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Piyasa Gündemi

Virüs salgınına ilişkin gelişmeler geçen hafta risk iştahı üzerinde
dalgalanmalara neden olurken, konu ile ilgili gelişmeler piyasaların
gündemindeki yerini koruyor. Çin Merkez Bankası, ekonomiyi
destekleme konusunda duruşunu korurken, salgının ekonomik
boyutları da izlenmeye devam edilecek. Yurt içi piyasalarda bu
hafta TCMB faiz kararı ve Fitch’in kredi değerlendirmesi takip
edilecek olup, aynı zamanda jeopolitik gelişmeler de fiyatlamalar
üzerinde etkisini sürdürecektir.

 Açıklanacak Önemli Ekonomik Veriler    
     
•    11:00 Türkiye – Bütçe Dengesi Önem: Orta

Türkiye

TCMB tarafından Aralık 2019 dönemine ilişkin ödemeler dengesi
verileri açıklandı. Cari işlemler açığı, 2018'un Aralık ayına göre 1
milyar 731 milyon dolar artarak 2 milyar 798 milyon dolar olarak
gerçekleşti. Bunun sonucunda, cari işlemler hesabı, 2019 yılında 1
milyar 674 milyon dolar fazla verdi. Böylece 2001 yılından bu yana
ilk defa yıllık anlamda cari fazla gerçekleşti. TCMB’nin 2020 yılı
şubat ayı beklenti anketi yayımlandı. Ankette yıl sonu dolar
beklentisi 6,41'den 6,45'e yükseldi. Yılsonu TÜFE beklentisi de
%10,01'den %10,06'ya çıktı. GSYH 2020 yılı büyüme beklentisi bir
önceki anket döneminde %3,4 düzeyindeyken, bu anket
döneminde %3,5'e çıktı ve 2021 yılı büyüme beklentisi de aynı
anket dönemlerinde sırasıyla %3,7 ve %3,8 olarak gerçekleşti.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, ABD Başkanı Donald
Trump ile bir telefon görüşmesi gerçekleştirdi. Görüşmede ikili
meselelerin yanı sıra bölgesel gelişmeler ele alınmıştır. İkili rejimin
saldırılarının kabul edilemez olduğunu ifade ederek, İdlib´de
yaşanan krizin bir an önce sona erdirilmesi konusunda görüş
alışverişinde bulunmuşlardır. İlaveten deniz komşumuz Libya´nın
yeniden barış ve istikrara kavuşturulmasının önemi vurgulanmıştır.
İki lider, ikili ticaret hacminin 100 milyar dolara çıkarılması için
gerçekleştirilen müzakerelerin yeniden başlaması hususunda
mutabık kalmışlardır" denildi.

Euro Bölgesi

Euro Bölgesi'nde ekonomi geçen yılın son çeyreğinde bir önceki üç
aylık döneme göre mevsim etkisinden arındırılmış olarak %0,1
büyürken, yılın son çeyreğine göre %0,9 artış kaydetti. Dış ticaret
dengesi ise aralık ayında 22,2 milyar euro oldu.

ABD

ABD'de perakende satışlar Ocak'ta beklentilere paralel olarak %0,3
arttı. Böylece perakende satışlar yıla pozitif başlayarak yükselişini
4. Ayda da sürdürdü. Fed'in açıkladığı verilere göre ABD'de sanayi
üretimi Ocak'ta %0,3 düştü. Sanayi üretimi böylece son 5 ayın
4'ünde geriledi. Kapasite kullanım oranı ise beklendiği gibi
%77,1'den %76,8'e geriledi. Bu 2017 Eylül ayından beri görülen en
düşük seviye oldu. İmalat sanayi üretimi de beklentiler
doğrultusunda %0,1 düştü.

Piyasa Verileri

Pariteler Son Günlük Değ.
(%)

Haftalık Değ.
(%)

Yılbaşı Değ.
(%)

USDTRY 6.0413 -0.22 0.46 1.55
EURTRY 6.5457 -0.24 -0.33 -1.92
EURUSD 1.0835 -0.02 -0.71 -3.41
GBPUSD 1.3039 0.02 1.00 -1.56
USDJPY 109.85 0.00 0.10 1.09

Sepetler Son Günlük Değ.
bp

Haftalık Değ.
bp

Yılbaşı Değ.
bp

½ $ + ½ € 6.3085 -0.85 3.00 -0.35
Dolar Endeksi 99.1400 -2.10 30.80 275.10
REK 75.7200 - - -37.00

