
Forex Bülten 20 Şubat 2020

Piyasa Gündemi

TCMB dünkü toplantısında faizlerde 50 baz puan indirime gitti.
Türkiye ve Rusya arasındaki görüşmelerde herhangi bir
anlaşamaya varılamazken, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın olası İdlib
operasyonuna yönelik açıklamaları jeopolitik riskleri gündemde
tutuyor. İdlib ve Libya konusundaki gelişmeler yurt içi piyasaların
yakın takibinde yer alıyor. Küresel piyasalarda ise virüs salgını ve
salgının ekonomiler üzerindeki etkisi izlenmeye devam edecek.

 Açıklanacak Önemli Ekonomik Veriler    
     
•    10:00 Türkiye – Tüketici Güveni Önem: Orta
•    18:00 Euro Bölgesi – Tüketici Güveni Önem: Orta 

Türkiye

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, İdlib ve Libya'daki krizlere
ilişkin, "İdlib ve Libya'daki gelişmeler Akdeniz'de suların ısınmasına
neden olabilir. Birleşmiş Milletler artık yaşananlara ilgisiz kalamaz"
ifadelerini kullandı. Diğer yandan Rusya ile sorun alanlarıyla
sorunsuz alanları karıştırıp işin içinden çıkılamaz hale gelmesini
istemediklerini vurgulayan Cumhurbaşkanı Erdoğan, bu nedenle
İdlib ile ilgili verilen sözlerin tutulmasını beklediklerini vurguladı.
Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Türkiye, İdlib konusunda kendi harekât
planlarını uygulamak üzere her türlü hazırlığını yapmıştır. Her
operasyonda olduğu gibi, bu konuda da "Bir gece ansızın
gelebiliriz" diyoruz. Daha açık bir ifadeyle, İdlib harekâtı artık bir an
meselesidir." dedi. Bu söylemin üzerine Kremlin Sözcüsü Peskov,
"Türkiye'nin Suriye ordusuna karşı harekat düzenlemesi İdlib için
en kötü senaryo olur." dedi. Gündeme ilişkin gelişmeler yakından
takip ediliyor.

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası şubat ayı toplantısında politika
faizini 50 baz puan düşürdü, bankanın açıklamasında koronavirüs
salgınının sermaye akımları, dış ticaret ve emtia fiyatları kanalıyla
oluşturabileceği etkilerin yakından takip edildiği ifade edildi.
Yurtiçinde bugün tüketici güven endeksinin açıklanması bekleniyor.

Euro Bölgesi

Avrupa İstatistik Ofisi, Avrupa Birliği ve Euro Bölgesi'nin 2019 aralık
ayı mevsimsellikten arındırılmış inşaat üretimi verilerini yayımladı.
Buna göre, 19 üyeli Euro Bölgesi'nde inşaat üretimi, aralıkta kasım
ayına kıyasla %3,1 düştü. İnşaat üretimi, 2018'in aralık ayına göre
ise %3,7 geriledi. Böylece ortalama inşaat üretimi 2019'da 2018'e
kıyasla Euro Bölgesi'nde % 1,8, AB'de %2,4 arttı. Euro Bölgesi’nde
bugün ECB toplantı tutanakları,tüketici güven endeksi ve Almanya
ÜFE rakamları takip edilecek.

ABD

ABD'de üretici fiyat endeksi ocak ayında %0,5, yıllık bazda %2,1
artış kaydetti. Bu, artış Ekim 2018'den beri görülen en büyük artış
oldu. Konut başlangıçları Ocak'ta %3,6 geriledi, inşaat izinleri 13
yılın zirvesine çıktı. İnşaat izinleri ise %9,2 artışla 1,55 milyon oldu.
Bu, Mart 2007'den beri görülen en yüksek seviye olarak kayda
geçti. Fed'in 28-29 Ocak tarihli toplantı tutanaklarında mevcut para
politikası duruşunun bir süre daha uygun kalmaya devam edeceği
vurgulandı. Ticaret belirsizliklerinin ticaret anlaşmasına rağmen
sürdüğü açıklanan tutanaklarda, "Fed uzmanları 2020'de ve
2021'de potansiyel üzerinde büyüme bekliyorlar. Yetkililere göre
komite repo olanaklarını tartışmaya devam etmeli" denildi.

