
Forex Bülten 18 Şubat 2020

Piyasa Gündemi

Çin Merkez Bankası piyasalara verdiği likiditeyi artırırken,
bankalara uygulanan faiz oranında indirime gitti. Çin’den ekonomiyi
desteklemeye yönelik hamleler gelirken, virüs salgının Çin başta
olmak üzere küresel ekonomi üzerindeki etkisi takip ediliyor.
Japonya’da açıklanan büyüme rakamının son 5 yılın en sert
daralmasına işaret etmesi salgının ekonomiler üzerindeki etkisinin
önemini artırıyor. Veri akışının sakin olduğu günde yurt içinde
jeopolitik gelişmeler önemini koruyor.

 Açıklanacak Önemli Ekonomik Veriler    
     
•    13:00 Euro Bölgesi – Zew Beklenti Endeksi Önem: Orta

Türkiye

Merkezi yönetim bütçesi, ocak ayında Merkez Bankası kâr transferi
ile 21,5 milyar lira fazla verdi. Ocak ayında bütçe gelirleri 122,2
milyar lira olurken; bütçe giderleri ise 100,7 milyar lira olarak
açıklandı. Merkezi yönetim bütçesinde ocak ayında vergi gelirleri
tahsilatı geçen yılın aynı ayına göre %21,1 artışla 67 milyar 416
milyon lira oldu. Aynı dönemde faiz dışı fazla ise 34,3 milyar lira
oldu.

Dışişleri Bakan Yardımcısı Büyükelçi Sedat Önal başkanlığındaki
Türk heyeti, Rus heyetiyle İdlib konusunu görüştü. Diplomatik
kaynaklardan edinilen bilgiye göre, Önal başkanlığındaki Türk
karma heyeti, dün Moskova’da Rus mevkidaşlarıyla bir araya geldi.
Görüşmelerde İdlib’deki son durum ele alındı. Türk heyeti, sahada
gerginliğin süratle azaltılması ve insani durumun daha fazla
kötüleşmesinin önüne geçilmesi gereğini vurguladı. Kritik İdlib
görüşmesinin bugünde devam edeceğini açıkladı.

Euro Bölgesi

Uluslararası Para Fonu Başkanı Kristalina Georgieva para
politikası alanı daralırken yapısal reformların gerekliliğine dikkat
çekti. Almanya merkez bankası Bundesbank, aylık raporunda,
Almanya ekonomisinin koronavirüsten dolayı risk altında olduğunu
kaydetti. Almanya'da üretilen mallar için temel bir piyasa olan Çin
ekonomisinde diğer ülkelerde daha da işlenecek diğer bazı ürünleri
de imal ediyor. 2019 yılının zayıf bir tonda sonlanmasının ardından,
Bundesbank Almanya'da bu yılın ilk çeyreğinde radikal ekonomik
değişiklikler beklemiyor. Almanya ekonomisi yıllar süren
büyümesinin ardından 2019'da, kısmen ülkenin ihracata dayalı
sanayi sektörünü etkileyen uluslararası ticaret anlaşmazlıkların
etkisi ile durgun bir dönem geçirdi.

Çin

Çin Merkez Bankası (PBOC) ticari bankalara orta vadeli fonlama
sağladı ve bu fonlama için uyguladığı faizi düşürdü. PBOC dün
bankalara 200 milyar yuan (29 milyar dolar) tutarında bir yıl vadeli
kredi sağladı. Bu imkan için uygulanan faizi ise 10 baz puan
düşürerek yüzde 3.15 ile 2017'den beri en düşük seviyesine çekti.
PBOC ayrıca 7 gün vadeli ters repo işlemi ile de piyasaya 100
milyar yuan verdi. Böylelikle, Pazartesi günü vadesi gelen 1 trilyon
yuanlık ters repo dönüşünün 700 milyar yuanlık kısmı geri çekilmiş
oldu.

Piyasa Verileri

Pariteler Son Günlük Değ.
(%)

Haftalık Değ.
(%)

Yılbaşı Değ.
(%)

USDTRY 6.0569 0.16 0.67 1.81
EURTRY 6.5630 0.18 -0.15 -1.66
EURUSD 1.0834 0.01 -0.78 -3.41
GBPUSD 1.2998 -0.04 0.31 -1.87
USDJPY 109.79 -0.13 0.01 1.03

Sepetler Son Günlük Değ.
bp

Haftalık Değ.
bp

Yılbaşı Değ.
bp

½ $ + ½ € 6.3010 -0.75 0.30 -1.10
Dolar Endeksi 99.1680 16.50 44.70 277.90
REK 75.7200 - - -37.00

