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Piyasa Gündemi

Hafter güçlerinin Libya’da Türk gemisini vurduğuna ilişkin iddialar
yurt içi piyasalar üzerindeki satış baskısını artırırken, ilerleyen
saatlerde bu iddia yalanlandı. Türk Heyeti’nin Moskova’daki
temaslarında tatmin edici bir sonuç alınamadığını açıklanırken,
jeopolitik gelişmeler önemini koruyor. TCMB’nin faiz kararına ilişkin
piyasadaki beklentiler 0 – 50 baz puan faiz indirimi yönünde
şekillenirken, bizim beklentimiz faizlerde değişikliğe gidilmemesi
yönünde. 

 Açıklanacak Önemli Ekonomik Veriler    
     
•    14:00 TCMB Faiz Kararı Önem: Yüksek
•    16:30 ABD – ÜFE Önem: Yüksek 

Türkiye

Türk ve Rus heyetlerin, Suriye’nin İdlib bölgesindeki durumu ele
almak amacıyla Moskova'da yaptığı görüşmeler dün sona erdi.
Diplomatlar, askeri yetkililer ve istihbarat yetkililerinin katıldığı
toplantının ardından Türk heyeti Moskova’dan ayrıldı. Görüşmelerin
ardından herhangi bir resmi açıklama yapılmadı. Diplomatik
kaynaklardan edinilen bilgiye göre, toplantıda Türk heyeti, sahada
gerginliğin süratle azaltılması ve insani durumun daha fazla
kötüleşmesinin önüne geçilmesi gereğini vurgulamıştı.
Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü Kalın, Rusya ile İdlib görüşmeleri
hakkında, "Şu ana kadar müzakerelerden bizi tatmin edeci bir
sonuç çıkmamıştır. Sunulan kağıdı ve haritayı kabul etmedik."
açıklamasında bulundu.

Dün Halife Hafter'e bağlı Libya Ulusal Ordusu, Türkiye'ye ait bir
gemiyi vurduklarını öne sürdü. Kısa süre sonra gerçek ortaya çıktı.
Libya Limanlar Müdürlüğü, roketlerle vurulan başkent Trablus'taki
limanda herhangi bir Türk gemisinin olmadığını açıkladı.
Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın, Libya'da darbeci
Hafter'e bağlı Libya Ulusal Ordusu'nun "Türkiye'ye ait bir gemiyi
vurduk" iddiasını yalanladı. Kalın, "İsabetsiz taciz atışı oldu. Derhal
misliyle karşılık verildi" dedi. ABD Başkanı Trump, İdlib konusunda
Cumhurbaşkanı Erdoğan ile beraber çalıştıklarını ve neler
yapılabileceğini görüştüklerini bildirdi. Trump, "güçlü ve sert" bir
lider olarak nitelendirdiği Erdoğan ile iyi ilişkisi olduğunu belirtti.

Euro Bölgesi

Almanya’da ZEW beklentiler endeksi şubat ayında 26,7
seviyesinden 8,7'ye geriledi. Düşüş koronavirüsün küresel ticarete
ve Alman ekonomisine hasar vereceği endişesinden kaynaklandı.
Avrupa'nın en büyük ekonomisinde güvenin azaldığına işaret etti.
ZEW Başkanı ekonomik gelişimin şu an kırılgan durumda
olduğunu, ihracata duyarlı sektörlerde virüs kaynaklı kötüleşme
olduğunu kaydetti. Euro Bölgesi’nde de benzer şekilde 25,6 olan
endeks 10,4 ile düşüş kaydetti. 

ABD

ABD'de New York Fed Empire State imalat endeksi Şubat'ta 8,1
puan yükselerek 12,9 değerini aldı. Bu, geçen Mayıs'tan beri en
yüksek seviye olarak kayda geçti. Yeni siparişler endeksi de
Şubat'ta 15.5 puan artışla 22.1'e yükseldi. Bu, bir yılın en yüksek
seviyesi oldu. İmalat sektörü ticaret gerilimleri ve zayıf küresel
ekonomik koşullarla zarar görmesinin ardından Ocak ayında birçok
bölgesel imalat endeksleri sürpriz artışlar kaydetmiş ve sektörde
geri dönüş olduğu sinyalleri vermişti. Çin'de ortaya çıkan ölümcül
koronavirüsün sektöre şimdilik etkisi olmadığı görülüyor.  