Piyasa Verileri

Pariteler Son Günlük Değ.
(%)

Haftalık Değ.
(%)

Yılbaşı Değ.
(%)

USDTRY 6.0891 0.07 0.78 2.35
EURTRY 6.5693 -0.14 0.23 -1.57
EURUSD 1.0789 -0.20 -0.48 -3.82
GBPUSD 1.2902 -0.17 -1.12 -2.60
USDJPY 111.55 0.27 1.61 2.65

Sepetler Son Günlük Değ.
bp

Haftalık Değ.
bp

Yılbaşı Değ.
bp

½ $ + ½ € 6.3200 0.70 0.15 0.80
Dolar Endeksi 99.7370 3.20 67.00 334.80
REK 75.7200 - - -37.00

Endeks Vadeliler Son Günlük Değ.
(%)

Haftalık Değ.
(%)

Yılbaşı Değ.
(%)

S&P 500 Yakın Vade 3,386.00 -0.04 0.25 4.80
DAX Yakın Vade 13,771.00 -0.07 0.34 3.96
Dow Jones Yakın
Vade 29,322.00 -0.05 -0.37 2.86

Emtialar Son Günlük Değ.
(%)

Haftalık Değ.
(%)

Yılbaşı Değ.
(%)

Ons Altın 1,607.02 -0.37 1.95 5.87
Gram Altın 314.60 -0.27 2.73 8.37
WTI 53.71 0.73 3.98 -12.21
BRENT 59.36 0.48 5.01 -11.14
Bakır 2.61 0.21 0.06 -6.39

Tahviller Son Günlük Değ.
bp

Haftalık Değ.
bp

Yılbaşı Değ.
bp

Türkiye 2 Yıllık 11.0500 -21.00 4.00 -73.00
Türkiye 10 Yıllık 11.8500 28.00 53.00 -36.00
ABD 10 Yıllık 1.5630 -0.10 -4.90 -35.60
ABD 2 Yıllık 1.4220 0.20 -1.80 -14.90
Almanya 10 Yıllık -0.4200 0.10 -3.10 -23.20
Almanya 2 Yıllık -0.6510 -0.20 -0.40 -3.40

Gelişmekte Olan
Ülke Kurları Son Günlük Değ.

(%)
Haftalık Değ.

(%)
Yılbaşı Değ.

(%)
USDZAR 15.0772 0.59 0.88 7.64
USDIDR 13,777.30 0.45 0.54 -0.78
USDTRY 6.0891 0.07 0.78 2.35
USDRUB 63.6833 0.21 0.00 2.59
USDBRL 4.3654 0.02 0.26 8.60
USDCNY 7.0161 0.25 0.55 0.76
USDMXN 18.6152 0.24 0.06 -1.55
USDCZK 23.1220 0.13 0.73 2.00
USDHUF 312.3300 0.21 0.28 5.89
USDPLN 3.9567 0.21 1.01 4.30
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Euro/Dolar

Euro Bölgesi’nde inşaat üretimi, aralıkta kasım ayına kıyasla %3,1
düşerken, 2018'in aralık ayına göre ise %3,7 geriledi. ABD’de
üretici fiyat endeksi ocak ayında %0,5, yıllık bazda %2,1 artış
kaydetti. Bu, artış Ekim 2018'den beri görülen en büyük artış oldu.
Dün akşam yayınlanan Fed'in toplantı tutanaklarında ise mevcut
para politikası duruşunun bir süre daha uygun kalmaya devam
edeceği vurgulandı. Paritede 1,0785 önemli destek seviyesi
konumunda bulunurken, devamında 1,0775 ve 1,0755 diğer destek
seviyeleri olarak izlenebilir. Olası toparlanmalarda ise 9 günlük
hareketli ortalamanın aşılması durumunda kısa vadede 1,0815 –
1,0822 ve 1,0838 direnç seviyeleridir. 

Günlük Pivot Seviyeleri
   1.0836

  1.0826  

 1.0807   

1.0789    

 1.0779   

  1.0770  

   1.0751

GBP/USD

GBPUSD paritesi dün dolar endeksinin yaklaşık son 33 ayın
zirvelerine çıkmasıyla 1,29 seviyelerine kadar geriledi. Dün
Koronavirus’un Çin dışındaki ülkelerde de hızlı yayılmasına yönelik
haberlerin yanı sıra ABD’de açıklanan ÜFE rakamlarının son 1 yılın
en yükseklerine tırmanması ve inşaat verilerinin beklentileri aşması
küresel dolar endeksinin yıl içi zirvelerine ulaşmasını sağladı.
İngiltere’de açıklanan enflasyon rakamı ise yıllık bazda
beklentilerini üzerinde gerçekleşti. Bugün İngiltere’de perakende
satışlar ABD tarafında haftalık işsizlik ve öncü göstergeler verileri
takip edilecek. Paritede bugün 1,2895 seviyesinin altında 1,2872 ve
1,2831 seviyeleri önem kazanacaktır. Yükselişlerde ise 1,2935
seviyesinin üzerinde 1,2970 ve 1,3023 seviyeleri direnç noktaları
olarak izlenecektir.

