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Piyasa Gündemi

Salgına ilişkin dün Çin’de açıklanan veriler endişeleri artırırken,
küresel risk iştahı üzerinde baskı oluşturdu. Bununla birlikte bu
sabah açıklanan rakamlarda normalleşmenin görülmesi dünkü
endişelerin yatışmasına katkı sağlıyor. Salgına ilişkin gelişmeler ve
ekonomiler üzerindeki etkisini önemini koruyor. Yurt içinde ise
siyasi ve jeopolitik gelişmeler ön planda kalmaya devam ediyor.
Bugün ABD’deki ekonomik veriler piyasaların takibinde yer alacak.

 Açıklanacak Önemli Ekonomik Veriler    
     
•    10:00 Türkiye – Cari Denge Önem: Yüksek
•    17:15 ABD – Sanayi Üretimi Önem: Yüksek

Türkiye

Sanayi üretimi Aralık'ta aylık %1,9, yıllık %8,6 ile beklentilerin
üzerinde arttı. Yıllık artış 2018 Şubat ayından beri en hızlı yükseliş
olarak kayda geçti. Hazine ve Maliye Bakanı Albayrak, "Aralık ayı
sanayi üretimindeki yıllık yüzde 8,6’lık artış bu büyüme trendinin
başladığını gösteriyor." dedi. TCMB tarafından haftalık para ve
banka istatistikleri yayımlandı. Merkez Bankası'nın brüt döviz
rezervleri geçen hafta 394 milyon dolar azalarak 74.462 milyar
dolara geriledi. Haftalık menkul kıymet istatistiklerinde ise yabancı
yatırımcılar geçen hafta net 632 milyon dolarlık menkul kıymet
sattı. Milli Savunma Bakanı Akar, İdlib'le ilgili, "Ateşkesi sağlamak
ve kalıcı kılmak için ilave birlikler gönderiyoruz, alanı kontrol
edeceğiz. Radikaller dahil ateşkese uymayanlara karşı zor
kullanılacak, her türlü tedbir alınacaktır." dedi. Gündeme dair
gelişmeler ve cari denge rakamları ön planda olacak.

Euro Bölgesi

Avrupa Birliği 2020 ve 2021 yılları için büyüme tahminini %1,2'de
tutarak, koronavirüsün büyüme görünümü için temel aşağı yönlü
risk olduğunu  belirtti. Avrupa Birliği tarafından yapılan açıklamada
Avrupa'daki ekonomik zayıflığın bu yıl da sürebileceği belirtildi.
Koronavirüs salgınının büyüme görünümünü daha da bozabileceği
uyarısında bulunuldu. Enflasyon tahminleri ise Kasım'a göre hafifçe
artarak bu yıl için %1,3, 2021 için %1,4 oldu. Ancak yine de Avrupa
Merkez Bankası'nın %2'nin hemen altındaki hedefinin oldukça
gerisinde bulunuyor.

ABD

Çalışma Bakanlığı'nın verilerine göre TÜFE Ocak'ta aylık % 0.1,
yıllık % 2.5 arttı. Aylık artış 4 ayın en düşük seviyesi olarak kayda
geçti. Gıda ve enerji hariç TÜFE ise aylık %0,2, yıllık %2,3 arttı.
Enerji fiyatları önceki aya kıyasla %0,7 düşerken gıda fiyatları 2.
ayda da %0,2 yükseldi. Dün açıklanan haftalık işsizlik maaşı
başvuruları verisi de, başvuruların tarihi düşük seviyelere yakın
kaldığını gösterdi. ABD Senatosu, Başkan Donald Trump'ın İran'a
yönelik savaş yetkilerini kongrenin onayı olmaksızın kullanmasını
engelleyen karar tasarısını kabul etti. Temsilciler Meclisi'nde de
kabul edilmesi halinde Trump'ın masasına gidecek tasarının veto
edilmesi bekleniyor. ABD Ticaret Bakanlığı aldığı yeni kararla
Huawei ve bağlı şirketlerinin ABD'li şirketlerle iş yapabilmesi için 45
gün daha süre verdi.

