563/ 1558/ 1554 ara destekler, 1570/ 1574/ 1579 ise
dirençlerdir.

Günlük Pivot Seviyeleri
   1,579.14

  1,576.54  

 1,571.66   

1,566.79    

 1,564.19   

  1,561.59  

   1,556.71

DAX Yakın Vade

Küresel hisse piyasaları haftanın ilk işlem gününde dalgalı bir
seyirle izlerken, virüs salgını ve ekonomi üzerindeki etkileri
fiyatlamalar üzerinde etkili olacaktır. Avrupa borsalarında dün
görece zayıf bir seyirle etkili olurken, DAX vadelisi günü %0,23’lük
bir düşüşle 13.482 puandan tamamladı. Bu sabah ise küresel
piyasalarda düne kıyasla daha pozitif bir görünüm etkili oluyor.
Alımların etkili olduğu DAX vadelisinde yukarı yönlü hareketlerin
devamında 13.604 – 13.639 seviyeleri direnç konumundadır.
13.639 direnci üzerinde yükselişlerin güç kazandığı ve 13.700 –
13.750 aralığının gündeme geldiği görülebilir. Geri çekilmelerde ise
13.523, 5 günlük üssel ortalama (13.490) ve 13.421 seviyeleri
destek olarak takip edilebilir. 

Günlük Pivot Seviyeleri
   13,704.17

  13,653.83  

 13,626.17   

13,598.50    

 13,548.17   

  13,497.83  

   13,470.17
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Dow Jones Yakın Vade

Dün ABD endekslerinde genel hava olumluydu. Dow Jones endeksi
günü %0,60 oranında pozitif tamamlarken, bu sabah ise Dow
vadelisi yine %0,30 oranında artıda seyrediyor. Çin'deki
koronavirüs salgınına ilişkin endişeler ölenlerin hızla artmasıyla
devam ederken, Fed Başkanı Jerome Powell'ın bugün ve
Çarşamba günü Kongre'de gerçekleştireceği yarıyıl konuşmaları
takip edilecek. Fed’e yönelik eleştiriler Trump tarafından devam
ederken, bu ay Fed toplantısı olmadığını hatırlatalım. Teknik olarak
Dow vadelisinde yükseliş trendi devam ediyor. Dünkü hareketlerde
alçalan trend 29,175 seviyesinin kırılmasıyla kısa vadeli alçalan
trend sonlanmış oldu ve yükseliş trendi devam ediyor. 29,340/
29,400/ 29,475 dirençler, 29,270/ 29,050/ 28,975 ise desteklerdir.

Günlük Pivot Seviyeleri
   29,521.00

  29,435.00  

 29,385.00   

29,335.00    

 29,249.00   

  29,163.00  

   29,113.00

S&P 500 Yakın Vade

ABD endekslerinde risk iştahı sürüyor. Dünkü kapanışlarda
S&P500 endeksi rekor tazeledi. Çoğu sektörün yükseldiği dünkü
seansta petrolün de toparlanmaya çalışması endeksi destekler
nitelikte. Dünkü kapanışlarda S&P500 endeksi %0,73 oranında
değer kazanırken bu sabah endeksin vadelisi ise %0,26 oranında
artıda seyrediyor. Trump, yaklaşık 4,8 trilyon dolarlık 2021 mali yılı
bütçe teklifini Kongre'ye gönderdi. Söz konusu bütçe teklifinde
ülkenin ekonomik büyümesinin gelecek yıl %3 seviyesinde
gerçekleşmesi ve ABD'nin yaptığı dış yardımların ise %21 oranında
azaltılması hedefleniyor. Büyüme konusuna hassas olan endeksler
haberi pozitif ele aldı. 3365/ 3380/ 3395 dirençler, 3360/ 3353/
3348 ise desteklerdir.

Günlük Pivot Seviyeleri
   3,384.25

  3,374.50  

 3,368.75   

3,363.00    

 3,353.25   

  3,343.50  

   3,337.75
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Brent Petrol

Brent petrolde hareketler oldukça zayıf ilerlerken toparlanmaların
yeteri ivmede olmadığını görüyoruz. Bu sabah 54,10 seviyesinden
işlem gören brent petrolde Günden güne coronavirüsten ölenlerin
sayısı artarken diğer tarafta bir motor şirketinin Çin'de üretime
başlamak için takvim belirlemesi fiyatlama açısından moral olmuş
durumda. ABD Başkanı Donald Trump'ın Pazartesi günü
yayınlanan 2021 bütçesinde, Enerji Bakanlığı tarafından
denetlenen projelerin ödemesine yardımcı olmak üzere acil petrol
rezervinden 15 milyon varil petrol satılması önerildi. Veri akışı
petrolü desteklemiyor. Aşağı yönlü düşüş trendi devam ederken
53,90 altı kalıcılık olursa satışlar sertleşebilir. 53,95/ 53,70/ 53,20
destekler, 54,50/ 55,40/ 56,60 ise dirençlerdir.

Günlük Pivot Seviyeleri
   55.03

  54.54  

 54.19   

53.84    

 53.35   

  52.86  

   52.51

USD/JPY

Dün ABD Başkanı Trump Fed’e yönelik eleştirilerine devam ederek,
Fed'in gösterge faizi çok hızlı yükselttiğini, ancak çok yavaş
düşürdüğünü söyledi. Doların küresel piyasalarda değer kazanması
USJPY’de yükselişlerin yaşanmasında etkili oluyor. Bugün ABD’de
Fed Başkanı Powell’ın Kongre’de yapacağı sunum ön planda
bulunurken,diğer yandan koronavirüsüne ilişkin haber akışları
gündemde önemini koruyor. Yükselişin kaydedildiği paritede
yukarıda kısa vadede 110,00 – 110,20 ve 110,30 seviyeleri direnç
konumunda bulunmaktadır. Geri çekilmelerde ise 109,70 -109,55
ve 109,38 destek seviyeleri olarak takip edilebilir. 

Günlük Pivot Seviyeleri
   110.18

  110.06  

 109.97   

109.89    

 109.77   

  109.64  

   109.56
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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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