Piyasa Verileri

Pariteler Son Günlük Değ.
(%)

Haftalık Değ.
(%)

Yılbaşı Değ.
(%)

USDTRY 6.0693 0.04 0.40 2.02
EURTRY 6.5531 0.04 -0.33 -1.81
EURUSD 1.0796 0.01 -0.73 -3.76
GBPUSD 1.2993 -0.06 0.26 -1.91
USDJPY 110.05 0.17 -0.02 1.28

Sepetler Son Günlük Değ.
bp

Haftalık Değ.
bp

Yılbaşı Değ.
bp

½ $ + ½ € 6.3130 1.20 1.45 0.10
Dolar Endeksi 99.4610 2.10 41.20 307.20
REK 75.7200 - - -37.00

Endeks Vadeliler Son Günlük Değ.
(%)

Haftalık Değ.
(%)

Yılbaşı Değ.
(%)

S&P 500 Yakın Vade 3,378.75 0.32 -0.05 4.57
DAX Yakın Vade 13,739.50 0.58 0.01 3.72
Dow Jones Yakın
Vade 29,297.00 0.35 -0.77 2.77

Emtialar Son Günlük Değ.
(%)

Haftalık Değ.
(%)

Yılbaşı Değ.
(%)

Ons Altın 1,603.95 0.07 2.34 5.67
Gram Altın 312.98 0.24 2.75 7.81
WTI 52.59 0.86 2.12 -14.02
BRENT 58.18 0.80 3.83 -12.90
Bakır 2.61 0.58 0.19 -6.38

Tahviller Son Günlük Değ.
bp

Haftalık Değ.
bp

Yılbaşı Değ.
bp

Türkiye 2 Yıllık 11.2600 20.00 34.00 -52.00
Türkiye 10 Yıllık 11.4100 8.00 18.00 -80.00
ABD 10 Yıllık 1.5640 1.10 -6.40 -35.50
ABD 2 Yıllık 1.4220 1.90 -1.80 -14.90
Almanya 10 Yıllık -0.4070 0.30 -3.00 -21.90
Almanya 2 Yıllık -0.6490 0.10 -1.40 -3.20

Gelişmekte Olan
Ülke Kurları Son Günlük Değ.

(%)
Haftalık Değ.

(%)
Yılbaşı Değ.

(%)
USDZAR 14.9775 -0.24 0.89 6.93
USDIDR 13,712.00 -0.11 0.31 -1.25
USDTRY 6.0692 0.04 0.40 2.02
USDRUB 63.8540 -0.02 0.98 2.86
USDBRL 4.3559 -0.14 0.07 8.36
USDCNY 7.0040 0.10 0.46 0.59
USDMXN 18.5799 -0.06 -0.24 -1.74
USDCZK 23.1180 0.01 1.23 1.98
USDHUF 311.0000 0.14 -0.51 5.44
USDPLN 3.9579 0.09 1.21 4.33
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Euro/Dolar

Euro Bölgesi ve Almanya’da dün ZEW ekonomik güven endeksleri
takip edildi. Euro Bölgesi’nde 25,6 olan endeks 10,4 ile düşüş
kaydetti. Almanya’da ise benzer bir tabloyla endeks 26,7
seviyesinden 8,7'ye geriledi. Düşüş koronavirüsün küresel ticarete
ve Alman ekonomisine hasar vereceği endişesinden kaynaklandı.
ABD’de New York Fed Empire State imalat endeksi 8,1 puan
yükselerek 12,9 değerini aldı. Yeni siparişler endeksi ise 22,1'e
yükseldi. Ticaret gerilimi ile zarar gören imalat sektöründe son
gelişmelerle toparlanmanın kaydedildiği gözlendi. Fiyatlamanın
1,0800 desteğinin altına sarktığı paritede geri çekilmelerde 1,0785
– 1,0775 ve 1,0755 seviyeleri destek, toparlanmalarda 1,0806 –
1,0828 ve1,0842 direnç seviyeleridir. 

Günlük Pivot Seviyeleri
   1.0821

  1.0813  

 1.0805   

1.0796    

 1.0789   

  1.0781  

   1.0773

GBP/USD

GBPUSD paritesi dün İngiltere’de öğle saatlerinde açıklanan
işsizlik ve kazanç verilerinin ardından yeniden 1,30 seviyelerinin
üzerine çıksa da öğleden sonra dolara olan talebin artmasıyla
kazançlarının tamamını geri verdi ve günü 1,30 seviyelerine yakın
bölgelerden tamamladı. Bugün İngiltere’de ocak ayı ÜFE ve
enflasyon verileri takip edilecek. ABD’de ise ÜFE ve inşaat
verilerinin yanı sıra Fed üyelerinin konuşmaları ve 28-29 Ocak
FOMC toplantı tutanakları piyasaların odağında olacak. Sabah
itibariyle 1,30 seviyelerinden işlem gören paritede bugün 1,3015
seviyesinin üzerinde geçen haftanın zirvesi 1,3055 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
   1.3026

