
Forex Bülten 19 Mart 2020

Piyasa Gündemi

Cumhurbaşkanı Erdoğan başkanlığında dün gerçekleştirilen
koronavirüs toplantısı akşam saatlerinde sona erdi. Piyasa
kapanışından sonra yapılan açıklamada, salgının olumsuz etkilerini
azaltmak ve ekonomiyi desteklemek için 100 milyar liralık kaynak
seti devreye alındığı ifade edildi. Küresel piyasalarda virüs
salgınına ve küresel resesyona ilişkin endişeler korunurken, risk
iştahı baskı altında kalıyor. Yurt içinde vaka sayısı 191'e, yaşamını
yitiren kişi sayısı da 2'ye yükseldi.

Açıklanacak Önemli Ekonomik Veriler  
     
•    15:30 ABD – Cari Denge Önem: Orta

Türkiye
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Çankaya Köşkü'nde Yeni
tip koronavirüsle mücadele kapsamında düzenlenen “Koronavirüsle
Mücadele Eşgüdüm Toplantısı” sonrasında konuştu.
Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Ekonomik İstikrar Kalkanı adını
verdiğimiz paketle, Kovid-19'un etkilerini azaltmak için 100 milyar
liralık kaynak setini devreye alıyoruz" dedi. Buna göre, krizden
etkilenen perakende, AVM, otomotiv, lojistik gibi sektörlerin
muhtasar, KDV, SGK primleri 6’şar ay ertelendi. Nakit akışı bozulan
firmaların bankalara olan borçları 3 ay ötelenirken, bunlara ilave
finansman desteği sağlandı. Bu süreçte en etkili aktör olması
beklenen Kredi Garanti Fonu’nin limiti 25 milyar liradan 50 milyar
liraya yükseltildi. En düşük emekli maaşı 1,500 liraya çıkarıldı.
Hazine ve Maliye Bakanı Albayrak, "100 milyar liralık mali desteğin
yanında piyasaların likidite ve finansman endişesini de büyük
oranda rahatlatıyoruz. Zamanla ihtiyaç duyulan alanlarda yeni
paketler, yeni adımlar da devreye girebilecektir" dedi. Sağlık
Bakanı Fahrettin Koca vaka sayısının 191’e ulaştığını ve can
kaybının 2ye yükseldiğini belirtti.

Euro Bölgesi
Avrupa Merkez Bankası piyasaları sakinleştirmek ve koronavirüsün
etkileriyle boğuşan Euro Bölgesi ekonomisini korumak için 750
milyar euro (820 milyar dolar) tutarında ek acil tahvil alım programı
başlattı. AMB Başkanı Christine Lagarde, "Sıra dışı zamanlar sıra
dışı önlemler gerektirir. Bizim euroya bağlılığımızın bir sınırı yok."
dedi. Teşvik önlemlerinin açıklanmasının ardından euro ve ABD
hisse vadelileri yükseldi. Avrupa Birliği ve Euro Bölgesi'nin şubat
ayı yıllık enflasyon verilerini yayımladı Buna göre, Euro Bölgesi'nde
ocakta %1,4 olan yıllık enflasyon, şubatta %1,2'ye düştü. Avrupa
Merkez Bankası, İsviçre Merkez Bankası (SNB) ve İngiltere Merkez
Bankası (BoE) Fed ile koordine şekilde yürütülen swap
ayarlamaları kapsamında sisteme likidite sağlayacak. Bankalar 84
gün boyunca -küresel ticaret ve finans için kritik öneme sahip olan-
ABD Doları cinsinden borçlanabilecekler.

ABD
ABD Başkanı Donald Trump, yeni tip koronavirüs salgını nedeniyle
Kanada ile sınırların zaruri olmayan geçişler haricinde
kapatılacağını açıkladı. Fed, hanehalkı ve işletmelerin kredi
ihtiyaçlarını desteklemek için piyasa yapıcılara tanınan kredi
kolaylığı uygulamasını başlatacağını duyurdu. Fed, yatırımcıların
nakde yönelmesiyle birlikte baskı altında kalan para piyasa yatırım
fonlarına destek için finans krizi dönemindekine benzer bir acil
durum programı başlattı. ABD’de açığa çıkan federal hükümetin
yeni tip koronavirüs (Kovid-19) ile mücadele planında, pandeminin
birçok dalga halinde 18 ay veya daha fazla sürmesinin öngörüldüğü
belirtildi. 
 

