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Piyasa Gündemi

TSK'ne ait unsurların İdlib Bölgesi'ne intikali sürerken, ılımlı askeri
muhaliflerin İdlib'in güneyinde operasyon başlattığı haberi yurt içi
piyasalar üzerindeki satış baskısını artırdı. Jeopolitik riskler ve
bölgede tansiyon artış kaydederken, konu ile ilgili gelişmeler ve
haber akışları fiyatlamalar ve volatilite üzerinde belirleyici olacaktır.
Bugün piyasa kapanışından sonra Fitch’in Türkiye değerlendirmesi
takip edilecek. 

 Açıklanacak Önemli Ekonomik Veriler    
     
•    12:00 Euro Bölgesi – İmalat/Hizmet PMI Önem: Yüksek
•    17:45 ABD – İmalat/Hizmet PMI Önem: Yüksek 

Türkiye

TCMB tarafından haftalık menkul kıymet ,para ve banka istatistikleri
yayımlandı. Merkez Bankası'nın verilerine göre yabancı yatırımcılar
geçen hafta net 825 milyon dolarlık menkul kıymet sattı. TCMB
toplam rezervleri, geçen hafta 1 milyar 296 milyon dolar artarak 104
milyar 56 milyon dolara yükseldi. TUİK ve Tcmb ürkiye işbirliği ile
yürütülen tüketici eğilim anketi sonuçlarından hesaplanan tüketici
güven endeksi, şubat ayında bir önceki aya göre %2,7 oranında
azalarak 57,3 oldu. Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak, İVME
finansman paketinde artık TLREF endeksli ve sabit faizli olmak
üzere iki seçenekli döneme geçileceğini açıkladı.

İdlip’te yükselen tansiyona ilişkin, Milli Savunma Bakanı Hulusi
Akar," Türkiye olarak biz bütün tarihimiz boyunca olduğu gibi bugün
de mazlumların yanında olmaya devam ediyoruz. Bu çerçevede biz
orada varlığımızı sürdürüyoruz ve Soçi Mutabakat Muhtırası'na
uyulmasını talep ediyoruz" dedi. Yurtiçinde gündeme dair
gelişmeler ve Fitch'in değerlendirmesi ön planda olacak.

Euro Bölgesi

Almanya’da ÜFE rakamları ve tüketici Gfk tüketici güven endeksleri
takip edildi. Ocak ayında ÜFE %0,8 ile beklentileri aşarken, yıllık
bazda da %0,2 yükseliş kaydetti. Gfk tüketici güven endeksi 9,8 ile
beklentilere paralel açıklandı. ECB’nin dün yayınladığı ocak
ayındaki toplantı tutanaklarında ticaret endişelerinin faz1 anlaşması
ile hafiflediği, brexit belirsizliğinin giderilmesi ile ekonomik
göstergelerde iyileşme işaretlerinin olduğu belirtildi. Bu iyimser
sinyallerin koranavirüsünün ekonomi üzerindeki negatif etkisi ile
gölgelendiği vurgulandı. 

ABD

ABD'de haftalık işsizlik maaşı başvuruları 15 Şubat'ta sona eren
haftada 4 bin artışla 210 bine yükseldi. Başvurular 50 yılın en
düşük seviyelerinde kalmaya devam ederken, önceki gün
yayınlanan Fed toplantı tutanaklarında politika yapıcıların istihdam
piyasasının güçlü kaldığı konusunda aynı fikirde olduğu
görülmüştü. Uluslararası Para Fonu Çin'de ekonomik büyümeyi
aksatan koronavirüs'ün diğer ülkelere de yayılmasının 2020'de
küresel ekonomide "son derece kırılgan" toparlanmayı sona
erdirebileceği uyarısında bulundu. IMF G20 maliye bakanları ve
merkez bankacılarına yönelik hastalık ve ABD-Çin ticaret
gerilimlerindeki yeniden artış ve iklim kaynaklı felaketler de dahil
olmak üzere küresel ekonominin karşı karşıya olduğu birçok riske
dikkat çekti.

