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Piyasa Gündemi

Cumhurbaşkanı Erdoğan ve Rusya Devlet Başkanı Putin arasında
telefon görüşmesi gerçekleşirken, iki liderin yapılan tüm
anlaşmalara bağlı oldukları ifade edildi. Telefon görüşmesi
jeopolitik riskleri belirli ölçüde yatıştırırken, İdlib konusundaki
gelişmeler önemini korumaya devam edecektir. Çin’de devam eden
virüs salgını ve salgının diğer ülkelerde de yayılmaya devam
etmesi küresel risk iştahını baskılamaya devam ediyor. 

 Açıklanacak Önemli Ekonomik Veriler    
     
•    10:00 Türkiye – İmalat Güven Endeksi Önem: Orta
•    10:00 Türkiye – Kapasite Kullanım Oranı Önem: Orta 

Türkiye

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası tarafından Aralık 2019
dönemine ilişkin uluslararası yatırım pozisyonu verileri açıklandı.
Türkiye'nin net uluslararası yatırım pozisyonu aralık ayında 348,9
milyar dolar açık verdi. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan,
Fransa Cumhurbaşkanı Macron ve Almanya Başbakanı Angela
Merkel ile görüştü. Görüşmede İdlib-Libya'daki son gelişmeler ve
Almanya'daki ırkçı saldırı ele alındı. Haftanın son işlem günü
Cumhurbaşkanı Erdoğan ve Putin arsındaki telefon görüşmesinde,
Suriye yönetiminin İdlib'de dizginlenmesinin ve insani krizin
durdurulmasının şart olduğunu vurgulanarak, İdlib'de çözümün Soçi
Mutabakatı'nın tam olarak uygulanmasından geçtiğini belirtti. İki
liderin yapılan tüm anlaşmalara bağlı olduklarını ifade ettikleri
görüşmede, Libya'daki gelişmeler de ele alındı. 5 Mart'ta Macron,
Merkel ve Putin ile İdlib için bir araya geleceklerini açıklandı.
Uluslararası kredi derecelendirme kuruluşu Fitch Ratings,
Türkiye'nin kredi notunu "BB-" ve görünümünü "durağan" olarak
teyit etti. Fitch Ratings'ten yapılan açıklamada, ekonomik
büyümenin güçlü bir şekilde toparlandığı, enflasyonun geçen yılın
başında gördüğü yüzde 20 seviyelerinden düştüğü, cari açığın
gelişme gösterdiği ve dış risklerin hala yüksek seviyelerde
olmasına rağmen azaldığı bildirildi.

Euro Bölgesi

Euro Bölgesi'nde imalat PMI göstergesi şubat ayında beklentiyi
aşarak 49,1,hizmet PMI endeksi ise 52,8 seviyesinde açıklanarak
yükseliş kaydetti. Yeni siparişler 49'dan 49,2'ye yükselerek Kasım
2018'den beri en yüksek değeri aldı. Almanya'da şubat ayında
imalat sektörü satın alma yöneticileri endeksi beklentilerin altında
47,8 seviyesinde gerçekleşirken, hizmet sektörü satın alma
yöneticileri endeksi 53,3 değerini aldı. Avrupa İstatistik Ofisi,
Avrupa Birliği ve Euro Bölgesi'nin ocak ayı yıllık enflasyon verilerini
yayımladı. Buna göre, Euro Bölgesi'nde aralıkta %1,3 olan yıllık
enflasyon, ocakta %1,4'e ulaştı. AB'de ise aralıkta %1,6 olan yıllık
enflasyon, ocakta %1,7 olarak ölçüldü.

ABD

ABD’de öncü imalat PMI verisi haftanın son işlem gününde
beklentilerin altında kalarak, ilk okumada 51,9’dan 50,8’e
gerileyerek Ağustos 2019 sonrası en düşüğü gördü. Hizmet PMI’da
ise sert düşüş kaydedilerek 49,4 seviyesinde açıklandı. ABD’de
PMI verilerinin sert düşüş kaydetmesi, Çin ile ticaret yapan diğer
ülkeleri etkileyen virüs salgının ABD üzerinde de kendini
göstermeye başladığına işaret etti.  Mevcut konut satışları ocak
ayında %1,3 daralma gösterdi. Aralık ayında %3,9 artış gösteren
satışlar ocak ayında geriledi. 