Piyasa Verileri

Pariteler Son Günlük Değ.
(%)

Haftalık Değ.
(%)

Yılbaşı Değ.
(%)

USDTRY 6.0499 0.13 0.55 1.69
EURTRY 6.5578 0.06 -0.49 -1.74
EURUSD 1.0839 -0.02 -0.99 -3.38
GBPUSD 1.3055 0.06 1.27 -1.44
USDJPY 109.78 -0.01 0.11 1.02

Sepetler Son Günlük Değ.
bp

Haftalık Değ.
bp

Yılbaşı Değ.
bp

½ $ + ½ € 6.3170 -0.15 3.30 0.50
Dolar Endeksi 99.0950 2.80 39.60 270.60
REK 75.7200 - - -37.00

Endeks Vadeliler Son Günlük Değ.
(%)

Haftalık Değ.
(%)

Yılbaşı Değ.
(%)

S&P 500 Yakın Vade 3,382.00 0.13 1.70 4.67
DAX Yakın Vade 13,748.50 0.17 1.74 3.79
Dow Jones Yakın
Vade 29,455.00 0.08 1.42 3.32

Emtialar Son Günlük Değ.
(%)

Haftalık Değ.
(%)

Yılbaşı Değ.
(%)

Ons Altın 1,576.14 -0.01 0.38 3.84
Gram Altın 306.57 0.12 0.89 5.59
WTI 51.55 -0.20 2.36 -15.73
BRENT 56.36 -0.29 3.67 -15.63
Bakır 2.61 -0.12 1.71 -6.56

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 11.3200 14.00 81.00 -89.00
ABD 10 Yıllık 1.6000 -1.20 1.30 -31.90
ABD 2 Yıllık 1.4360 -0.40 3.10 -13.50
Almanya 10 Yıllık -0.3900 -0.10 -0.20 -20.20
Almanya 2 Yıllık -0.6480 -0.10 -0.30 -3.10

Gelişmekte Olan
Ülke Kurları Son Günlük Değ.

(%)
Haftalık Değ.

(%)
Yılbaşı Değ.

(%)
USDZAR 14.8985 -0.31 -1.10 6.37
USDIDR 13,715.00 0.09 -0.18 -1.22
USDTRY 6.0502 0.13 0.55 1.70
USDRUB 63.5443 -0.22 -0.89 2.36
USDBRL 4.3380 -0.37 0.48 7.92
USDCNY 6.9774 0.00 -0.35 0.20
USDMXN 18.6514 0.26 -0.65 -1.36
USDCZK 22.9570 0.01 0.35 1.27
USDHUF 311.7200 0.08 0.90 5.68
USDPLN 3.9166 -0.02 0.30 3.24
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Euro/Dolar

Avrupa Birliği 2020 ve 2021 yılları için büyüme tahminini %1,2'de
tutarak, koronavirüsün büyüme görünümü için aşağı yönlü risk
oluşturduğunu bildirdi. Avrupa Birliği tarafından yapılan açıklamada
Avrupa'daki ekonomik zayıflığın bu yıl da sürebileceği belirtildi.
ABD’de TÜFE ocak ayında aylık bazda %0,1, yıllık %2,5 arttı. Aylık
artış 4 ayın en düşük seviyesi olarak kayda geçti. 2 yılın en düşük
seviyelerinde fiyatlamanın sürdüğü EURUSD paritesinde satıcılı
seyir bu sabahta devam etmektedir. Geri çekilmelerde 1,0828 –
1,0800 ve 1,0780 seviyeleri destek konumunda bulunmaktadır.
Toparlanmalarda ise 1,0865 - 1,0890 ve 1,0906 direnç seviyeleridir.
Bugün Euro Bölgesi’nde büyüme rakamları,  ABD’de sanayi üretimi
ve perakende satışlar takip edilecek.

Günlük Pivot Seviyeleri
   1.0863

  1.0854  

 1.0846   

1.0839    

 1.0829   

  1.0820  

   1.0812

GBP/USD

GBPUSD paritesi dün İngiltere’de gerçekleşen kabine değişiklerinin
ardından hızlı yükseldi. İngiltere’de Maliye Bakanı’nın istifasının
ardından yeni atanan maliye bakanının daha çok mali teşvik
paketleri açıklayacağı beklentisi sterlin tarafındaki yükselişte
etkiliydi. Dün ayrıca ABD tarafında açıklanacak enflasyon ve
haftalık işsizlik başvuruları verileri takip edilirken açıklanan
rakamlar beklentilerle uyumluydu. Bugün ABD tarafında
açıklanacak perakende satışlar ve Michigan tüketici güven endeksi
verileri takip edilecek. Paritede bugün dünün zirvesi 1,3069
seviyesinin üzerinde 1,3110 ve 1,3153 seviyeleri önem
kazanacaktır. Geri çekilmelerde ise 1,3015 seviyesinin altında
1,2970 ve dünün en düşüğü 1,2944 seviyeleri destek noktaları
olarak izlenecektir.