  1.3017  

 1.3005   

1.2993    

 1.2984   

  1.2975  

   1.2963
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USD/TRY

Dolar/TL kuru dün 6,0417 ve 6,0722 seviyeleri arasında
dalgalanarak günü 6,0670 seviyesinden tamamladı. Dün güne
sakin başlayan Dolar/TL kuru öğle saatlerinde 6,07 ile yaklaşık son
5,5 ayın zirvelerini test etti. Bugünkü TCMB faiz kararı öncesi
yukarı yönlü eğilim devam ederken doların diğer gelişmekte olan
para birimlerine karşı da değerlendiğini izledik. Bugün faiz kararının
yanı sıra Libya-Suriye’ye yönelik jeopolitik gelişmeler ve yurtdışında
ABD tarafında açıklanacak ÜFE ve inşaat izinleri takip edilecek.
Dolar/TL kuru sabah 08:48 itibariyle 6,06 seviyelerine yakın işlem
görüyor.  Kurda bugün 6,04 seviyesinin altında 6,00 ve 5,98 destek
noktaları olarak izlenecektir. Yükselişlerde ise 6,07 seviyesinin
üzerinde 6,09 ve 6,11 seviyeleri takip edilecektir.

Günlük Pivot Seviyeleri
   6.0786

  6.0746  

 6.0719   

6.0693    

 6.0652   

  6.0612  

   6.0585

EUR/TRY

Euro/TL kuru dün 6,5394 ve 6,5762 seviyeleri arasında
dalgalanarak günü 6,5394 seviyesinden tamamladı. Euro Bölgesi
ve Almanya’da dün ZEW beklenti endeksleri sert düşüş kaydetti.
Bu düşüş koronavirüsün küresel ticarete ve Alman ekonomisine
hasar vereceği endişesinden kaynaklandı. Yurtiçinde dün
Türkiye’ye ait geminin vurulduğuna ilişkin haber akışları jeopolitik
risklerin ön plana çıkmasında etkili olsa da akşam saatlerinde bu
haber akışı yalanlandı. Bugün yurtiçi gündem ve TCMB’nin faiz
kararı ön planda olacak. 22 günlük  üssel ortalamanın aşılamadığı
çapraz kurda 6,5820 - 6,6150 ve 6,6436 seviyeleri direnç, geri
çekilmelerde 6,5050 - 6,4565 ve 6,4000 destek seviyeleridir. 

Günlük Pivot Seviyeleri
   6.5749

  6.5668  

 6.5599   

6.5531    

 6.5450   

  6.5369  

   6.5301
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XAU/USD

Ons altın yeniden 1600$ seviyesinin üzerine çıkarak bu sabah
1603$ seviyesinden fiyatlanıyor. Koronavirüs’ün doğuracağı
sonuçların en başında ekonomik büyüme geliyor. Büyüme
rakamlarını desteklemek için Çin hükümetinin piyasaya rekor
seviyelerde likidite enjekte etmesi ilk olarak altın fiyatlarına olumlu
yansırken, diğer yanda virüse kesin bir tedavi yönteminin
bulunamaması da güvenli liman arayışı doğuruyor. Ons altından
ziyade ABD tahvil faizleri de güvenli liman talebiyle karşı karşıya.
Teknik olarak orta ve kısa vadeli yükseliş trendi devam ediyor.
1605/ 1611/ 1616 dirençler, 1600/ 1592/ 1587 ise desteklerdir.
Bugün ABD inşaat izinleri ve ÜFE verileri takip edilecek.

Günlük Pivot Seviyeleri
   1,612.57

  1,609.10  

 1,606.52   

1,603.95    

 1,600.48   

  1,597.01  

   1,594.43

DAX Yakın Vade

Virüs salgının küresel ekonomi üzerindeki etkilerine ilişkin endişeler
dün risk iştahını baskılayan bir gelişme oldu. Risk iştahındaki
zayıflamanın etkisiyle küresel hisse piyasalarında zayıf bir görünüm
etkili oldu. Avrupa’da açıklanan Zew beklenti endeksleri virüs
endişeleri nedeniyle zayıflama gösterdi. Avrupa borsaları günü
düşüşlerle tamamlarken, DAX vadelisi de günü %0,87’lik düşüşle
13.660 seviyesinden kapattı. Bununla birlikte bu sabah küresel
piyasalarda toparlanma çabası etkili oluyor. Dünkü kayıpların geri
alındığı DAX vadelisinde yükselişlerin devam etmesi halinde
13.760 - 3.805 ve 13.827 seviyeleri direnç konumunda
bulunmaktadır. Geri çekilmelerde ise 13.700 – 13.674 ve 13.639
seviyeleri destek olarak izlenebilir. 3.639 seviyesi altında satış
baskısının artış kaydettiği görülebilir. 