Günlük Pivot Seviyeleri
   1.2950

  1.2939  

 1.2921   

1.2902    

 1.2892   

  1.2881  

   1.2863
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USD/TRY

Dolar/TL kuru dün 6,0508 ve 6,0868 seviyeleri arasında
dalgalanarak günü 6,0846 seviyesinden tamamladı. Dün
piyasalarda Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın açıklamaları ve TCMB faiz
kararı takip edildi. Cumhurbaşkanı’nın Suriye’ye yönelik
söylemlerinin yanı sıra öğlen TCMB’nin beklentilerin bir miktar
üzerinde faiz indirimine gitmesinin ardından kurun 6,08 seviyelerini
aştığını izledik. Bugün yurtiçinde jeopolitik gelişmeler yurtdışında
ise öğleden sonra ABD tarafında açıklanacak veriler takip edilecek.
Dolar/TL kuru sabah 08:48 itibariyle 6,09 seviyelerine yakın işlem
görüyor.  Kurda bugün sabah saatlerinde test edilen 6,10
seviyesinin üzerinde 6,13 ve 6,15 seviyeleri takip edilecektir. Geri
dönülerde ise 6,07 seviyesinin altında 6,04 ve 6,01 seviyeleri
destek noktaları olarak izlenebilir.

Günlük Pivot Seviyeleri
   6.1249

  6.1142  

 6.1017   

6.0891    

 6.0784   

  6.0677  

   6.0552

EUR/TRY

Euro/TL kuru dün 6,5349 ve 6,5786 seviyeleri arasında
dalgalanarak günü 6,5664 seviyesinden tamamladı. Euro
Bölgesi’nde inşaat üretimi, aralıkta kasım ayına kıyasla %3,1
düşerken, 2018'in aralık ayına göre ise %3,7 geriledi. Yurtiçinde
jeopolitik risklere ilişkin gelişmeler ve TCMB’nin faiz kararı takip
edildi. Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası şubat ayı toplantısında
politika faizini 50 baz puan düşürdü. Son dönemde ortaya çıkan
salgın hastalığın sermaye akımları, dış ticaret ve emtia fiyatları
kanalıyla oluşturabileceği etkilerin yakından takip edildiği
vurgulandı.22 günlük üssel ortalamanın aşıldığı çapraz kurda
6,6000 - 6,6436 ve 6,7000 seviyeleri direnç, geri çekilmelerde
6,5050 - 6,4565 ve 6,4000 destek seviyeleridir. 

Günlük Pivot Seviyeleri
   6.6135

  6.6030  

 6.5862   

6.5693    

 6.5588   

  6.5484  

   6.5315
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XAU/USD

Ons altın bu sabah 1608$ seviyesinden fiyatlanıyor. Fed'in son
toplantısına yönelik tutanaklarında mevcut para politikası
duruşunun bir süre daha uygun kalmaya devam edeceği
vurgulandı. Çin'in ekonomik büyümesi koronavirüs salgını
nedeniyle risklerle karşı karşıya. Çin Merkez Bankası bir dizi
politika faizinde indirime gitmesinin ardından yeni şirket ve
hanehalkı kredilerine uygulanan gösterge borçlanma maliyetlerini
düşürdü. Temel yönden likiditeden ve düşük faiz ortamından
beslenen altında teknik olarak orta ve uzun vadeli trend yükseliş
yönünde. 1607/ 1611/ 1616 dirençler, 1600/ 1592/ 1587 ise
desteklerdir.

Günlük Pivot Seviyeleri
   1,618.05

  1,615.49  

 1,611.25   

1,607.02    

 1,604.46   

  1,601.90  

   1,597.66

DAX Yakın Vade

Küresel hisse piyasalarında dün toparlanma çabası etkili olurken
önceki günkü kayıpların geri alındığı görüldü. Bununla birlikte
güvenli liman talebi gücünü korumaya devam ederken, virüs
salgınına dair gelişmeler risk iştahı üzerinde belirleyici olmayı
sürdürecektir. Avrupa borsalarında pozitif bir seyrin izlendiği günde
DAX vadelisi günü %0,88’lik bir yükselişle 13.781 puandan
tamamladı. Bu sabah ise vadeli piyasalarda hafif satıcılı bir seyir
izlenirken, DAX vadelisinde de satışlar etkili oluyor. Geri
çekilmelerin devam etmesi halinde 13.706 – 13.674 ve 13.639
seviyeleri destek olarak izlenebilir.13.639 desteği altında satış
baskısının artış kaydedebileceğini değerlendiriyoruz. Tepki
alımlarında ise 13.760 – 13.805 ve 13.824 seviyeleri direnç olarak
izlenebilir. 

