
Forex Bülten 12 Şubat 2020

Piyasa Gündemi

Fed Başkanı Powell dün Kongre’de yaptığı sunumda ABD
ekonomisinin genel görünümüne ilişkin olumlu mesajlar verirken,
coronavirüsün etkilerini izlemeye devam ettiklerini belirtti. Çin’deki
salgın piyasaların gündemindeki yerini koruyor. Cumhurbaşkanı
Erdoğan’ın bugün 11:00’da başlayacak olan grup toplantısında İdlib
konusunda atılacak adımları açıklaması beklenirken, bölgedeki
gelişmeler ve Türkiye – Rusya ilişkileri önemini koruyor.

 Açıklanacak Önemli Ekonomik Veriler    
     
•    13:00 Euro Bölgesi – Sanayi Üretimi Önem: Yüksek
•    18:00 Fed Başkanı Powell’ın Sunumu Önem: Orta
 

Türkiye

TCMB Başkan Yardımcısı Çetinkaya, bankaların ticari
müşterilerinden tahsil ettiği ücretlerin karşılaştırılabilir olmaktan
uzak olduğunu belirterek, "Burada zaman zaman aşırı fiyatlamalar
ile karşı karşıya kalınıyordu." ifadelerini kullandı. Çetinkaya,
bankaların diğer bankalar, finansal kiralama şirketleri, faktoring
şirketleri ve finansman şirketleri ile Finansal Tüketicilerden
Alınacak Ücretlere İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelik
kapsamında yer alan finansal tüketiciler haricindeki tüm gerçek
veya tüzel kişilere sunulacak ürün ve hizmetler karşılığında
alınacak ücretleri kapsadığının altını çizdi. Cumhurbaşkanı Recep
Tayyip Erdoğan, İdlib'de yaşanan saldırıyla ilgili açıklamalarda
bulundu. Açıklamaların ardından Erdoğan bugün partisinin grup
toplantısında İdlib'deki saldırı sonrası atılacak adımları
açıklayacaklarını söyledi. ABD Suriye Özel Temsilcisi James
Jeffrey, beraberindeki heyetle birlikte Ankara’ya geldi. Konuya
ilişkin gelişmeler yakından takip edilecek.

Euro Bölgesi

Almanya'nın Avrupa Merkez Bankası Yönetim Kurulu üyeliği  için
yeni atadığı Isabel Schnabel, ECB'nin gevşek para  politikasını
desteklediğini belirterek, gevşek politikanın  olmaması halinde Euro
bölgesinin daha kötü durumda olacağını bildirdi. ABD Başkanı
Donald Trump, Japonya ve Çin'in ardından Avrupa ile ticaret
anlaşması yapılabileceğini belirterek, "Ticarette bir sonraki
gündemimiz Avrupa olabilir. Onlarla ciddi bir şekilde konuşacağız.
Avrupa ile son 10-12 yıldır ticarette çok büyük açığımız var." dedi.

ABD

Fed Başkanı Jerome Powell Kongre'deki sunumunda
koronavirüsün Çin ve küresel ekonomiye etkilerini yakından takip
ettiklerini bildirdi. Yarıyıl sunumunda konuşan Powell ticarete bağlı
belirsizliklerin azaldığı ortamda virüs tehdidinin ortaya çıktığını
ancak ABD ekonomisinin küresel çalkantılara karşı dirençli
olduğunu dile getirdi. Powell Fed'in 2019 yılındaki seri indirimlerinin
ardından para politikasının iyi konumlandığını belirterek "Gelen
veriler görünümle genel anlamda uyumlu oldukça para politikası
duruşu uygun kalacak" ifadesini kullandı. Powell ekonominin ılımlı
hızda büyüdüğünü, istihdam piyasasının güçlü olduğunu belirtti.
ABD Çalışma Bakanlığının verilerine göre, JOLTS Açık İş Sayısı
geçen yılın son ayında bir önceki aya göre 364 bin azalarak 6,4
milyon oldu. Piyasa beklentisinin 7 milyon olarak belirlendiği açık iş
sayısına ilişkin veri, Aralık 2017'den bu yana kaydedilen en düşük
seviye oldu.