Günlük Pivot Seviyeleri
   13,814.17

  13,785.83  

 13,762.67   

13,739.50    

 13,711.17   

  13,682.83  

   13,659.67
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Dow Jones Yakın Vade

Dünkü ABD seansında karışık seyirler vardı Dow Jones endeksi
%0,56 oranında değer kaybı yaşarken, bu sabah Dow vadelisi asya
piyasaları ile beraber bir miktar tepki vererek %0,27 oranında değer
kazanıyor. Endekslerdeki zayıflığın ana nedenlerinden birisi de
Apple'ın ocak-mart dönemine ilişkin ciro hedefine yeni tip
koronavirüs (Kovid-19) salgını nedeniyle ulaşamayacağını
duyurması oldu. Ticaret savaşlarının ardından virüs salgınının
şirket karlılıklarına ne kadar zarar vereceği henüz net bir konu
değil. Bu nedenle endekslerde kararsız seyirler izleyebiliriz. Teknik
olarak eski bandın desteği 29,260 seviyesinin kırılmasının ardından
bu bölgenin aşağısına inmesi takdirde satışlar artabilir. 29,300/
29,360/ 29,470 dirençler, 29,260/ 29,200/ 29,090 ise desteklerdir.

Günlük Pivot Seviyeleri
   29,430.33

  29,377.67  

 29,337.33   

29,297.00    

 29,244.33   

  29,191.67  

   29,151.33

S&P 500 Yakın Vade

Dünkü ABD seansında S&P500 endeksi %0,29 oranında satıcılı
kapanış yaparken, Nasdaq endeksi rekorla sonuçlandırdı. ABD
endekslerindeki karışık seyir devam ediyor. Virüsün neden olduğu
zararın boyutları ya da tedavi yöntemi hakkındaki belirsizlikler
devam ettiği sürece ABD hisse piyasalarındaki karışık ve kararsız
seyir devam edecek bu da vadelilerin hareketlerine yansıyacaktır.
Dün ABD’de NY imalat endeksi 9 ayın zirvesinde geldi. Bugün de
ÜFE verileri ve inşaat izinleri takip edilecek. S&P500 vadelisini
teknik olarak ele aldığımızda; kısa vadeli yükseliş trendin kırıldı.
3372/ 3365/ 3355 destekler, 3381/ 3388/ 3390 ise dirençlerdir.

Günlük Pivot Seviyeleri
   3,394.67

  3,388.33  

 3,383.42   

3,378.50    

 3,372.17   

  3,365.83  

   3,360.92
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Brent Petrol

Brent petrol 58,00$ üzerinde kalmaya çalışıyor. Son yükselişinde
59,00$ üzerine atamayan petrol ABD verilerinden güç buldu.
ABD'de New York Fed Endeksi 9 ayın zirvesine çıkarak Şubat'ta
12.9 değerini aldı. İmalat sektörü güncel gelişmeler nedeniyle bir
miktar zarar görmüştü. Gelen veri ise sektörde geri dönüş sinyalini
verdi. Bugün ABD ÜFE verileri ve inşaat izinleri takip edilecek.
Brent petrolü teknik olarak ele aldığımızda; 53,00$ seviyelerinden
başlayan teknik dönüş devam ediyor. Ancak 58,55$ seviyesi majör
direnç. Zira burayı kıramaması aşağıda bandı 56,85$ desteğine
kadar genişletiyor. 58,55/ 58,95/ 59,50 dirençler, 57,80/ 57,50/
56,85 ise desteklerdir.

Günlük Pivot Seviyeleri
   59.48

  58.95  

 58.57   

58.18    

 57.66   

  57.14  

   56.75

USD/JPY

ABD’de New York Fed Empire State imalat endeksi 8,1 puan
yükselerek 12,9 değerini aldı. Yeni siparişler endeksi ise 22,1'e
yükseldi. Ticaret gerilimi ile zarar gören imalat sektöründe son
gelişmelerle toparlanmanın kaydedilmesi veride yükselişin
yaşanmasında etkili oldu. Japonya’da hafta başı açıklanan büyüme
rakamlarındaki zayıf seyir, ekonominin gelecek çeyrekte daralarak
resesyona girebileceği beklentileri arttırmaktadır. Zayıf gelen
büyüme verilerinin ardından JPY’de değer kaybı sürerken, risk
iştahındaki toparlanma ile USDJPY'de yükseliş gözlenmektedir.
Toparlanmanın devam etmesi halinde 110,20 – 110,28 ve 110,36
direnç seviyeleridir. Olası geri çekilmelerde 9 günlük üssel
ortalamanın bulunduğu 109,85 – 109,55 – 109,38 destek seviyeleri
olarak izlenebilir. 

Günlük Pivot Seviyeleri
   110.43

  110.27  

 110.16   

110.05    

 109.89   

  109.73  

   109.62
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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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