Endeks Vadeliler Son Günlük Değ.
(%)

Haftalık Değ.
(%)

Yılbaşı Değ.
(%)

S&P 500 Yakın Vade 3,389.50 0.25 1.09 4.91
DAX Yakın Vade 13,796.00 0.43 2.33 4.15
Dow Jones Yakın
Vade 29,453.00 0.20 0.71 3.31

Emtialar Son Günlük Değ.
(%)

Haftalık Değ.
(%)

Yılbaşı Değ.
(%)

Ons Altın 1,582.29 -0.11 0.54 4.25
Gram Altın 307.33 -0.25 1.01 5.85
WTI 52.24 -0.04 5.48 -14.59
BRENT 57.33 -0.04 7.75 -14.19
Bakır 2.62 0.74 2.26 -6.06

Tahviller Son Günlük Değ.
bp

Haftalık Değ.
bp

Yılbaşı Değ.
bp

Türkiye 2 Yıllık 11.2000 13.00 68.00 -58.00
Türkiye 10 Yıllık 11.4300 11.00 76.00 -78.00
ABD 10 Yıllık 1.5920 -2.00 0.50 -32.70
ABD 2 Yıllık 1.4300 -1.00 2.50 -14.10
Almanya 10 Yıllık -0.3980 -0.90 -1.00 -21.00
Almanya 2 Yıllık -0.6570 0.10 -1.10 -4.00

Gelişmekte Olan
Ülke Kurları Son Günlük Değ.

(%)
Haftalık Değ.

(%)
Yılbaşı Değ.

(%)
USDZAR 14.8639 -0.35 -0.75 6.12
USDIDR 13,687.60 -0.14 -0.16 -1.42
USDTRY 6.0416 -0.22 0.47 1.55
USDRUB 63.4004 -0.18 -1.13 2.13
USDBRL 4.2964 0.11 -0.69 6.88
USDCNY 6.9800 -0.10 -0.06 0.24
USDMXN 18.5316 -0.08 -0.95 -2.00
USDCZK 22.9721 0.04 0.12 1.34
USDHUF 309.4895 -0.02 -0.13 4.93
USDPLN 3.9211 -0.05 0.25 3.36
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Euro/Dolar

Euro Bölgesi'nde ekonomi geçen yılın son çeyreğinde bir önceki üç
aylık döneme göre mevsim etkisinden arındırılmış olarak %0,1
büyürken, yılın son çeyreğine göre %0,9 artış kaydetti. Dış ticaret
dengesi ise aralık ayında 22,2 milyar euro oldu. Haftanın son işlem
günü ABD’de perakende satışlar ocak ayında beklentilere paralel
%0,3 artarak yükselişini 4. ayda da sürdürdü. Sanayi üretimi %0,3
düşerek son 5 ayın 4'ünde gerileme kaydetti. Geçen hafta 1,0826
seviyesinin test edildiği paritede zayıf seyir haftanın ilk işlem
günüde devam ediyor. Geri çekilmelerde 1,0826 – 1,0800 – 1,0780
seviyeleri destek, toparlanmalarda 1,0862 - 1,0890 ve 1,0905
direnç seviyeleridir. Bugün ABD’de piyasalar kapalı bulunduğundan
paritede düşük volatilite gözlemlenebilir.

Günlük Pivot Seviyeleri
   1.0852

  1.0848  

 1.0841   

1.0835    

 1.0831   

  1.0827  

   1.0821

GBP/USD

İngiltere’de perşembe günü gerçekleşen kabine değişiklerinin
ardından 1,30 seviyelerini aşan GBPUSD paritesinde haftanın son
günü kar satışları görüldü. Hatırlanacağı üzere yeni maliye
bakanıyla daha çok mali teşvik paketi beklentisi perşembe günü
sterlini desteklemişti. Öte yandan ABD’de haftanın son günü
açıklanan veriler sanayi üretimi verisi hariç beklentilerle uyumluydu.
Bugün ABD piyasaları Başkanlık günü nedeniyle kapalı olacak.
İngiltere’de ise önemli bir veri akışı bulunmuyor. Paritede bugün
geçen haftanın zirvesi 1,3069 seviyesinin üzerinde 1,3110 ve
1,3153 seviyeleri önem kazanacaktır. Geri çekilmelerde ise 1,3002
seviyesinin altında 1,2970 ve dünün en düşüğü 1,2944 seviyeleri
destek noktaları olarak izlenecektir.

