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Piyasa Gündemi

Cumhurbaşkanı Erdoğan grup toplantısında İdlib konusunda
atılacak adımları açıklarken, saldırıların sürmesi durumunda rejim
güçlerinin her yerde vurulacağını ifade etti. Yurt içindeki
açıklamalar ve Rusya kaynaklı haber akışlarının takip edildiği
günde yurt içi piyasalarda dalgalı bir seyir etkili oldu. İdlib
konusundaki gelişmeler ile ABD – Türkiye – Rusya ilişkilerinin seyri
yakından izlenmeye ve fiyatlamalar üzerinde etkisini sürdürmeye
devam edecektir.

 Açıklanacak Önemli Ekonomik Veriler    
     
•    10:00 Türkiye – Sanayi Üretimi Önem: Yüksek
•    16:30 ABD - TÜFE Önem: Yüksek

Türkiye

Cumhurbaşkanı Erdoğan,  partisinin grup toplantısında  İdlip
konusuna ilişkin açıklamalarda bulundu. Erdoğan gözlem
noktalarına saldırıınn gerçekleşmesi halinde İdlib ile Soçi muhtırası
sınırları ile bağlı kalmadan rejim güçlerini her yerde vurulacağını
belirtti. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Rusya Devlet Başkanı Putin ile
telefonda görüştü. Görüşmede Suriye’nin İdlib bölgesindeki gerilimi
ele alındı. Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, önümüzdeki günlerde
heyetin Moskova'ya gideceğini belirtti. Kremlin Sözcüsü Dmitriy
Peskov, Türkiye'nin İdlib'deki güçleri etkisiz hale getirmeyi taahhüt
ettiğini ancak Suriye ordusunu vurduğunu ve Rus askeri tesislerine
saldırılar düzenlediğini iddia etti.

Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü Kalın ve ABD'nin Suriye Özel
Temsilcisi Jeffrey, Milli Savunma Bakanı Akar ise ABD Savunma
Bakanı Mark Esper ile görüştü. Görüşmelerde İdlib'deki son
gelişmeler ele alındı. ABD Dışişleri Bakanlığı Avrupa ve Avrasya
İlişkilerinden Sorumlu Müsteşar Yardımcısı Robinson, İdlib'deki
gerginliğe ilişkin, "Türkiye önemli bir NATO müttefiki. Türkiye'nin
endişelerini ciddiye alıyoruz ve Ankara ile yakından çalışıyoruz."
dedi. NATO Genel Sekreteri Stoltenberg, İdlib'de artan tansiyona
ilişkin, "Rusya destekli Esed rejimine, masum insanların yaşamına
mal olan tüm bu saldırıları durdurması" çağrısında bulundu.
Yurtiçinde bugün gündeme ilişkin gelişmeler ve sanayi üretimi takip
edilecek. 

Euro Bölgesi

Euro Bölgesi'nde sanayi üretimi geçen yılın sonunda yaklaşık dört
yılın en düşük seviyesine gerileyerek %2,1 azalış kaydederken,
yıllık bazda %4,1 düştü. ABD ile Çin arasındaki ticaret
anlaşmasından beri görünüme ilişkin bazı riskler azalmış olsa da
Çin'de ortaya çıkan koronavirüs salgınına ilişkin endişleler küresel
risk iştahı üzerinde baskı oluşturuyor. Bu kapsamda şirketler
fabrikalarını kapatırken tedarik zinciri ve kârlarının olumsuz
etkileneceğini belirtiyorlar.

ABD

ABD Hazine Bakanı Steven Mnuchin, yapılan ticaret anlaşmalarıyla
ABD'de daha iyi bir ekonomik büyüme beklediklerini ifade etti.
Mnuchin, "Çin ile birinci aşama ticaret anlaşması, işletmelerimiz
için kritik, uygulanabilir önlemler ve çiftçilerimiz için büyük bir
destekle sonuçlanacak. Koronavirüsün ekonomiye bu yılın ötesinde
bir etkisi olmasını beklemiyorum" dedi. ABD ‘de bugün TÜFE
rakamları ön planda olacak.