Piyasa Verileri

Pariteler Son Günlük Değ.
(%)

Haftalık Değ.
(%)

Yılbaşı Değ.
(%)

USDTRY 6.1407 0.39 1.55 3.22
EURTRY 6.6424 0.45 1.39 -0.47
EURUSD 1.0817 -0.15 -0.15 -3.57
GBPUSD 1.2943 -0.14 -0.45 -2.28
USDJPY 111.58 -0.01 1.50 2.68

Sepetler Son Günlük Değ.
bp

Haftalık Değ.
bp

Yılbaşı Değ.
bp

½ $ + ½ € 6.3685 2.25 6.00 5.65
Dolar Endeksi 99.5860 24.90 58.30 319.70
REK 75.7200 - - -37.00

Endeks Vadeliler Son Günlük Değ.
(%)

Haftalık Değ.
(%)

Yılbaşı Değ.
(%)

S&P 500 Yakın Vade 3,291.50 -1.43 -2.31 1.87
DAX Yakın Vade 13,306.00 -1.88 -3.44 0.45
Dow Jones Yakın
Vade 28,581.00 -1.38 -2.16 0.26

Emtialar Son Günlük Değ.
(%)

Haftalık Değ.
(%)

Yılbaşı Değ.
(%)

Ons Altın 1,666.63 1.41 5.42 9.80
Gram Altın 329.00 2.18 7.04 13.33
WTI 52.13 -2.23 -0.30 -14.79
BRENT 57.02 -2.21 -0.90 -14.65
Bakır 2.58 -0.93 -1.59 -7.65

Tahviller Son Günlük Değ.
bp

Haftalık Değ.
bp

Yılbaşı Değ.
bp

Türkiye 2 Yıllık 11.2400 16.00 4.00 -54.00
Türkiye 10 Yıllık 12.0500 11.00 62.00 -16.00
ABD 10 Yıllık 1.4680 -5.20 -12.40 -45.10
ABD 2 Yıllık 1.3420 -4.70 -8.80 -22.90
Almanya 10 Yıllık -0.4350 0.50 -3.30 -24.70
Almanya 2 Yıllık -0.6650 -1.50 -1.00 -4.80

Gelişmekte Olan
Ülke Kurları Son Günlük Değ.

(%)
Haftalık Değ.

(%)
Yılbaşı Değ.

(%)
USDZAR 15.1134 0.83 0.88 7.90
USDIDR 13,923.10 0.72 1.68 0.27
USDTRY 6.1403 0.39 1.54 3.21
USDRUB 64.5733 0.85 1.68 4.02
USDBRL 4.3897 0.03 1.43 9.20
USDCNY 7.0364 0.13 0.80 1.05
USDMXN 19.0675 1.00 2.75 0.84
USDCZK 23.1540 0.22 1.02 2.14
USDHUF 311.9570 0.44 0.68 5.76
USDPLN 3.9757 0.52 1.14 4.80
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Euro/Dolar

Küresel piyasalarda haftanın son işlem günü öncü PMI rakamları
takip edildi. Euro Bölgesi'nde şubat ayında imalat PMI beklentiyi
aşarak 49,1,hizmet PMI endeksi ise 52,8 seviyesinde açıklanarak
yükseliş kaydetti. Almanya'da imalat endeksi beklentilerin altında
47,8 seviyesinde gerçekleşirken, hizmet endeksi 53,3 değerini
alarak daralmaya işaret etti. ABD’de ise PMI verileri beklentilerin
altında kalarak sert geri çekilme kaydetti. Zayıf gelen veriler Çin’in
ticaret yaptığı diğer ülkeleri etkileyen virüs salgının ABD ve Avrupa
ekonomisi üzerinde de kendini göstermeye başladığına işaret etti.
Paritede 1,0785 desteğinden gelen alımlarla toparlanma
kaydedilirken, 1,0840 – 1,0862 ve 1,0890 direnç,1,0800 – 1,0785
ve 1,0775 destek seviyeleri olarak izlenebilir. 

Günlük Pivot Seviyeleri
   1.0866

  1.0854  

 1.0836   

1.0817    

 1.0805   

  1.0793  

   1.0775

GBP/USD

GBPUSD paritesinde haftanın son günü öncü PMI verileri takip
edildi. İngiltere’de açıklanan öncü PMI rakamlarının beklentilerin bir
miktar üzerinde gerçekleşmesi ve devamında ABD tarafındaki
PMI’ların ise tahminlerin altında kalması güne tepki hareketleriyle
başlayan sterlinin dolar karşısında yükselişini hızlandırdı. Hafta
sonu Koronavirus’e yönelik endişelerin küresel çapta artmasıyla
dolar endeksinde görülen kar satışlarının yerini yükselişe bıraktığını
izliyoruz. Bugün salgına yönelik gelişmeler ana gündem maddesi
olarak takip edilecek. Paritede bugün 1,2925 seviyesinin altında
1,2875 ve senenin en düşüğü 1,2849 seviyeleri önem
kazanacaktır. Yükselişlerde ise 1,2965 seviyesinin üzerinde 1,2990
ve 1,3050 seviyeleri direnç noktaları olarak izlenecektir.