Günlük Pivot Seviyeleri
   1.3065

  1.3060  

 1.3049   

1.3039    

 1.3033   

  1.3028  

   1.3017
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USD/TRY

Dolar/TL kuru cuma günü 6,0350 ve 6,0678 seviyeleri arasında
dalgalanarak günü 6,0548 seviyesinden tamamladı. Yurtiçinde
gündemin zayıf seyrettiği güne yatay başlayan Dolar/TL kurunda
sabah cari denge rakamları takip edildi. Öğle saatlerinde çarşamba
gününden beri etkili olan 6,06 direnci yeniden test edilirken
kapanışa doğru kurun bir miktar geri çekildiğini izledik. Bugün ABD
piyasaları kapalı olacak. Yurtiçinde ise bugün bütçe dengesi rakamı
takip edilecek. Dolar/TL kuru sabah 08:40 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
   6.0711

  6.0646  

 6.0529   

6.0413    

 6.0347   

  6.0282  

   6.0165

EUR/TRY

Euro/TL kuru cuma günü 6,5379 ve 6,5808 seviyeleri arasında
dalgalanarak günü 6,5607 seviyesinden tamamladı. Euro
Bölgesi'nde ekonomi geçen yılın son çeyreğinde bir önceki üç aylık
döneme göre mevsim etkisinden arındırılmış olarak %0,1
büyürken, son çeyreğe göre %0,9 artış kaydetti. Yurtiçinde cari
işlemler hesabı, 2019 yılında 1 milyar 674 milyon dolar fazla verdi.
Diğer yandan jeopolitik risklere karşı gelişmeler ön planda
bulunurken, bugün bütçe dengesi takip edilecek. Toparlanmanın
kaydedildiği çapraz kurda 6,5820 - 6,6150 ve 6,6436 seviyeleri
direnç konumunda bulunmaktadır. 22 günlük üssel ortalamanın
yukarı yönlü kırılması durumunda yükseliş ivmesi artış kaydedebilir.
Geri çekilmelerde 6,5050 - 6,4565 ve 6,4000 destek seviyeleridir. 

Günlük Pivot Seviyeleri
   6.5898

  6.5808  

 6.5632   

6.5457    

 6.5367   

  6.5277  

   6.5101
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XAU/USD

Ons altın yeni haftaya 1582$ seviyelerinden başlıyor. Çin’de bazı
sanayi bölgelerindeki üretimi durma noktasına getirilen yeni
koronavirüsün korkusu devam ediyor. Bir yandan finansal
piyasalara yönelik risk iştahı devam ederken, diğer tarafta VIX
(korku endeksi) artışı ve ABD tahvil faizlerindeki düşüş güvenli
liman talebini canlı tutuyor. Teknik olarak kısa vadeli ve orta vadeli
yükseliş trendi devam ederken, 1587-1590$ seviyesinde önemli bir
direnç mevcut. VIX’in yükselmesi ileride altın talebini besleyebilir.
1587/ 1592/ 1597 dirençler, 1581/ 1576/ 1573 ise desteklerdir.
Bugün ABD piyasaları kapalı bu nedenle altında önemli bir hacim
piyasası olmayacak.

Günlük Pivot Seviyeleri
   1,587.09

  1,585.45  

 1,583.87   

1,582.29    

 1,580.65   

  1,579.01  

   1,577.43

DAX Yakın Vade

Perşembe sabahı açıklanan veride salgına yakalanan kişi
sayısında yaşanan sert artış sonrasında risk iştahı baskı altında
kalırken, cuma günü de küresel hisse piyasalarında dalgalı bir seyir
etkili oldu. Haftanın son işlem gününde Avrupa borsalarında karışık
kapanışlar görülürken, açıklanan son çeyrek büyüme rakamları
beklentileri genel olarak karşıladı. DAX vadelisi cuma gününü
%0,08’lik sınırlı bir yükselişle 13.737 puandan tamamladı. 13.639
seviyesi üzerinde kalındığı sürece kısa vadeli teknik görünümün
pozitif seyrini koruyacağını değerlendirirken, bu sabah DAX
vadelisinde hafif alıcılı bir seyir izleniyor. Yükselişlerde 13.801 –
13.827 ve 13.865 seviyeleri direnç olarak izlenebilir. Geri
çekilmelerde ise 13.750 – 13.707 ve 13.639 seviyeleri destek
konumunda bulunmaktadır. 