Piyasa Verileri

Pariteler Son Günlük Değ.
(%)

Haftalık Değ.
(%)

Yılbaşı Değ.
(%)

USDTRY 6.1096 0.14 0.91 2.70
EURTRY 6.5945 0.11 0.50 -1.19
EURUSD 1.0790 0.01 -0.43 -3.81
GBPUSD 1.2891 0.07 -1.12 -2.68
USDJPY 111.99 -0.08 1.95 3.06

Sepetler Son Günlük Değ.
bp

Haftalık Değ.
bp

Yılbaşı Değ.
bp

½ $ + ½ € 6.3460 2.60 2.90 3.40
Dolar Endeksi 99.8150 -5.00 65.40 342.60
REK 75.7200 - - -37.00

Endeks Vadeliler Son Günlük Değ.
(%)

Haftalık Değ.
(%)

Yılbaşı Değ.
(%)

S&P 500 Yakın Vade 3,351.00 -0.54 -0.89 3.71
DAX Yakın Vade 13,633.50 -0.54 -0.75 2.92
Dow Jones Yakın
Vade 29,023.00 -0.51 -1.27 1.81

Emtialar Son Günlük Değ.
(%)

Haftalık Değ.
(%)

Yılbaşı Değ.
(%)

Ons Altın 1,631.41 0.73 2.99 7.48
Gram Altın 320.45 0.87 4.00 10.39
WTI 53.36 -0.92 2.10 -12.77
BRENT 58.84 -0.83 2.59 -11.93
Bakır 2.58 -0.25 -0.74 -7.43

Tahviller Son Günlük Değ.
bp

Haftalık Değ.
bp

Yılbaşı Değ.
bp

Türkiye 2 Yıllık 11.0800 3.00 1.00 -70.00
Türkiye 10 Yıllık 12.2800 34.00 85.00 7.00
ABD 10 Yıllık 1.4930 -2.70 -9.90 -42.60
ABD 2 Yıllık 1.3810 -0.80 -4.90 -19.00
Almanya 10 Yıllık -0.4400 0.20 -4.30 -25.20
Almanya 2 Yıllık -0.6460 0.30 1.20 -2.90

Gelişmekte Olan
Ülke Kurları Son Günlük Değ.

(%)
Haftalık Değ.

(%)
Yılbaşı Değ.

(%)
USDZAR 15.1237 -0.07 1.39 7.98
USDIDR 13,845.60 0.15 1.01 -0.28
USDTRY 6.1096 0.14 0.91 2.70
USDRUB 64.1999 -0.01 1.08 3.42
USDBRL 4.3938 0.07 2.38 9.31
USDCNY 7.0341 0.15 0.67 1.02
USDMXN 18.8970 0.39 1.89 -0.06
USDCZK 23.2116 -0.03 1.09 2.39
USDHUF 313.6000 0.03 1.31 6.32
USDPLN 3.9646 -0.03 1.06 4.51
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Euro/Dolar

Almanya’da ocak ayında ÜFE %0,8 ile beklentileri aşarken, yıllık
bazda %0,2 yükseliş kaydetti. ECB’nin toplantı tutanaklarında
ticaret endişelerinin hafiflemesi, brexit belirsizliğinin giderilmesiyle
ekonomik göstergelerde iyileşme işaretleri olduğu belirtildi. Bu
iyimser sinyallerin koranavirüsünün ekonomi üzerindeki negatif
etkisi ile gölgelendiği vurgulandı. ABD'de haftalık işsizlik maaşı
başvuruları geçen haftada 50 yılın en düşük seviyelerinde kalmaya
devam etti. 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
   1.0811

  1.0804  

 1.0797   

1.0790    

 1.0783   

  1.0776  

   1.0769

GBP/USD

GBPUSD paritesi aşağı yönlü seyrinin dün de devam ettirdi ve üst
üste 5. iş gününü de kayıplarla tamamladı. Koronavirus’e yönelik
endişelerin artmasıyla güvenli liman ihtiyacının dolara olan talebi
artırması küresel dolar endeksinin 2017 Mayısından bu yana en
yükseklerinden işlem görmeye devam etmesini sağlarken paritenin
dün 1,2849 ile yılın en düşük seviyelerine gerilediğini gördük.
Bugün hem İngiltere’de hem de ABD’de öncü PMI verileri takip
edilecek. Ayrıca ABD tarafında Fed üyelerinin konuşmaları ve 2.el
konut satışları izlenecek. Paritede bugün 1,2875 seviyesinin altında
senenin en düşüğü 1,2849 ve 1,2820 seviyeleri önem
kazanacaktır. Yükselişlerde ise 1,2930 seviyesinin üzerinde 1,2970
ve 1,3023 seviyeleri direnç noktaları olarak izlenecektir.