Günlük Pivot Seviyeleri
   1.3083

  1.3069  

 1.3062   

1.3055    

 1.3042   

  1.3028  

   1.3021
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USD/TRY

Dolar/TL kuru dün 6,0350 ve 6,0650 seviyeleri arasında
dalgalanarak günü 6,0421 seviyesinden tamamladı. Yurtiçinde
sanayi üretimi yurtdışında ise enflasyon rakamlarının takip edildiği
güne sakin başlayan Dolar/TL kuru öğleden sonra önceki günkü
zirvelerini test etse de bu seviyeyi aşamayarak günü yatay
seviyelerden noktaladı. Bugün yurtiçinde cari denge rakamı ve
TCMB beklenti anketi yurtdışında ise ABD tarafında öğleden sonra
açıklanacak perakende satışlar ve Michigan tüketici güven endeksi
verileri takip edilecek. Dolar/TL kuru sabah 08:50 itibariyle 6,05
seviyelerine yakın işlem görüyor.  Kurda bugün 6,03 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
   6.0809

  6.0688  

 6.0593   

6.0499    

 6.0377   

  6.0256  

   6.0161

EUR/TRY

Euro/TL kuru dün 6,5364 ve 6,5976 seviyeleri arasında
dalgalanarak günü 6,5364 seviyesinden tamamladı. Avrupa Birliği
2020 ve 2021 yılları için büyüme tahminini %1,2'de tutarak,
koronavirüsün büyüme görünümü için temel aşağı yönlü risk
oluşturduğunu bildirdi. Komisyonun raporuna göre AB'nin Euro
Bölgesi için 2020 ve 2021 büyüme tahminleri %1,2 ile 2019 ile aynı
zayıf seviyede kaldı. Yurtiçinde Sanayi üretimi aralıkta aylık %1,9,
yıllık %8,6 ile beklentilerin üzerinde arttı. Yıllık artış 2018 Şubat
ayından beri en hızlı yükseliş olarak kayda geçti. Açıklanan
verilerdeki zayıf seyir euroda değer kaybını getirirken, geri
çekilmelerde 6,5340 – 6,5050 ve 6,4565 destek seviyeleridir. Olası
toparlanmalarda 6,5800 - 6,6150 ve 6,6436 seviyeleri direnç
konumunda bulunmaktadır. 

Günlük Pivot Seviyeleri
   6.5932

  6.5787  

 6.5683   

6.5578    

 6.5434   

  6.5289  

   6.5185
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XAU/USD

Küresel piyasalarda coronavirus fiyatlaması devam ederken, hasta-
bulaşan sayısındaki korkutucu artışın finansal piyasalardaki
yansımasını da güvenli liman olarak izledik. Ons altın önceki günkü
1560$ seyrine karşılık son iki günkü hareketleri 1580$ bandına
yakın seyrediyor. ABD'de TÜFE Ocak'ta aylık % 0,1, yıllık % 2,5
arttı. Gıda ve enerji hariç TÜFE ise aylık % 0,2, yıllık % 2,3 arttı.
ABD verileri ons altın sonrası hafif değer kaybına neden olsa da
kısa vadeli yükseliş trendi devam ediyor. İvmenin bozulması için
1565$ seviyesinin kırılması gerekir. Teknik olarak da yükselişlerin
1578-1580$ bandında zayıflayarak dönüş göstermesi buralarda
kuvvetli direnç olduğunu gösteriyor. Bu bölgeye yakın alımlar riskli
olabilir. 1576/ 1580/ 1584 dirençler, 1573/ 1569/ 1565 ise
desteklerdir.

Günlük Pivot Seviyeleri
   1,583.60

  1,580.91  

 1,578.55   

1,576.18    

 1,573.49   

  1,570.80  

   1,568.44

DAX Yakın Vade

Virüs salgınının bulaşma hızında dün görülen sert artış güvenli
liman talebini artırırken, küresel hisse piyasalarında satışların
yaşanmasına neden oldu. Gün içinde Avrupa borsalarında kayıplar
%1’leri aşmasına karşın kapanışına doğru kayıplar büyük oranda
geri alındı. DAX vadelisi dün günü %0,10’luk sınırlı bir düşüşle
13.725 puandan tamamladı. Bu sabah yatay bir seyrin izlendiği
DAX vadelisinde yukarı yönlü hareketlerde 13.760 – 13.789 ve
13.845 seviyeleri direnç olarak izlenebilir. 13.639 seviyesi üzerinde
kalındığı sürece yukarı yönlü hareketlerin devam ettiği görülebilir.
Geri çekilmelerde ise 13.710 – 13.670 ve 13.639 seviyeleri destek
konumunda bulunmaktadır. Bugün Almanya ve Euro Bölgesi’nde
açıklanacak büyüme rakamları takip edilecek.