Piyasa Verileri

Pariteler Son Günlük Değ.
(%)

Haftalık Değ.
(%)

Yılbaşı Değ.
(%)

USDTRY 6.0296 0.22 0.82 1.35
EURTRY 6.5796 0.10 0.02 -1.41
EURUSD 1.0909 -0.10 -0.81 -2.75
GBPUSD 1.2955 -0.02 -0.29 -2.20
USDJPY 109.87 0.08 0.04 1.11

Sepetler Son Günlük Değ.
bp

Haftalık Değ.
bp

Yılbaşı Değ.
bp

½ $ + ½ € 6.2985 0.05 0.75 -1.35
Dolar Endeksi 98.8060 8.50 50.50 241.70
REK 75.7200 - - -37.00

Endeks Vadeliler Son Günlük Değ.
(%)

Haftalık Değ.
(%)

Yılbaşı Değ.
(%)

S&P 500 Yakın Vade 3,366.00 0.25 0.93 4.18
DAX Yakın Vade 13,683.50 0.30 1.53 3.30
Dow Jones Yakın
Vade 29,304.00 0.26 0.22 2.79

Emtialar Son Günlük Değ.
(%)

Haftalık Değ.
(%)

Yılbaşı Değ.
(%)

Ons Altın 1,565.44 -0.20 0.54 3.13
Gram Altın 303.47 0.03 1.33 4.52
WTI 50.49 0.99 -0.89 -17.47
BRENT 54.84 1.28 -0.89 -17.91
Bakır 2.60 -0.09 -0.59 -6.99

Tahviller Son Günlük Değ.
bp

Haftalık Değ.
bp

Yılbaşı Değ.
bp

Türkiye 2 Yıllık 10.9200 17.00 62.00 -86.00
Türkiye 10 Yıllık 11.2300 15.00 95.00 -98.00
ABD 10 Yıllık 1.6180 2.80 -3.80 -30.10
ABD 2 Yıllık 1.4400 2.50 -0.50 -13.10
Almanya 10 Yıllık -0.3870 0.10 -2.90 -19.90
Almanya 2 Yıllık -0.6430 0.30 0.80 -2.60

Gelişmekte Olan
Ülke Kurları Son Günlük Değ.

(%)
Haftalık Değ.

(%)
Yılbaşı Değ.

(%)
USDZAR 14.7892 -0.19 0.13 5.59
USDIDR 13,679.20 -0.04 0.08 -1.48
USDTRY 6.0295 0.22 0.82 1.35
USDRUB 63.3300 -0.08 0.70 2.02
USDBRL 4.3319 0.04 2.13 7.77
USDCNY 6.9641 -0.03 -0.14 0.01
USDMXN 18.6537 -0.01 0.25 -1.35
USDCZK 22.8492 0.10 0.20 0.79
USDHUF 310.5635 0.15 1.35 5.29
USDPLN 3.9018 0.10 1.11 2.85
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Euro/Dolar

Euro Bölgesi’nde dün önemli veri akışı bulunmazken, bugün
açıklanacak sanayi üretiminde aylık bazda %2 oranında daralma
bekleniyor. ABD Başkanı Donald Trump, dün gerçekleştirdiği
konuşmasında Japonya ve Çin'in ardından Avrupa ile ticaret
anlaşması yapılabileceğinin sinyalini verdi. Fed Başkanı Powell
Kongre'deki sunumunda koronavirüsün Çin ve küresel ekonomiye
etkilerini yakından takip ettiklerini bildirirken, enflasyonun %2 lik
hedefin altında ilerlediğini belirtti. Genel itibari ile Powell’ın ABD
ekonomisinin görünümüne ilişkin verdiği olumlu mesajlar risk
iştahını destekledi. Dün sınırlı toparlanmanın kaydedildiği paritede
1,0925 – 1,0940 – 1,0964 seviyeleri direnç, 1,0904 – 1,0885 ve
1,0865 seviyeleri destek konumunda bulunmaktadır. 
 

Günlük Pivot Seviyeleri
   1.0934

  1.0929  

 1.0919   

1.0909    

 1.0903   

  1.0898  

   1.0888

GBP/USD

GBPUSD paritesinde dün tepki alımlarının devamı görüldü. Gün
içinde İngiltere’de açıklanan sanayi üretimi ve 4.çeyrek öncü
büyüme verileri takip edilirken büyüme verisinin beklentileri
aşmasının ardından tepki hareketleri ivme kazandı. ABD tarafında
ise Powell’ın kongreye yaptığı sunum takip edildi. Bugün
İngiltere’de 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 dünün zirvesi
1,2970 seviyesinin üzerinde dünün zirvesi 1,3018 ve 1,3070
seviyeleri önem kazanacaktır. Geri çekilmelerde ise 1,2921
seviyesinin altında dünün en düşüğü 1,2895 ve 1,2872 seviyeleri
destek noktaları olarak izlenecektir.