Endeks Vadeliler Son Günlük Değ.
(%)

Haftalık Değ.
(%)

Yılbaşı Değ.
(%)

S&P 500 Yakın Vade 3,371.00 -0.50 0.40 4.33
DAX Yakın Vade 13,718.00 -0.45 0.56 3.56
Dow Jones Yakın
Vade 29,293.00 -0.56 0.22 2.75

Emtialar Son Günlük Değ.
(%)

Haftalık Değ.
(%)

Yılbaşı Değ.
(%)

Ons Altın 1,585.42 0.28 1.07 4.45
Gram Altın 308.74 0.45 1.76 6.35
WTI 51.82 -0.89 3.66 -15.29
BRENT 57.12 -0.72 5.49 -14.49
Bakır 2.61 -0.19 0.61 -6.34

Tahviller Son Günlük Değ.
bp

Haftalık Değ.
bp

Yılbaşı Değ.
bp

Türkiye 2 Yıllık 11.0600 -14.00 31.00 -72.00
Türkiye 10 Yıllık 11.3300 -10.00 25.00 -88.00
ABD 10 Yıllık 1.5560 -3.60 -3.40 -36.30
ABD 2 Yıllık 1.4060 -2.40 -0.90 -16.50
Almanya 10 Yıllık -0.4000 0.20 -1.20 -21.20
Almanya 2 Yıllık -0.6550 0.30 -0.90 -3.80

Gelişmekte Olan
Ülke Kurları Son Günlük Değ.

(%)
Haftalık Değ.

(%)
Yılbaşı Değ.

(%)
USDZAR 15.0419 0.40 1.52 7.39
USDIDR 13,695.90 0.02 0.08 -1.36
USDTRY 0.0000 0.00 0.00 0.00
USDRUB 63.6216 0.19 0.38 2.49
USDBRL 4.3280 0.00 -0.05 7.67
USDCNY 6.9982 0.25 0.46 0.50
USDMXN 18.5953 0.21 -0.32 -1.66
USDCZK 22.9220 0.01 0.42 1.12
USDHUF 309.6900 -0.05 -0.13 4.99
USDPLN 3.9345 0.09 0.94 3.72
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Euro/Dolar

Euro Bölgesi'nde dün açıklanan önemli veri akışı bulunmazken,
bugün şubat ayına ilişkin ZEW güven endeksleri takip edilecek.
Almanya merkez bankası Bundesbank, aylık raporunda, Almanya
ekonomisinin koronavirüsten dolayı risk altında olduğunu bildirdi.
Dünya’nın ikinci büyük ekonomisi olan Çin ekonomisindeki bu
durum küresel piyasalarda büyüme üzerinde baskı oluşturmaya
devam ediyor. Dün Çin Merkez Bankası’nda gelen hamleler virüs
kaynaklı endişeleri bir miktar hafifletse de büyüme üzerindeki baskı
kırılgan olan Avrupa piyasalarında kazançların geri verilmesinde
etkili oldu. Zayıf seyrin sürdüğü paritede 1,0822 – 1,0800 – 1,0780
seviyeleri destek, toparlanmalarda 1,0840 - 1,0862 ve 1,0890
direnç seviyeleridir. 

Günlük Pivot Seviyeleri
   1.0860

  1.0850  

 1.0842   

1.0834    

 1.0825   

  1.0815  

   1.0807

GBP/USD

GBPUSD paritesi dün öğleden sonra gelen satışlarla yeniden 1,30
seviyelerinin altına geriledi. İngiltere’de önemli bir veri akışının
olmadığı ve ABD piyasalarının kapalı olduğu haftanın ilk gününde
parite geçen kabine değişikliklerinin ardından kaydettiği kazançların
bir kısmını geri verdi. Bugün İngiltere’de işsizlik verileri tatilin
ardından ABD’de ise NY Fed sanayi endeksi verisi takip edilecek.
Sabah itibariyle 1,30 seviyelerinden işlem gören paritede bugün
1,3015 seviyesinin üzerinde geçen haftanın zirvesi 1,3069 ve
1,3110 seviyeleri önem kazanacaktır. Geri çekilmelerde ise 1,2991
seviyesinin altında 1,2970 ve 1,2944 seviyeleri destek noktaları
olarak izlenecektir.