Günlük Pivot Seviyeleri
   13,864.50

  13,826.50  

 13,787.50   

13,748.50    

 13,710.50   

  13,672.50  

   13,633.50
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Dow Jones Yakın Vade

Dün ABD’de majör endekslerde kayıp yaşanırken, alt endekslerde
de karışık bir görünüm vardı. Dow Jones endeksi %0,43 oranında
satıcılı kapatırken, bu sabah Dow vadelileri hafif yataya yakın
pozitif seyir yaşıyor. ABD hisse senedi piyasaları Perşembe
kapanışın ardından düştü petrol ve gaz, sağlık ve teknoloji
sektörlerindeki hisselerdeki kayıplar seyre öncülük etti. Çin
hükümeti 5090 yeni coronavirüs vakası açıkladı. Coronavirüsün
ulaştığı kişi sayısının artması endekslerin aşağı yönlü
seyretmesinde etkili oldu. Vadeliyi teknik olarak; 29,400-29,500
bölgesi arasında çift tepe formasyonunun oluştuğunu görüyoruz.
Diğer taraftan kısa vadeli yükseliş trendinde birden fazla ihlal
başlaması trendin zayıfladığını gösteriyor. 29,430/ 29,470/ 29,550
dirençler, 29,400/ 29,200/ 29,100 ise desteklerdir.

Günlük Pivot Seviyeleri
   29,666.33

  29,592.67  

 29,523.33   

29,454.00    

 29,380.33   

  29,306.67  

   29,237.33

S&P 500 Yakın Vade

S&P500 endeksi dünkü seansı %0,16 oranında zararla tamamladı.
Çin’de coronavirüs nedeniyle ölenlerin sayısında artış yaşanmaya
devam ederken,  Çin hükümeti 5090 yeni coronavirüs vakası
açıkladı. Bunun dışında ABD TÜFE rakamları piyasaları risk
iştahını canlandıracak kadar memnun etmedi. Risk iştahı devam
etse de korku endeksindeki seyrin artış yönünde olması
önümüzdeki günlerde de devam ederse güvenli liman talebi
oluşturabilir. Zirveye oldukça yakın yerlerde seyrediyoruz. Teknik
olarak 3370-3385 aralığında yatay seyir devam ediyor. 3380/ 3387/
3395 dirençler, 3370/ 3360/ 3353 ise desteklerdir. ABD’de bugün
sanayi üretimi, perakende satışlar gibi veriler takip edilecek.

Günlük Pivot Seviyeleri
   3,406.00

  3,397.25  

 3,389.50   

3,381.75    

 3,373.00   

  3,364.25  

   3,356.50
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Brent Petrol

Brent petrolde fiyatlar bu hafta toparlanma yönündeydi. Önce
Powell’dan gelen güçlü ABD ekonomisi mesajları ardından ise ABD
verileri sonrası Brent petrolde toparlanma yaşandı. Bu sabah
56,40$ seviyesinden işlem gören brent petrol 53$ seviyelerinde dip
çalışması yaptı. ABD'de TÜFE Ocak'ta aylık % 0,1, yıllık % 2,5 arttı.
Enerji fiyatları önceki aya kıyasla % 0,7 düşerken gıda fiyatları 2.
ayda da % 0,2 yükseldi. Veri manşet olarak olumlu olsa da enerji
fiyatları detaylarda zayıf duruyor. Bu nedenle yükseliş kalıcı
olmayabilir. Teknik olarak kısa vadede toparlanma devam ediyor.
56,55/ 56,90/ 57,70 dirençler,  56,00/ 55,40/ 53,95 ise desteklerdir.

Günlük Pivot Seviyeleri
   56.96

  56.76  

 56.56   

56.36    

 56.16   

  55.96  

   55.76

USD/JPY

ABD’de TÜFE ocak ayında aylık bazda %0,1, yıllık %2,5 arttı. Aylık
artış 4 ayın en düşük seviyesi olarak kayda geçti. Dün açıklanan
haftalık işsizlik maaşı başvuruları verisi de, başvuruların tarihi
düşük seviyelere yakın kaldığını gösterdi. Virüs salgınının yayılma
hızındaki dalgalı seyir güvenli limanlara olan talebin artmasında
etkili oluyor. Bu nedenle USDJPY’de geri çekilmenin yaşandığı
görülürken, 109,70 -109,55 ve 109,38 destek seviyeleri olarak takip
edilmektedir. Toparlanmalarda ise 109,90 – 110,00 ve 110,20
seviyeleri direnç konumunda bulunmaktadır. ABD’de sanayi üretimi
ve  perakende satışlar takip edilecek.

Günlük Pivot Seviyeleri
   110.05

  109.98  

 109.88   

109.78    

 109.71   

  109.63  

   109.53

444 0 435 www.gedikyatirim.com.tr

https://www.gedikyatirim.com.tr/


Gedik Forex Bülten 14 Şubat 2020

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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