Piyasa Verileri

Pariteler Son Günlük Değ.
(%)

Haftalık Değ.
(%)

Yılbaşı Değ.
(%)

USDTRY 6.5044 0.28 2.97 9.33
EURTRY 7.1084 0.32 0.49 6.51
EURUSD 1.0928 0.13 -2.30 -2.58
GBPUSD 1.1573 -0.35 -7.94 -12.63
USDJPY 108.64 0.53 3.83 -0.02

Sepetler Son Günlük Değ.
bp

Haftalık Değ.
bp

Yılbaşı Değ.
bp

½ $ + ½ € 6.7470 -4.55 14.85 43.50
Dolar Endeksi 100.8560 -30.40 328.60 446.70
REK 75.1600 - - -92.00

Endeks Vadeliler Son Günlük Değ.
(%)

Haftalık Değ.
(%)

Yılbaşı Değ.
(%)

S&P 500 Yakın Vade 2,344.50 -2.37 -5.04 -27.44
DAX Yakın Vade 8,316.00 -1.89 -10.13 -37.22
Dow Jones Yakın
Vade 19,423.00 -2.17 -7.88 -31.87

Emtialar Son Günlük Değ.
(%)

Haftalık Değ.
(%)

Yılbaşı Değ.
(%)

Ons Altın 1,484.29 -0.13 -5.94 -2.21
Gram Altın 310.39 0.11 -3.16 6.92
WTI 22.74 3.43 -26.47 -62.83
BRENT 26.01 -0.13 -18.97 -61.07
Bakır 2.07 -6.47 -16.01 -25.72

Tahviller Son Günlük Değ.
bp

Haftalık Değ.
bp

Yılbaşı Değ.
bp

Türkiye 2 Yıllık 11.1000 7.00 1.00 -68.00
Türkiye 10 Yıllık 12.8300 5.00 112.00 62.00
ABD 10 Yıllık 1.2360 5.80 43.50 -68.30
ABD 2 Yıllık 0.5290 -0.30 6.00 -104.20
Almanya 10 Yıllık -0.2450 -2.40 49.90 -5.70
Almanya 2 Yıllık -0.8140 -4.20 14.80 -19.70

Gelişmekte Olan
Ülke Kurları Son Günlük Değ.

(%)
Haftalık Değ.

(%)
Yılbaşı Değ.

(%)
USDZAR 17.4435 2.00 5.46 24.54
USDIDR 15,964.50 2.86 9.25 14.98
USDTRY 6.5044 0.28 2.97 9.33
USDRUB 80.1967 -1.03 7.06 29.19
USDBRL 5.1083 0.02 6.55 27.08
USDCNY 7.0712 0.34 0.59 1.55
USDMXN 24.4772 3.22 11.66 29.45
USDCZK 25.5098 0.34 8.83 12.53
USDHUF 324.5200 0.22 7.27 10.02
USDPLN 4.1491 0.58 6.00 9.37
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Euro/Dolar

Euro Bölgesi'nde ocakta %1,4 olan yıllık enflasyon, şubatta
%1,2'ye düştü. Avrupa Merkez Bankası, 750 milyar euro tutarında
ek acil tahvil alım programı başlattı.Takvimde bulunmayan acil
toplantı ile alınan kararla banka piyasaları desteklemeye devam
etti. ABD’de açığa çıkan federal hükümetin yeni tip ile mücadele
planında, pandeminin birçok dalga halinde 18 ay veya daha fazla
sürmesinin öngörüldüğü belirtilirken, Fed para piyasası yatırım
ortaklarını desteklemek için bir program başlattı. Risk iştahındaki
bozulma ile dün paritede sert geri çekilme kaydedilerek 1,0800
seviyesi test edildi. Yüksek volatilitenin görüldüğü paritede geri
çekilmelerde 1,0870 – 1,0855 ve 1,0815 seviyeleri destek, 1,0925
– 1,0952 ve 1,0982 direnç seviyeleri olarak öne çıkmaktadır. 