Günlük Pivot Seviyeleri
   13,929.33

  13,876.67  

 13,824.33   

13,772.00    

 13,719.33   

  13,666.67  

   13,614.33
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Dow Jones Yakın Vade

ABD’de endeksler dünkü seansı alıcılı geçirseler de bu sabah
vadelilerin kazançlarını geri vererek eksiye geçtiklerini görüyoruz.
Dow Jones endeksi dünkü seansı %0,40 oranında artıda
kapatırken, vadelisi ise hafif yatay negatif seyir izliyor. Çin'de
toplam 2,118 kişi virüse bağlı olarak hayatını kaybetti. Koronavirüs
salgınının Çin dışında da hızlı yayıldığına ilişkin sinyaller riskten
kaçışta etkili oldu. İran'ın Kum kentinde yeni tip koronavirüs test
sonuçları pozitif çıkan 2 kişinin yaşamını yitirdiği öğrenildi. Teknik
olarak eski bandın desteği 29,260 seviyesinin üzerine çıkılmasıyla
tekrardan kuvvetlenen 29,540-29,260 arasındaki yatay bandına
geri dönmüş oldu. 29,320/ 29,400/ 29,470 dirençler, 29,260/
29,200/ 29,090 ise desteklerdir.

Günlük Pivot Seviyeleri
   29,616.00

  29,525.00  

 29,423.00   

29,321.00    

 29,230.00   

  29,139.00  

   29,037.00

S&P 500 Yakın Vade

Dünkü ABD seansında alıcılı seyirler vardı. S&P500 endeksi dünkü
seansında %0,47 oranında değer kazanırken bu sabah ABD
vadelileri asyadaki pozitif seyrin aksine yatay hafif satıcılı geçiyor.
Çin’in piyasaya sağladığı likidite borsalara olumlu yansırken bir
taraftan da güvenli liman talebi devam ediyor. Birbirine kıyasla iki
zıt durum karşısında endekslerdeki seyir çoğu zaman kararsız
devam edip yatay sonuçlanıyor. 3385 seviyesinden işlem gören
vadelide 3390/ 3395/ 3400 dirençler, 3378/ 3371/ 3366 ise
desteklerdir.

Günlük Pivot Seviyeleri
   3,417.83

  3,407.67  

 3,396.83   

3,386.00    

 3,375.83   

  3,365.67  

   3,354.83
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Brent Petrol

Brent petrol 59,33$ seviyesinden fiyatlanıyor. ABD'de konut
başlangıçları 13 yılın zirvesinden geriledi ancak yine de yüksek
seyrini korudu. Diğer tarafta ABD'de ÜFE Ocak'ta aylık %0,5, yıllık
%2,1 artarak 1 yıldan fazla sürenin en yüksek seviyesine çıktı.
Diğer tarafta Çin’de halen daha fabrikaların yarısı kapalı. Bu durum
petrol talebine olumsuz yansıması beklenirken, 6 Mart’ta OPEC+
toplantısı bir araya geliyor. Teknik olarak yükseliş kanalı devam
ediyor ve petrol bu kanalın üzerine çıkmaya çalışıp yükseliş
ivmesini artırmayı amaçlıyor. Eğer 59,70$ seviyesinin üzerine
çıkamazsa yükselişler geçici olabilir. 59,50/ 60,20/ 60,60 dirençler,
59,20/ 58,55/ 57,80 ise desteklerdir.

Günlük Pivot Seviyeleri
   60.38

  60.06  

 59.71   

59.36    

 59.03   

  58.71  

   58.36

USD/JPY

ABD’de üretici fiyat endeksi ocak ayında %0,5, yıllık bazda %2,1
artış kaydetti. Bu, artış Ekim 2018'den beri görülen en büyük artış
oldu. Dün akşam yayınlanan Fed'in toplantı tutanaklarında ise
mevcut para politikası duruşunun bir süre daha uygun kalmaya
devam edeceği vurgulandı. Fazilerin mevcut seviyesinin %2
enflasyona dönüş için uygun olduğu belirtildi. Japonya’da zayıf
gelen veriler ve ABD’den gelen pozitif veriler sonrası JPY’de sert
değer kaybının yaşanmasında etkili oldu. USDJPY’de yaşanan
yükselişin devam etmesi halinde dünün zirvesi olan 111,60 –
11185 ve 112,00 direnç seviyeleri olarak izlenebilir. Olası geri
çekilmelerde 111,10 - 111,00 ve 110,65 destek seviyeleri olarak
takip edilebilir. 

Günlük Pivot Seviyeleri
   112.15

  111.86  

 111.70   

111.55    

 111.25   

  110.96  

   110.80
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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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