Günlük Pivot Seviyeleri
   1.2927

  1.2913  

 1.2902   

1.2891    

 1.2877   

  1.2863  

   1.2852
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USD/TRY

Dolar/TL kuru dün 6,0803 ve 6,1080 seviyeleri arasında
dalgalanarak günü 6,1009 seviyesinden tamamladı. TCMB faiz
kararı sonrası güne 6,08-6,09 bölgesinde başlayan Dolar/TL kuru
öğleden sonra İdlib’te başlatılan harekâta yönelik gündem ve
devamında Rusya tarafından yapılan açıklamalarla 6,10
seviyelerinin üzerini test etti. Jeopolitik gelişmelerin yanı sıra dolar
tarafına olan talep kurun yükselişte etkiliydi. Bugün yurtiçinde
jeopolitik gelişmeler yurtdışında ise öncü PMI verileri yakından
izlenecek. Dolar/TL kuru sabah 08:50 itibariyle 6,10 seviyelerine
yakın işlem görüyor.  Kurda bugün 6,10 seviyesinin üzerinde 6,13
ve 6,15 seviyeleri takip edilecektir. Geri dönüşlerde ise 6,08
seviyesinin altında 6,05 ve 6,02 seviyeleri destek noktaları olarak
izlenebilir.

Günlük Pivot Seviyeleri
   6.1261

  6.1181  

 6.1138   

6.1096    

 6.1015   

  6.0935  

   6.0893

EUR/TRY

Euro/TL kuru dün 6,5450 ve 6,6019 seviyeleri arasında
dalgalanarak günü 6,5757 seviyesinden tamamladı. Almanya’da
ocak ayında ÜFE %0,8 ile beklentileri aşarken, yıllık bazda %0,2
yükseliş kaydetti. Gfk tüketici güven endeksi 9,8 ile beklentilere
paralel açıklandı. Yurtiçinde tüketici güveni şubat ayında bir önceki
aya göre %2,7 oranında azalarak şubat ayında 57,3 oldu. İdlip’te
tansiyonun yükselmesi ve jeopolitik risklerin artış kaydetmesi TL
varlıklar üzerinde baskı yarattı. Bugün Fitch’in değerlendirmesi ve
gündeme dair gelişmeler yakından takip edilecek. Sıkışan üçgen
formasyonunun yukarı yönlü kırılması halinde kısa vadede 6,6085
– 6,6436 ve 6,7000 seviyeleri direnç, geri çekilmelerde 6,5350 -
6,5050 ve 6,4565 destek seviyeleridir. 

Günlük Pivot Seviyeleri
   6.6203

  6.6086  

 6.6015   

6.5945    

 6.5827   

  6.5710  

   6.5639
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XAU/USD

Ons altın bu sabah 1628$ seviyesinden fiyatlanıyor. Risklere ilişkin
fiyatlamaların artması altında sert yükselişlere neden oldu. ABD
tahvillerinin yer aldığı verim eğrisinde bu sefer resesyon riskinden
ziyade daha küresel korkulardan ötürü makasın terse döndüğünü
görüyoruz. Yeni tip koronavirüsün farklı ülkelerde ölümlere sebep
olması da endişeleri beraberinde getirdi. Dün ABD endekslerinde
de satışın gelmesi altına talebi artırdı. Teknik olarak saatlik
periyotta yükseliş kanalında bulunan ons altında kanalın üst
sekmesinde bulunuyoruz. Düzeltmelerde 1623 orta bandın, 1617
ise alt bandın desteği olmakla birlikte 1605 ana destek. 1630/
1639/ 1643 ise dirençlerdir.

Günlük Pivot Seviyeleri
   1,648.75

  1,640.32  

 1,635.86   

1,631.40    

 1,622.97   

  1,614.54  

   1,610.08

DAX Yakın Vade

Virüs salgını küresel ekonomi üzerindeki endişeleri artırırken, hisse
piyasalarında dün satış baskısı etkili oldu.  Güvenli liman talebi
gücünü korumaya devam ederken, virüs salgınına dair gelişmeler
risk iştahı üzerinde belirleyici olmayı sürdürecektir. Avrupa
borsalarında dün aşağı yönlü hareketler etkili olurken, DAX vadelisi
günü %0,53’lük düşüşle 13.708 puandan tamamladı. Bu sabah
hafif satıcılı seyrin devam ettiği DAX vadelisinde geri çekilmelerde
kısa vadede 13.639 seviyesi destek konumundadır. 13.639 altında
satış baskısının artış kaydettiği ve 13.604 ve 22 günlük üssel
ortalamanın (13.558) gündeme geldiği görülebilir. Tepki alımlarında
ise 13.696 – 13.706 ve 13.760 seviyeleri direnç olarak izlenebilir.
Bugün Euro Bölgesi’nde PMI rakamları takip edilecek.