Piyasa Verileri

Pariteler Son Günlük Değ.
(%)

Haftalık Değ.
(%)

Yılbaşı Değ.
(%)

USDTRY 6.0633 0.30 1.26 1.92
EURTRY 6.5863 0.17 0.18 -1.31
EURUSD 1.0856 -0.18 -1.12 -3.22
GBPUSD 1.3036 0.60 0.86 -1.58
USDJPY 109.74 -0.30 -0.23 0.99

Sepetler Son Günlük Değ.
bp

Haftalık Değ.
bp

Yılbaşı Değ.
bp

½ $ + ½ € 6.3215 0.30 3.75 0.95
Dolar Endeksi 98.9920 -5.70 49.60 260.30
REK 75.7200 - - -37.00

Endeks Vadeliler Son Günlük Değ.
(%)

Haftalık Değ.
(%)

Yılbaşı Değ.
(%)

S&P 500 Yakın Vade 3,360.00 -0.61 0.44 3.99
DAX Yakın Vade 13,693.00 -0.33 0.94 3.37
Dow Jones Yakın
Vade 29,345.00 -0.60 0.06 2.94

Emtialar Son Günlük Değ.
(%)

Haftalık Değ.
(%)

Yılbaşı Değ.
(%)

Ons Altın 1,574.76 0.48 0.55 3.75
Gram Altın 306.99 0.78 1.82 5.74
WTI 51.25 -0.50 0.45 -16.23
BRENT 55.69 -0.62 1.36 -16.64
Bakır 2.61 -0.07 0.12 -6.62

Tahviller Son Günlük Değ.
bp

Haftalık Değ.
bp

Yılbaşı Değ.
bp

Türkiye 2 Yıllık 11.0700 6.00 77.00 -71.00
Türkiye 10 Yıllık 11.5000 32.00 99.00 -71.00
ABD 10 Yıllık 1.6050 -2.30 -3.70 -31.40
ABD 2 Yıllık 1.4260 -1.40 -2.10 -14.50
Almanya 10 Yıllık -0.3920 -1.50 -2.70 -20.40
Almanya 2 Yıllık -0.6480 -1.30 -1.40 -3.10

Gelişmekte Olan
Ülke Kurları Son Günlük Değ.

(%)
Haftalık Değ.

(%)
Yılbaşı Değ.

(%)
USDZAR 14.8477 0.01 -0.50 6.01
USDIDR 13,702.50 0.24 0.28 -1.31
USDTRY 6.0634 0.30 1.26 1.92
USDRUB 63.5390 0.48 0.29 2.35
USDBRL 4.3340 -0.44 1.20 7.82
USDCNY 6.9822 0.15 0.17 0.27
USDMXN 18.6435 0.10 -0.16 -1.40
USDCZK 22.9152 0.35 0.70 1.09
USDHUF 310.9370 -0.53 0.99 5.42
USDPLN 3.9180 0.19 0.99 3.28
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Euro/Dolar

Euro Bölgesi'nde sanayi üretimi geçen yılın sonunda yaklaşık dört
yılın en düşük seviyesine gerileyerek %2,1 azalış kaydederken,
yıllık bazda %4,1 düştü. Sanayi üretimindeki beklenmedik sert
düşüş euroda değer kaybının yaşanmasında etkili oldu. ABD’de
dün Fed Başkanı Powell’ın  senatodaki konuşması takip edildi.
Powell koronavirüsünün piyasaya ve ABD ekonomisine etkilerinin
yakın süreçte saptayabileceklerine inandığını vurguladı. Olası bir
resesyon ihtimalinde ise faiz yerine daha fazla varlık alımlarının
olacağı ve sözlü yönlendirmeyi agresif kullanabileceklerinin
sinyalini verdi. Geri çekilmenin devam ettiği paritede 1,0840 –
1,0820 ve 1,0805 seviyeleri destek konumunda bulunmaktadır.
Toparlanmalarda ise 1,0892 – 1,0906 ve 1,0926 direnç seviyeleri
olarak izlenebilir.

Günlük Pivot Seviyeleri
   1.0917

  1.0904  

 1.0880   

1.0856    

 1.0843   

  1.0829  

   1.0806

GBP/USD

Önemli bir veri akışının olmadığı güne iyimser seyrini sürdürerek
başlayan GBPUSD paritesi devamında gelen satışlarla günü
başladığı noktalara yakın seviyelerden tamamladı. Bugün
İngiltere’de yine önemli bir veri akışı bulunmazken ABD’de
açıklanacak ocak ayı enflasyon rakamı ve haftalık işsizlik
başvuruları verisi parite hareketlerinde etkili olabilir. Sabah itibariyle
1,2950 seviyelerine yakın işlem gören paritede bugün dünün zirvesi
1,2992 seviyesinin üzerinde 1,3015 ve 1,3068 seviyeleri önem
kazanacaktır. Geri çekilmelerde ise 1,2921 seviyesinin altında
1,2895 ve yılın en düşüğü 1,2872 seviyeleri destek noktaları olarak
izlenecektir.