Günlük Pivot Seviyeleri
   1.2988

  1.2979  

 1.2967   

1.2955    

 1.2946   

  1.2937  

   1.2925
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USD/TRY

Dolar/TL kuru dün 6,0028 ve 6,0501 seviyeleri arasında
dalgalanarak günü 6,0165 seviyesinden tamamladı. Güne 6,01-
6,02 seviyelerinden başlayan Dolar/TL kuru gün içinde siyasi
söylemler ve İdlib’teki hareketliliğe bağlı olarak 6,05 ile son 5,5 ayın
zirvelerini test etti. Rusya ve ABD tarafı ile gerçekleşecek temaslar
öncesi kapanışa doğru kurdaki kazançların bir kısmının geri
verildiğini izledik. Bugün yurtiçi ve yurtdışında önemli bir veri akışı
bulunmazken Suriye’ye yönelik gelişmeler yakından takip edilecek.
Dolar/TL kuru sabah 08:40 itibariyle 6,02 seviyelerine yakın işlem
görüyor.  Kurda bugün 6,01 seviyesinin altında 5,98-5,99 bölgesi ve
5,96 destek noktaları olarak izlenecektir. Yükselişlerde ise 6,02
seviyesinin üzerinde 6,05 ve 6,08 seviyeleri takip edilecektir.

Günlük Pivot Seviyeleri
   6.0556

  6.0433  

 6.0365   

6.0296    

 6.0174   

  6.0051  

   5.9983

EUR/TRY

Euro Bölgesi’nde bugün açıklanacak yılın son ayına ilişkin sanayi
üretimi ön planda olacak. Yurtiçinde dün siyasi cepheden gelen
açıklamalar TL varlıklar üzerinde baskının yaşanmasında etkili
oldu. Cumhurbaşkanı Erdoğan ve Rusya Devlet Başkanı Putin’in
son gelişmeleri değerlendireceği telefon görüşmesi
gerçekleştireceğine ilişkin haber akışı TL’de toparlanmanın
kaydedilmesinde etkili olurken, konuya ilişkin gelişmeler ve
Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın İdlib'deki saldırı sonrası atılacak
adımları bugün açıklaması bekleniyor. 22 günlük üssel ortalamanın
bulunduğu 6,5800 seviyesinden fiyatlamanın sürdüğü çapraz kurda
kısa vadede 6,5895 - 6,6150 ve 6,6436 direnç, 50 günlük üssel
ortalama seviyesi olan 6,5355 – 6,5050 ve 6,4565 destek seviyeleri
konumundadır.  

Günlük Pivot Seviyeleri
   6.6052

  6.5933  

 6.5865   

6.5796    

 6.5677   

  6.5558  

   6.5490
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XAU/USD

Ons altın dün Powell’dan gelen mesajların da ardından yeniden
1560$ bandına geriledi. Dün Kongre’de sunum gerçekleştiren
Başkan Powell ABD ekonomisinin genel görünümüne ilişkin olumlu
mesajlar verdi. Bu mesajların içinde ekonominin ılımlı hızda
büyüdüğünü, istihdam piyasasının güçlü olduğunu, enflasyonun da
birkaç ay içinde % 2'ye yaklaşması beklendiği belirtildi. ABD verim
eğrisi üzerinden endişeler yine artışa geçti. Teknik olarak
yükselişlerin satışla karşılandığını ve kısa vadeli günlük trendin
aşağı olduğunu görüyoruz. Önemli alan 1560-1570$ aralığı.
Yukarıda 1565/ 1569/ 1574 dirençler, 1562/ 1558/ 1552 ise
desteklerdir.

Günlük Pivot Seviyeleri
   1,572.07

  1,570.37  

 1,567.86   

1,565.36    

 1,563.65   

  1,561.95  

   1,559.44

DAX Yakın Vade

Küresel hisse piyasalarında dün olumlu bir görünüm etkili olurken,
Powell’ın Kongre’deki sunumu piyasaların takibinde yer aldı. Virüs
salgını ve salgının ekonomi üzerindeki etkileri küresel piyasaların
gündemindeki yerini koruyor. Avrupa borsalarında pazartesi günkü
zayıf seyrin ardından dün %1’leri bulan yükselişlerle günü
tamamlarken,  DAX vadelisi de %1,19’luk yükselişle 13.642
puandan tamamladı. Bu sabah küresel piyasalarında hafif alıcılı
seyir devam ederken DAX vadelisinde de benzer bir görünüm etkili
oluyor. 13.639 seviyesi üzerinde kalındığı sürece yukarı yönlü
hareketlerin devam edebileceği ve tarihi zirvelerin yenilenebileceği
DAX vadelisinde 13.665 – 13.700 ve 13.750 seviyeleri direnç
olarak izlenebilir. Geri çekilmelerde ise 13.639 – 13.603 ve 13.515
seviyeleri destek konumundadır. 