Günlük Pivot Seviyeleri
   1.3029

  1.3021  

 1.3009   

1.2998    

 1.2989   

  1.2980  

   1.2969
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USD/TRY

Dolar/TL kuru dün 6,0396 ve 6,0580 seviyeleri arasında
dalgalanarak günü 6,0470 seviyesinden tamamladı. Yurtiçinde ve
yurtdışında önemli bir veri akışının olmadığı günde oldukça dar bir
bantta dalgalanan Dolar/TL kuru günü başladığı noktalara yakın
seviyelerden tamamladı.  Bugün yurtiçinde yine önemli bir veri akışı
bulunmazken ABD piyasalarının bir günlük aranın ardından tekrar
işlem görecek olması ve yarın ki TCMB faiz kararı öncesi kurda
oynaklık bir miktar artabilir. Dolar/TL kuru sabah 08:48 itibariyle
6,06 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
   6.0787

  6.0682  

 6.0626   

6.0569    

 6.0465   

  6.0360  

   6.0304

EUR/TRY

Euro/TL kuru dün 6,5285 ve 6,5681 seviyeleri arasında
dalgalanarak günü 6,5490 seviyesinden tamamladı. Almanya
merkez bankası Bundesbank, aylık raporunda, Almanya
ekonomisinin koronavirüsten dolayı risk altında olduğunu bildirdi.
Bugün Euro Bölgesi ve Almanya’da açıklanacak ekonomik güven
endeksleri takip edilecek. Yurtiçinde dün merkezi yönetim bütçesi,
ocak ayında Merkez Bankası kâr transferi ile 21,5 milyar lira fazla
verdi. Diğer yandan Türk heyeti İdlib konusunu görüşmek üzere
dün ve bugün Moskova ile olan temaslarına devam ediyor.
Toparlanmanın kaydedildiği çapraz kurda 22 günlük üssel
ortalamanın aşılması halinde yükseliş ivmesi artış kaydedebilir.
Yükselişlerde 6,5820 - 6,6150 ve 6,6436 seviyeleri direnç, geri
çekilmelerde 6,5050 - 6,4565 ve 6,4000 destek seviyeleridir. 

Günlük Pivot Seviyeleri
   6.5849

  6.5741  

 6.5686   

6.5630    

 6.5523   

  6.5415  

   6.5359

444 0 435 www.gedikyatirim.com.tr

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


Gedik Forex Bülten 18 Şubat 2020

XAU/USD

Ons altına yönelik talep coronavirus sebebiyle canlı kalmaya
devam ediyor. Şirketlerin üretimlerini durdurması, Çin’in piyasaya
para enjekte etmesi, virüse karşı herhangi bir tedavi yöntemi
geliştirilememesi ve önümüzdeki belirsizlikler altın talebini canlı
tutuyor. Bu sabah 1585$ seviyesinden işlem gören ons altından
ziyade ABD tahvil faizleri de güvenli liman talebiyle karşı karşıya.
Ancak diğer yandan borsalara da olan iştah devam ettiği için
altında sert yükseliş değil daha stabil hareketler görüyoruz. Teknik
olarak ele aldığımızda; 1587/ 1592/ 1597 dirençler, 1581/ 1576/
1573 ise desteklerdir. Kısa ve orta vadeli yükseliş trendi devam
ediyor.

Günlük Pivot Seviyeleri
   1,591.40

  1,589.43  

 1,587.41   

1,585.40    

 1,583.43   

  1,581.45  

   1,579.44

DAX Yakın Vade

Çin’den ekonomiyi desteklemeye yönelik gelen hamleler dün
küresel hisse piyasalarının toparlanma kaydetmesine katkı sağladı.
Avrupa borsaları dün günü hafif yükselişlerle tamamlarken, DAX
vadelisi de günü %0,32’lik bir yükselişle 13.781 puandan kapattı.
Bununla birlikte salgına ilişkin endişeler risk iştahı üzerinde
dalgalanmalara neden oluyor. Bu sabah küresel piyasalarda satış
baskısı tekrar artış kaydederken, DAX vadelisinde de hafif satıcılı
bir seyir izleniyor. Geri çekilmelerin devamında 13.674 – 13.639 ve
13.578 seviyeleri destek olarak izlenebilir. 13.639 seviyesi altında
satış baskısının artış kaydettiği görülebilir. Yukarı yönlü
hareketlerde ise 13.750 – 13.805 ve 13.827 seviyeleri direnç
konumunda bulunmaktadır. Bugün Euro Bölgesi ve Almanya’da
Zew Beklenti Endeksi açıklanacak.