Günlük Pivot Seviyeleri
   1.3174

  1.3110  

 1.3073   

1.3036    

 1.2972   

  1.2907  

   1.2870
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USD/TRY

Dolar/TL kuru dün 6,0008 ve 6,0658 seviyeleri arasında
dalgalanarak günü 6,0524 seviyesinden tamamladı. Veri akışının
zayıf kaldığı günde jeopolitik gelişmelere yönelik gelişmeler kurda
oynaklığın yüksek kalmasını sağladı. Sabah saatlerinde önceki
günün en düşüğü 6,00 seviyesini test eden kur devamında siyasi
taraftan gelen açıklamaların ardından yükseliş kaydetti ve kapanışa
doğru 6,06 seviyelerini test etti. Bugün yurtiçinde sanayi üretimi
yurtdışında ise enflasyon verileri takip edilecek.  Dolar/TL kuru
sabah 08:40 itibariyle 6,04 seviyelerine yakın işlem görüyor.  Kurda
bugün 6,02 seviyesinin altında 6,00 ve 5,98 destek noktaları olarak
izlenecektir. Yükselişlerde ise 6,06 seviyesinin üzerinde 6,09 ve
6,11 seviyeleri takip edilecektir.

Günlük Pivot Seviyeleri
   6.0979

  6.0815  

 6.0724   

6.0633    

 6.0468   

  6.0304  

   6.0213

EUR/TRY

Euro/TL kuru dün 6,5472 ve 6,6078 seviyeleri arasında
dalgalanarak günü 6,5698 seviyesinden tamamladı. Euro
Bölgesi'nde sanayi üretimi geçen yılın sonunda yaklaşık dört yılın
en düşük seviyesine gerileyerek %2,1 azalış kaydederken, yıllık
bazda %4,1 düştü. Yurtiçinde Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın
söylemleri ön planda bulunurken, devamında Rusya Devlet
Başkanı Putin’ile olan telefon görüşmesi takip edildi. Bugün
yurtiçinde sanayi üreitmi ve gündeme ilişkin gelişmeler takip
edilecek. 22 günlük üssel ortalamanın destek oluşturduğu çapraz
kurda yükselişin devam etmesi halinde 6,6150 – 6,6436 ve 6,6658
seviyeleri direnç konumunda bulunmaktadır. Olası geri
çekilmelerde fiyatlamanın ortalamanın altına sarkması halinde
6,5355 – 6,5050 ve 6,4565 destek seviyeleri konumundadır.  

Günlük Pivot Seviyeleri
   6.6330

  6.6160  

 6.6012   

6.5863    

 6.5693   

  6.5523  

   6.5375
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XAU/USD

Küresel risk iştahındaki zayıflama ile birlikte bugün ons altında
alıcılı seyir gözlenmektedir. ABD’de dün Fed Başkanı Powell’ın
senatodaki konuşması takip edildi. Powell konuşmasında
koronavirüsün Çin ve küresel ekonomiye etkilerini yakından takip
ettiklerini bildirirken, açıklanacak verilerle etkilerinin
saptanabileceğini belirtti. Virüs salgınının yayılma hızında
kullanılan hesaplama yönteminin değişmesiyle yayılma hızındaki
artış tekrar endişelerin yaşanmasında etkili olurken, güvenli
limanlara olan talebi artırdı. Değer kazancının devam etmesi
durumunda kısa vadede 1576 – 1586 ve 1592 direnç seviyeleri
konumunda bulunmaktadır. Geri çekilmelerde 22 günlük üssel
ortalamanında bulunduğu 1560-1562 destek bölgesi olurken,
devamında 1552 ve 1546 diğer desteklerdir.

Günlük Pivot Seviyeleri
   1,591.60

  1,584.56  

 1,579.65   

1,574.75    

 1,567.71   

  1,560.68  

   1,555.77

DAX Yakın Vade

Euro Bölgesi'nde dün açıklanan sanayi üretimi rakamları 2019
Aralık'ta yaklaşık dört yılın en düşük seviyesine geriledi. Veri zayıf
gelmesine karşın küresel piyasalarda olumlu görünümün
korunmasının etkisiyle Avrupa borsaları günü yükselişle tamamladı.
DAX vadelisi dün günü %0,71’lik bir yükselişle 13.739 puandan
tamamladı. DAX vadelisinde 13.639 seviyesinin aşılması
yükselişlerin güç kazanmasına katkı sağlıyor. Ancak bu sabah virüs
salgınının bulaşma hızında artış görülmesi sonrasında hisse
piyasalarında satış baskısının artış kaydettiği görülüyor. DAX
vadelisi de hafif satıcılı bir seyir izlerken, geri çekilmelerin
devamında 13.665 – 13.639 ve 13.604 seviyeleri destek olarak
izlenebilir. Alımların tekrar etkili olması durumunda ise 13.760 –
13.795 ve 13.845 seviyeleri direnç konumundadır. 