Günlük Pivot Seviyeleri
   1.2984

  1.2972  

 1.2958   

1.2943    

 1.2931   

  1.2919  

   1.2905
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USD/TRY

Dolar/TL kuru cuma günü 6,0978 ve 6,1252 seviyeleri arasında
dalgalanarak günü 6,1167 seviyesinden tamamladı. TCMB faiz
kararı ve İdlib’te artan tansiyonun ardından haftanın son gününe
6,10 seviyelerinden başlayan Dolar/TL kuru gün içinde TL’deki
zayıf seyre bağlı olarak 6,12 seviyelerine kadar tırmanarak yıl içi
zirvelerini genişletti. Bugün jeopolitik gelişmeler yurtiçinde önemli
olmaya devam edecek. Yurtdışında ise Koronavirus’e yönelik
gelişmeler ve ABD tarafında açıklanacak veriler izlenecek. Dolar/TL
kuru sabah 08:37 itibariyle 6,11 seviyelerine yakın işlem görüyor.
 Kurda bugün 6,12 seviyesinin üzerinde 6,15 ve 6,17 seviyeleri
takip edilecektir. Geri dönüşlerde ise 6,10 seviyesinin altında 6,08
ve 6,05 seviyeleri destek noktaları olarak izlenebilir.

Günlük Pivot Seviyeleri
   6.2073

  6.1752  

 6.1580   

6.1407    

 6.1087   

  6.0766  

   6.0594

EUR/TRY

Euro/TL kuru cuma günü 6,5727 ve 6,6394 seviyeleri arasında
dalgalanarak günü 6,6090 seviyesinden tamamladı. Euro
Bölgesi'nde şubat ayında imalat ve hizmet PMI beklentileri
karşılarken, Almanya’da endeksler düşüş kaydederek daralmaya
işaret etti. Yurtiçinde Cumhurbaşkanı Erdoğan ve Putin’in telefon
görüşmesi takip edildi. İki liderin yapılan tüm anlaşmalara bağlı
olduklarını ifade ettikleri görüşmede, Libya'daki gelişmeler de ele
alındı. 5 Mart'ta gerçekleşecek zirveye ilişkin gelişmeler yakından
takip ediliyor. Jeopolitik risklerin ön plana çıkması ile TL varlıklara
değer kaybı gözlenmektedir. Üçgen formasyonunun yukarı yönlü
kırılması ile kısa vadede 6,6436 – 6,7000 ve 6,7600 seviyeleri
direnç, geri çekilmelerde 6,5800 - 6,5350 ve 6,5050 destek
seviyeleridir. 

Günlük Pivot Seviyeleri
   6.7116

  6.6794  

 6.6609   

6.6424    

 6.6102   

  6.5781  

   6.5596
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XAU/USD

Ons altın bu sabah 1661$ seviyesinden fiyatlanıyor. Piyasada hem
güvenli liman talebi hem de küresel likiditenin bollaşması ve
faizlerin gerilemesi ile altın talebi oldukça revaçta. Çin Devlet
Başkanı Xi Jinping virüs salgınıyla boğuşan ekonomiyi
canlandırmak için daha esnek para politikası uygulanacağının
taahhüdünü verdi. Hali hazırda Çin’in piyasaya enjekte ettiği rekor
düzeydeki likiditenin ardından altında sert ve hızlı hareket görüldü.
Teknik olarak hızlı yükselişin düzeltmesini gerçekleştiren altında
halen daha trend eğimi çok dik. Buna rağmen 1660$ üzerinde
kalma çabası söz konusu. 1658/ 1649/ 1643 destekler, 1663/ 1667/
1672 ise desteklerdir.

Günlük Pivot Seviyeleri
   1,699.92

  1,689.81  

 1,678.22   

1,666.63    

 1,656.51   

  1,646.40  

   1,634.81

DAX Yakın Vade

Cuma günü ABD’de açıklanan PMI rakamları beklentiden kötü
gelirken, hisse piyasalarında satıcılı bir seyir izlendi. DAX vadelisi
cuma gününü %1,07’lik düşüşle 13.562 puandan kapattı. Çin’deki
virüs salgının diğer ülkelerde de yayılma hızı artış kaydederken,
salgının küresel ekonomi üzerinde yarattığı endişe ve belirsizlikler
küresel risk iştahı ve piyasaları baskılamaya devam ediyor. Yeni
haftada hisse piyasalarında satış baskısı artış kaydederken, DAX
vadelileri %1,50’nin üzerinde satıcılı bir seyir izliyor. 50 günlük
üssel ortalamanın (13.393) altında kalındığı sürece satış baskısının
devam edebileceğini değerlendirdiğimiz DAX vadelisinde 13.275 –
13.219 ve 13.155 seviyeleri destek olarak izlenebilir. Tepki
alımlarında ise 13.322 – 13.393 ve 13.421 seviyeleri direnç
konumundadır. 