Günlük Pivot Seviyeleri
   13,793.83

  13,772.17  

 13,744.33   

13,716.50    

 13,694.83   

  13,673.17  

   13,645.33
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Dow Jones Yakın Vade

Dün ABD piyasaları Başkanlık Günü nedeniyle tatildi. Bu nedenle
spot piyasa Cuma günü kapanışta kalırken, ABD vadelileri ise
işlem gördü. Bu sabah Dow Jones vadelisi %0,32 oranında satıcılı
seyrediyor. Vadelilerdeki satıcılı seyrin ana nedenlerinden bir
tanesi ise coronavirusun neden olduğu üretimdeki kesintinin ABD’li
şirketlere sıçraması. ABD endeks vadeli kontratları, Apple'ın bu
açıklaması ile virüs dolayısıyla şirket karlarına ve ekonomik
büyümeye yönelik endişelerin daha da artmasına neden oldu.
Teknik olarak dar bantta 29,250- 29,550 aralığında yatay bant
mevcut. 29,250 desteğine geri çekilen Dow vadelisi burayı kırarsa
senaryosu değişir. 29,300/ 29,360/ 29,470 dirençler, 29,250/
29,200/ 29,090 ise desteklerdir.

Günlük Pivot Seviyeleri
   29,635.33

  29,555.67  

 29,424.33   

29,293.00    

 29,213.33   

  29,133.67  

   29,002.33

S&P 500 Yakın Vade

ABD borsaları dün resmi tatildeyken işlem gören vadelilerde
hacimsiz bir seyir vardı. Ancak Apple, virüsün talep üzerinde
yarattığı olumsuz etki nedeniyle ikinci çeyrekte ciro hedefine
ulaşamayacağını duyurdu. Bunun yanı sıra güvenli varlıklara
yönelik talep etse de risk iştahı da bir yandan devam ediyor.
Örneğin ABD tahvil faizleri düşerken bunu yanı sıra VIX endeksi de
bir miktar geri çekildi. ABD-Çin arasında var olan ticaret savaşları,
ABD-Avrupa ilişkilerine sıçrayabilir. Bunun tehlikesi uzun soluklu
alımda yatırımcı olunmasını engelliyor. S&P500 vadelisini teknik
olarak ele aldığımızda; kısa vadeli yükseliş trendin kırıldı. 3365/
3355/ 3348 destekler, 3374/ 3381/ 3390 ise dirençleredir.

Günlük Pivot Seviyeleri
   3,411.83

  3,402.17  

 3,386.58   

3,371.00    

 3,361.33   

  3,351.67  

   3,336.08
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Brent Petrol

Brent petrol bu sabah 57,07$ seviyesinden işlem görüyor. Dünkü
haberler ve bazı gelişmeler petrolü aşağı çekse de coronavirus
sebebiyle petrol talebinde henüz hesaplanamayan bir düşüş
bekleniyor. ABD'nin petrol sondaj kulesi sayısı 8-14 Şubat
haftasında bir önceki haftaya göre 2 adet artarak 678'e yükseldi.
Goldman Sachs ilk çeyrek için Brent petrol fiyat tahminini 10 dolar
düşürerek 53 dolara çekti. Bu nedenle oluşan yükselişler kalıcı
olmayabilir ve petroldeki yükselişler satış yönlü değerlendirilebilir.
Brent petrolde teknik seviyelere baktığımızda; 57,55/ 57,70/ 58,50
dirençler, 56,85/ 56,55/ 56,00 ise desteklerdir. 56,85 seviyesi
destek ve aynı zamanda kısa vadeli yükseliş trendinin geçtiği yer.
Kırılması durumunda satışlar sertleşebilir.

Günlük Pivot Seviyeleri
   57.81

  57.62  

 57.37   

57.12    

 56.93   

  56.74  

   56.50

USD/JPY

Dün ABD’de piyasalar kapalı olduğundan düşük volatilitenin
yaşandığı USDJPY’de büyüme rakamları ön plandaydı. Dün sabah
saatlerinde açıklanan veriye göre; Japonya ekonomisi 2019'un son
çeyreğinde bir önceki üç aylık döneme göre yıllıklandırılmış olarak
%6,3 küçüldü. Böylece Japonya'da büyüme beş yıldan uzun bir
sürenin en sert küçülmesini kaydetti. Bu düşüşte koronavirüs etkili
olduğu belirtilirken, ekonominin gelecek çeyrekte de daralarak
resesyona girebileceği beklentileri güçleniyor. Zayıf gelen büyüme
verilerinin ardından JPY’de değer kaybı görünürken, bugün risk
iştahındaki bozulma ile USDJPY'de sınırlı geri çekilme
gözlenmektedir. Geri çekilmenin devamında 109,55 - 109,38 ve
109,15 destek seviyeleri olurken,109,92 – 110,00 ve 110,20 direnç
seviyeleridir.

Günlük Pivot Seviyeleri
   110.19

  110.06  

 109.92   

109.79    

 109.65   

  109.52  

   109.38
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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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