Günlük Pivot Seviyeleri
   1.1084

  1.1032  

 1.0980   

1.0928    

 1.0877   

  1.0826  

   1.0774

GBP/USD

GBPUSD paritesi Koronavirüs endişeleriyle dün sert geriledi ve gün
içinde 1,15 seviyesinin altına gerileyerek 1980’lerden beri en düşük
seviyelerini test etti. Dün İngiltere’de Hazine bakanı ve BoE’den
Bailey’den gelen açıklamalar takip edilirken hükümetin
Koronavirüs’e yönelik önlemlerini değiştirdiği görüldü. Hem Avrupa
hem de ABD’den gelen teşviklere karşı ABD dolarına olan talebin
devam etmesi dolar endeksinin son 3 senenin zirvelerine çıkmasını
sağladı. Sabah itibariyle senenin en düşük seviyelerine yakın işlem
gören paritede bugün 1,1463 seviyesinin altında 1,1400 ve 1,1305
seviyeleri önemli olacaktır. Yükselişlerde ise 1,1545 seviyesinin
üzerinde 1,1660 ve 1,1755 seviyeleri direnç noktaları olarak
izlenecektir.  

Günlük Pivot Seviyeleri
   1.1856

  1.1760  

 1.1666   

1.1573    

 1.1476   

  1.1380  

   1.1286
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USD/TRY

Dolar/TL kuru dün 6,3919 ve 6,4940 seviyeleri arasında
dalgalanarak günü 6,4859 seviyesinden tamamladı. Açıklanan
teşvik paketlerine karşın güvenli liman olarak algılanan dolara olan
talebin düşmemesi Dolar/TL kurunun yıl içi zirvelerine yakın işlem
görmesini sağlıyor. Dün Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın açıkladığı 100
milyar TL'lik teşvik paketinin yanı sıra ABD hükümeti ve Avrupa
Merkez Bankası’ndan gelen teşviklerde henüz Koronavirüs
endişelerine yönelik risklerin etkisini sınırlayamadı. Dolar/TL kuru
sabah 08:50 itibariyle 6,49 seviyelerine yakın işlem görüyor. Kurda
bugün 6,49-6,50 bölgesinin üzerinde 6,55 ve 6,58 seviyeleri önem
kazanacaktır. Geri dönüşlerde ise 6,44 seviyesinin altında 6,39 ve
6,35 seviyeleri destek noktaları olarak izlenebilir.

Günlük Pivot Seviyeleri
   6.5531

  6.5293  

 6.5168   

6.5044    

 6.4805   

  6.4567  

   6.4442

EUR/TRY

Euro/TL kuru dün 7,000 ve 7,1241 seviyeleri arasında dalgalanarak
günü 7,0635 seviyesinden tamamladı. Avrupa Merkez Bankası,
750 milyar euroluk acil tahvil alım programı açıklayarak, diğer
Merkez Bankaları’nda olduğu gibi piyasaları desteklemeye devam
etti. Yurtiçinde dün Cumhurbaşkanı Erdoğan başkanlığında
gerçekleşen toplantı sonrası 100 milyar liralık mali desteğin
verileceğini yanında piyasaların likidite ve finansman endişesini de
büyük oranda hafifletileceğini belirtildi. Diğer yandan virüse ilişkin
vaka sayısındaki artış ve can kaybı TL varlıklar üzerinde baskının
artış kaydetmesinde etkili olmaya devam ediyor. Paritede
yükselişlerde 7,0960’ın üzerinde 7,2030 – 7,2690 ve 7,3020
direnç,7,0265 – 6,9585 ve 6,9000 destek seviyeleri olarak takip
edilebilir. 