Günlük Pivot Seviyeleri
   13,966.83

  13,863.67  

 13,778.33   

13,693.00    

 13,589.83   

  13,486.67  

   13,401.33
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Dow Jones Yakın Vade

Açıklanan son çeyrek bilanço rakamlarının beklentileri aşmayı
devam etmesi ve Coronavirus’ün yayılma hızının yavaşladığına
dair çıkan haberlerin küresel risk iştahının desteklemesi DJ
endeksinin çarşamba gününü 275 puan yükselişle (%0,94 artışla)
29.538 ile tüm zamanların zirvesinden tamamlasını sağladı. United
Health, Nike, Apple ve Caterpillar yükselişe öncülük eden
hisselerdi. Bugün TSİ 16:30’da açıklanacak ocak ayı enflasyon
rakamı ve haftalık işsizlik başvuruları verisi takip edilecek. Sabah
itibariyle bir miktar kar satışlarına maruz kalan DJ vadelilerinde
bugün 29,543 seviyesinin üzerinde 29,839 ve psikolojik direnç
30,000 seviyeleri önem kazanacaktır. Geri dönüşlerde ise 29,240
seviyesinin altında 29,130 ve 28,995 seviyeleri destek olarak takip
edilebilir.

Günlük Pivot Seviyeleri
   29,808.33

  29,675.67  

 29,510.33   

29,345.00    

 29,212.33   

  29,079.67  

   28,914.33

S&P 500 Yakın Vade

Şubat ayından bu yana salgının küresel ekonomiler üzerindeki
etkisinin sınırlı kalacağına dair öngörüler ve merkez bankalarının
işlerin kötüye gitmesi durumunda devreye gireceğine dair
beklentilerle hisse piyasalarında toparlanmanın ve yükselişlerin
etkili olduğu görülüyor. S&P500 Endeksi dün günü %0,54’lük
yükselişle 3.376 puandan tamamlarken, S&P500 vadelisi de günü
%0,69’luk yükselişle 3.380,50 puandan tamamladı. ABD endeksleri
tarihi zirvelerini yenilerken, bu sabah ABD vadelilerinde hafif satıcılı
bir seyir izleniyor. Salgına ilişkin endişelerin tekrar gündeme
taşınması satış baskısını artırırken, S&P500 vadelisinde geri
çekilmelerde 3.356 – 3.337 ve 3.320 seviyeleri destek olarak
izlenebilir. Yukarı yönlü hareketlerde ise 3.375 – 3.382 ve 3.400
seviyeleri direnç konumundadır. 

Günlük Pivot Seviyeleri
   3,413.00

  3,397.75  

 3,379.00   

3,360.25    

 3,345.00   

  3,329.75  

   3,311.00
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Brent Petrol

Çin’de başlayan virüs salgını ve ekonomiler üzerinde yarattığı
belirsizlik petrol fiyatlarını baskılayan bir gelişme oluyor. 65$’lı
seviyelerden 53$ seviyesine kadar gerileme gösteren brent
petrolde bu hafta endişelerin belirli ölçüde sindirilmesiyle 55$ - 56$
aralığına kadar bir toparlanmanın etkili olduğu görülüyor. Ancak
halen daha virüs salgınına dair endişeler petrol üzerinde
dalgalanmalara ve baskının devam etmesine neden oluyor. OPEC
grubu ilk çeyrek için küresel petrol talebi tahminini 440 bin varil
düşürürken, OPEC’in adımları da takip edilmeye devam edilecek.
Petrolde aşağı yönlü hareketlerde 55,30$ seviyesi ilk destek
konumunda olup, devamında 54,05$ ve 53,00$ seviyeleri gündeme
gelebilir. Yükselişlerde ise 56,23$ - 57,00$ ve 58,10$ seviyeleri
direnç konumundadır. 

Günlük Pivot Seviyeleri
   57.62

  56.92  

 56.31   

55.69    

 55.00   

  54.30  

   53.68

USD/JPY

ABD’de Fed Başkanı Powell’ın senatodaki konuşması takip edildi.
Powell koronavirüsünün piyasaya ve ABD ekonomisine etkilerinin
yakın süreçte saptayabileceklerine inandığını vurguladı. Olası bir
resesyon ihtimalinde ise faiz yerine daha fazla varlık alımlarının
olacağı ve sözlü yönlendirmeyi agresif kullanabileceklerinin
sinyalini verdi. Virüs salgınının yayılma hızında kullanılan
hesaplama yönteminin değişmesiyle yayılma hızındaki artış tekrar
endişelerin yaşanmasında etkili olurken, güvenli limanlara olan
talebi artırdı. Güvenli liman olma özelliğiyle JPY’de değer
kazancının etkili olduğu gözlenirken, USDJPY’de geri çekilme
kaydedilmektedir. 109,72 -109,55 ve 109,38 destek seviyeleri
olarak öne çıkarken,109,90 – 110,00 ve 110,20 seviyeleri direnç
konumunda bulunmaktadır.

Günlük Pivot Seviyeleri
   110.53

  110.33  

 110.03   

109.74    

 109.53   

  109.33  

   109.03
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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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