Günlük Pivot Seviyeleri
   13,755.00

  13,730.50  

 13,682.00   

13,633.50    

 13,609.00   

  13,584.50  

   13,536.00
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Dow Jones Yakın Vade

ABD endekslerinde dün satıcılı bir seyir vardı. Dow Jones endeksi
%0,44 oranında değer kaybıyla dünkü seansı sonlandırdı. ABD
tahvillerinin yer aldığı verim eğrisinde kısa-uzun vadeli tahviller
arasındaki makas bir kez daha endişelerin yükseldiğini gösteriyor.
Bu sabah da yine küresel borsa ve vadelilerin seyrinin eksi olması
Dow açısından da olumsuz. Dow vadelisi %0,5 oranında satıcılı
seyrediyor. Dow vadelisini teknik olarak ele aldığımızda; dün yatay
bandına dönme çalışmaları bir kez daha 29,260 seviyesinin
kırılmasıyla sona erdi. Şimdilik ana desteğimiz olan 28,800
üzerinde tutunma sağlıyoruz. Zira burası kırılırsa satışlar daha da
sertleşebilir, trend dönebilir. 28,850/ 28,800/ 28,720 destekler,
29,100/ 29,260/ 29,335 ise dirençlerdir. Bugünkü öncü imalat PMI
verileri önemli olacak.

Günlük Pivot Seviyeleri
   29,300.67

  29,238.33  

 29,131.67   

29,025.00    

 28,962.67   

  28,900.33  

   28,793.67

S&P 500 Yakın Vade

Dünkü ABD seansında S&P500 endeksi %0,38 oranında satıcılı
kapanış yaparken, küresel piyasalarda risk iştahı zayıf seyrediyor.
Dünkü ABD seansında endekslerin satıcılı kapanış yapması
güvenli liman talebini artırdı. Bu sabah S&P 500 vadelisi de asya ile
beraber satıcılı seyrediyor. Virüs salgını nedeniyle şirketler satış
hedeflerini yakalamayacağını belirtmeye başladılar. Bununla
beraber üretim ve tedarik zincirinin de aksaması küresel büyüme
üzerinden risk oluşturuyor. Bugün öncü PMI verileri önemli olacak.
Teknik olarak 3355 majör desteğinin altındayız. Buradaki baskının
devam etmesi durumunda 3335/ 3323/ 3318 destekler, 3355/ 3366/
3378 ise dirençlerdir.

Günlük Pivot Seviyeleri
   3,383.75

  3,376.50  

 3,363.75   

3,351.00    

 3,343.75   

  3,336.50  

   3,323.75
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Brent Petrol

Brent petrol dünkü satıcılı seyrini devam ettirerek 58,70$
seviyesinden fiyatlanıyor. Temel olarak oldukça zayıf bir senaryo
var karşımızda. Dün API stoklarında 4,2 milyon varil, kamu stokları
ise beklentilerin altında da kalsa 414 bin varil artış gösterdi.
Stoklarda artışın devam etmesi olumsuz. Çünkü Çin’deki virüs
salgını nedeniyle fabrikaların halen daha yarısı kapalı ve
tedarikçiler de çalışamıyor.  Üretimin hammaddesi olan petrol bu
nedenle yeteri talep görmüyor. Suudi Arabistan'ın petrol ihracatı
2019 yılında %11 düştü. Teknik olarak ise dört saatlik periyotta
59,70 direncini geçemeyerek 58,55 desteğine yönelen petrol halen
daha yükseliş kanalında bulunsa da dönüş yaşıyor. Kanal alt bandı
da 57,70 seviyelerinden geçiyor. 58,90/ 59,20/ 59,70 dirençler,
58,50/ 58,10/ 57,70 desteklerdir.

Günlük Pivot Seviyeleri
   59.76

  59.56  

 59.20   

58.84    

 58.63   

  58.43  

   58.07

USD/JPY

ABD'de haftalık işsizlik maaşı başvuruları geçen hafta 4 bin artışla
210 bine yükseldi. Başvurular 50 yılın en düşük seviyelerinde
kalmaya devam ederken, önceki gün yayınlanan Fed toplantı
tutanaklarında politika yapıcıların istihdam piyasasının güçlü kaldığı
konusunda aynı fikirde olduğu görülmüştü. Japonya’da şubat ayına
ilişkin öncü imalat ve hizmet PMI endeksi sırasıyla 47,6 ve 46,7
seviyesinde açıklandı. 112,20 direncinin test edildiği USDJPY’de
geri çekilmelerde 111,85 – 111,60 ve 111,35 destek seviyeleri
olarak takip edilebilir. 112,00 – 112,20 ve 112,40 direnç seviyeleri
olarak izlenebilir. ABD’de öncü imalat, hizmet PMI rakamları ve
mevcut konut satışları takip edilecek.

Günlük Pivot Seviyeleri
   112.41

  112.30  

 112.14   

111.99    

 111.88   

  111.77  

   111.61
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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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