Günlük Pivot Seviyeleri
   13,529.67

  13,475.33  

 13,390.67   

13,306.00    

 13,251.67   

  13,197.33  

   13,112.67
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Dow Jones Yakın Vade

ABD endeksleri Cuma günkü %1’i aşan düşüşlerin ardından bu
sabah ABD endeks vadelileri de asya piyasaları ile beraber sert
düşüş gösteriyor. Gündemi fiyatlayan en önemli gelişme Çin’de
başlayan ve globale yayılan, hızı bilinmeyen ve tedavisi
geliştirilemeyen coronavirus oldu. Küresel ekonominin daha
sürdürülebilir bir büyüme sağlayıp sağlayamayacağına yönelik
endişelerin derinleşmesiyle haftaya düşüşle başlayan piyasalarda
güvenli liman talebi hızla artıyor. Dow vadelisini teknik olarak ele
aldığımızda; 28,530 desteğine gelen vadelide tutunma isteği
güçsüz. Bu nedenle aşağı yönlü seyrin devamında 28,530/ 28,300/
28,110 desteklerdir, 28,600/ 28,710/ 28,720 ise dirençlerdir.

Günlük Pivot Seviyeleri
   28,943.33

  28,848.67  

 28,716.33   

28,584.00    

 28,489.33   

  28,394.67  

   28,262.33

S&P 500 Yakın Vade

S&P 500 endeksi Cuma günkü seansı %1,05 kayıpla
sonlandırırken bu sabah S&P 500 vadelileri %1,40 oranında satışla
güne devam ediyor. ABD imalat PMI, Şubatta 1,1 puanlık azalışla
50,8'e düştü ve son 6 ayın en düşük seviyesinde gerçekleşti. 30
yıllık ABD devlet tahvili getirisi de koronavirüs salgının küresel
ekonomiyi olumsuz etkileyeceğine yönelik endişelerle sabah
saatlerinde yüzde 1,89'a düştü ve tüm zamanların en düşük
seviyesini kaydetti. Güvenli limanlara ilişkin talep devam ederken,
endeks vadelileri temel olarak geri çekilmeye devam edebilir.
Teknik olarak ise düşüş 3285 desteğinde durulmuş gözükse de
tepkiler geçici olabilir. 3295/ 3300/ 3311 dirençler, 3285/ 3275/
3269 ise desteklerdir.

Günlük Pivot Seviyeleri
   3,333.83

  3,322.92  

 3,307.33   

3,291.75    

 3,280.83   

  3,269.92  

   3,254.33
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Brent Petrol

Brent petrol yeni haftaya sert düşüşle başlarken, günün devamında
toparlanmaya çalışıyor. ABD'nin, petrol endüstrisinin görünümü ve
kısa dönem ham petrol üretimi hakkında gösterge kabul edilen
petrol sondaj kulesi sayısı 15-21 Şubat haftasında bir önceki
haftaya göre 1 adet artış gösterdi. Bu sonuçla, ülkedeki petrol
sondaj kulesi sayısı 3 hafta üst üste artış göstermiş oldu. Ancak
Çin’deki alınan önlemlere göre virüsün Ortadoğu ve Avrupa
kıtasına geçmesi petrol talebini kısacağına benziyor. Brent petrolü
teknik olarak ele aldığımızda, 57,10/ 57,70/ 58,55 dirençler, 56,70/
56,30/ 55,90 ise desteklerdir. Zayıf seyir devam ediyor. Zira
petroldeki toparlanma devam eder ancak 58,00 seviyesi üzerine
oturamazsa pull back yapıp buralardan geri dönem ihtimali fazla.

Günlük Pivot Seviyeleri
   57.87

  57.50  

 57.26   

57.02    

 56.65   

  56.28  

   56.04

USD/JPY

ABD’de öncü imalat PMI verisi haftanın son işlem gününde
beklentilerin altında kalarak 51,9’dan 50,8’e geriledi. Hizmet PMI
ise sert düşerek 49,4 seviyesinde açıklandı ve daralmaya işaret
etti. Zayıf gelen veriler Çin ile ticaret yapan diğer ülkeleri etkileyen
virüs salgının ABD ekonomisi üzerinde kendini göstermeye
başladığına işaret etti. Japonya’da bugün piyasalar kapalı
olduğundan paritede düşük volatilite gözlemlenebilir. Haftanın son
işlem günü geri çekilmenin yaşandığı USDJPY paritesinde bugün
toparlanma kaydedilmektedir. 111,60 seviyesinin aşılması halinde
112,00 – 112,20 ve 112,40 direnç seviyeleri olarak izlenebilir. Geri
çekilmelerde 111,10 – 110,85 ve 110,65 destek seviyeleri olarak
takip edilebilir.

Günlük Pivot Seviyeleri
   112.22

  111.95  

 111.77   

111.58    

 111.31   

  111.04  

   110.85

?
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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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