Günlük Pivot Seviyeleri
   13,788.17

  13,735.83  

 13,709.67   

13,683.50    

 13,631.17   

  13,578.83  

   13,552.67
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Dow Jones Yakın Vade

Dünkü seansta ABD endeksleri karışık bir görünüm sergiledi. Dow
Jones endeksi kapanışta değişim göstermezken bu sabah vadelisi
ise %0,3 oranında artıda seyrediyor. Suriye’ye ilişkin ABD
üzerinden NATO-Rusya gerginliği jeopolitik riskleri artırdı. Dün
Kongreye sunum yapan Fed Başkanı Powell ekonominin ılımlı
hızda büyüdüğünü, istihdam piyasasının güçlü olduğunu,
enflasyonun da birkaç ay içinde % 2'ye yaklaşması beklediğini
söylerken, endeksler bu olumlu konuşmadan güç aldı. Dow Jones
vadelisini teknik olarak ele aldığımızda; 29,400-29,500 bölgesi
arasında çift tepe formasyonunun oluştuğunu görüyoruz. Diğer
taraftan kısa vadeli yükseliş trendi devam etse de 29,100 seviyesi
kırılırsa satışlar hızlanabilir. 29,300/ 29,430/ 29,750 dirençler,
29,200/ 29,100/ 28,975 ise desteklerdir.

Günlük Pivot Seviyeleri
   29,452.67

  29,385.33  

 29,343.67   

29,302.00    

 29,234.67   

  29,167.33  

   29,125.67

S&P 500 Yakın Vade

S&P500 endeksi dünkü seansı %0,17 oranında artıda tamamladı.
Çin’de koronavirüs nedeniyle ölenlerin sayısında artış görülse de
virüsün yayılma hızında yavaşlama var. Böylece küresel piyasalarla
birlikte ABD endeks vadelilerinde de bu sabah artı bir seyir var.
S&P500 vadelisi %0,3 oranına artıda seyrederken, dünkü Powell’ın
Kongre sunumundan da ileriye yönelik ABD ekonomisini destekler
mesajlar çıktı. Risk iştahı devam ediyor. Haber akışında bozucu bir
etki olmazsa risk iştahı devam edebilir. Zirveye oldukça yakın
yerlerde seyrediyoruz. Teknik olarak 3350-3370 aralığında yatay
seyir devam ediyor. 3365/ 3380/ 3395 dirençler, 3360/ 3353/ 3348
ise desteklerdir.

Günlük Pivot Seviyeleri
   3,383.33

  3,375.67  

 3,370.83   

3,366.00    

 3,358.33   

  3,350.67  

   3,345.83
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Brent Petrol

Brent petrolde işlemler Powell’ın mesajlarından destek buldu.
Powell’ın dünkü Kongre sunumunda ABD ekonomisi ile enflasyon
ve istihdam piyasasına yönelik olumlu sinyaller verdi. Powell ayrıca
birkaç ay içinde enflasyonun (PCE)  %2’ye yaklaşacağı belirtildi.
Brent petrolü bu sabah 54,90$ seviyesinden işlem görüyor. 53,10$
seviyelerinden gelen bir toparlanma isteği olsa da oldukça yavaş
olduğunu görüyoruz. Dün Amerikan Petrol Enstitüsü’nün petrol
stokları 6 milyon artış gösterdi. Bugün de resmi stoklar
açıklanacak. 55,10-55,15$ seviyeleri de gün içi direnç konumunda
karşımıza çıkıyor. 53,95/ 53,70/ 53,20 destekler, 55,40/ 56,00/
56,60 ise dirençlerdir.

Günlük Pivot Seviyeleri
   56.35

  55.73  

 55.29   

54.84    

 54.22   

  53.60  

   53.15

USD/JPY

ABD Çalışma Bakanlığının verilerine göre, JOLTS geçen yılın son
ayında bir önceki aya göre 364 bin azalarak 6,4 milyon ile Aralık
2017'den bu yana en düşük seviye kaydedildi. Fed Başkanı Powell
Kongre'deki sunumunda koronavirüsün Çin ve küresel ekonomiye
etkilerini yakından takip ettiklerini bildirirken enflasyonun %2 lik
hedefin altında ilerlediğini belirtti. Powell’ın ABD ekonomisinin
genel görünümüne ilişkin verdiği pozitif mesajlar risk iştahını
destekledi. Japonya’da piyasalar bugün açılırken, açıklanacak
önemli veri akışı bulunmuyor. Yükselişin kaydedildiği paritede
yukarıda kısa vadede 110,00 – 110,20 ve 110,30 seviyeleri direnç
konumunda bulunmaktadır. Geri çekilmelerde ise 109,72 -109,55
ve 109,38 destek seviyeleri olarak takip edilebilir. 

Günlük Pivot Seviyeleri
   110.04

  109.97  

 109.92   

109.87    

 109.79   

  109.72  

   109.67
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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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