Günlük Pivot Seviyeleri
   13,874.17

  13,839.33  

 13,817.67   

13,796.00    

 13,761.17   

  13,726.33  

   13,704.67
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Dow Jones Yakın Vade

ABD piyasaları bugün resmi tatil dolayısıyla kapalı olacak. Cuma
günü ABD endeksleri karışık kapanış gerçekleştirdi. Dow Jones
endeksi %0,09 oranında düşüş yaşadı. Bu sabah ise vadeliler
%0,20 oranında artıda seyrediyor. Endekslerin karışık seyrinde
yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınına ilişkin endişeler etkili oldu.
ABD'de Cuma açıklanan verilere göre, ülkenin sanayi üretimi
ocakta aylık %0,3 azalarak, piyasa beklentisinin üzerinde bir düşüş
kaydetti. Dow Jones vadelisini teknik olarak ele aldığımızda
29,250-29,540 seviyeleri arasında oluşan yatay bant devam ediyor.
Dow vadelisinde ana direnç 29,475- 29,500 aralığından geçiyor.
Dar bantta 29,390- 29,470a aralığında yatay bant mevcut.

Günlük Pivot Seviyeleri
   29,583.33

  29,529.67  

 29,491.33   

29,453.00    

 29,399.33   

  29,345.67  

   29,307.33

S&P 500 Yakın Vade

ABD’de S&P500 endeksi %0,16 artışla Cuma günkü seansı
sonlandırırken, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınına ilişkin
endişeler ve ABD verilerinin piyasa beklentisi altında kalması ABD
endekslerine olan ilginin azalmasına neden oldu. Mevcut durumda
yatırımcılar risk iştahını korumaya devam ediyor. S&P500 vadelisi
bu sabah %0,25 oranında artıda ve yeni zirve seviyelerinde. Teknik
olarak 3370-3395 aralığında yatay seyir devam ediyor. 3389
seviyesinden işlem gören vadelide önemli seviyeler incelendiğinde
3389/ 3395 3399 dirençler, 3381/ 3370/ 3364 ise desteklerdir.

Günlük Pivot Seviyeleri
   3,404.50

  3,398.50  

 3,394.00   

3,389.50    

 3,383.50   

  3,377.50  

   3,373.00
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Brent Petrol

Brent petrolde fiyatlar bu haftaya toparlanma yönünde başladı ve
57,30$ seviyesinden işlem görüyor. Çin’de sanayiyi durma
noktasına getirilen yeni koronavirüsün etkileri olarak petrol talebini
oldukça ciddi yavaşlatabilir. Bu nedenle petrolde geçen hafta
görülen, yükseliş trendi bu hafta bir miktar yavaşlayabilir. Brent
petrolü teknik olarak ele aldığımızda; şubat başından bu yana
yükseliş trendi devam ediyor. Hatta 57,55 seviyesinde çift tepe
formasyonu da oluşmasıyla düşüş için zemin oluşmaya başladı. Bu
sabah 57,30 seviyesinden işlem gören brentte yükseliş kalıcı
olmayabilir. 57,55/ 57,70/ 58,50 dirençler, 56,90/ 56,55/ 56,00 ise
desteklerdir.

Günlük Pivot Seviyeleri
   58.07

  57.73  

 57.53   

57.33    

 56.99   

  56.65  

   56.45

USD/JPY

Haftanın son işlem günü ABD’de perakende satışlar ocak ayında
beklentilere paralel %0,3 artarak yükselişini 4. ayda da sürdürdü.
Sanayi üretimi %0,3 düşerek son 5 ayın 4'ünde geriledi. Kapasite
kullanım oranı ise beklendiği gibi %77,1'den %76,8'e geriledi. Bu
2017 Eylül ayından beri görülen en düşük seviye oldu. Japonya’da
büyüme verileri beklentileri karşılamazken, sanayi üretimi %1,2
seviyesinde açıklandı. Kapasite kullanım oranı ise 0,4%azalış
kaydetti. Zayıf gelen büyüme verilerinin ardından JPY’de değer
kaybı görünürken, paritede toparlanma kaydedilmektedir.
Yükselişlerde 109,92 – 110,00 ve 110,20 seviyeleri direnç, 109,70 -
109,55 ve 109,38 destek seviyeleri olarak takip edilmektedir. 

Günlük Pivot Seviyeleri
   110.05

  109.96  

 109.90   

109.85    

 109.76   

  109.66  

   109.61
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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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