Günlük Pivot Seviyeleri
   7.2094

  7.1671  

 7.1378   

7.1084    

 7.0661   

  7.0238  

   6.9944
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XAU/USD

ABD’de açığa çıkan federal hükümetin yeni tip ile mücadele
planında, pandeminin birçok dalga halinde 18 ay veya daha fazla
sürmesinin öngörüldüğü belirtilirken, Fed para piyasası yatırım
ortaklarını desteklemek için bir program başlattı. Avrupa’da ve
ABD’de vaka ve can kaybı sayılarındaki yükseliş endişelerde artışın
kaydetmesine neden olurken, risk iştahında bozulma devam etti.
Merkez Bankaları’ndan destekleyici hamleler gelmeye devam
ederken, oluşan endişeler yatırımcılarda likite geçme isteğini canlı
tutuyor. Fiyatlamanın 1500$ seviyesinin altına sarktığı ons altında
satıcılı seyrin devamında 1462$, 1450$ ve 1438$ seviyeleri destek
konumundadır. Tepki alımlarının gelmesi durumunda 14 günlük
üssel hareketli ortalamanın bulunduğu 1500$ - 1515$ ve 1535$
direnç seviyeleri olarak takip edilebilir.

Günlük Pivot Seviyeleri
   1,538.55

  1,519.76  

 1,501.93   

1,484.11    

 1,465.31   

  1,446.52  

   1,428.69

DAX Yakın Vade

Şubat ayının ikinci yarısından itibaren hisse piyasalarında aşağı
yönlü bir seyir izlenirken, son haftalarda satışların salgına ve
resesyona dair artan endişelerle derinleştiği görülüyor. Merkez
bankalarından ekonomileri desteklemek adına önemli adımlar
gelmesine rağmen salgına yönelik korkular küresel hisse
piyasalarını baskılıyor. Avrupa borsaları dün günü %5’leri aşan
düşüşlerle tamamlarken, DAX vadelisi dün %4,81’lik düşüşle 8.476
puandan kapattı. DAX vadeli kontratı 2013 yılındaki seviyelerine
geri döndü. Bu sabah da küresel piyasalarda satışlar devam
ederken, DAX vadelisi %3,50’nin üzerinde satıcılı seyrediyor.
Düşüşlerin devamında 7.970 – 7.806 ve 7.624 seviyeleri destek
olarak izlenebilir. Tepki alımlarında ise 8.185 – 8.416 ve 8.699
seviyeleri direnç konumundadır. 

Günlük Pivot Seviyeleri
   9,418.33

  9,058.67  

 8,688.83   

8,319.00    

 7,959.33   

  7,599.67  

   7,229.83
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Dow Jones Yakın Vade

Dün spot piyasalar öncesi yine günlük maksimum dip seviyelerine
gerileyen DJ vadelileri spot tarafta piyasaların açılmasının ardından
kayıpların %7’yi aşmasıyla devre kesti. Gün içinde kayıplarını
devam ettiren DJ endeksi kapanışa doğru gelen sınırlı alımlarımla
günü 20,000 puanın hemen altında tamamladı. Dün ABD’de Fed’in
para piyasası yatırım fonlarını destekleyeceği haberinin yanı sıra
salgının 18 aydan daha uzun süreceğine yönelik raporlar gündemin
ana maddesiydi. Bugün ülkede öncü göstergeler endeksi ve
haftalık işsizlik verileri yakından takip edilecek. Endekste bugün
19,085 seviyesinin altında 18,834 ve 18,204 seviyeleri destek
noktaları olarak izlenebilir. Yükselişlerde ise 19,705 seviyesinin
üzerinde 20,175 ve 20,780 seviyeleri önem kazanacaktır.

Günlük Pivot Seviyeleri
   21,829.67

  21,111.33  

 20,270.67   

19,430.00    

 18,711.67   

  17,993.33  

   17,152.67

S&P 500 Yakın Vade

Önceki gün teşvik paketine ilişkin açıklamalarla yükseliş kaydeden
S&P 500 endeksinde dün günü %5,18’lik düşüşle 2.398
seviyesinden tamamladı. Salgına yönelik korkular küresel hisse
piyasalarını baskılamaya devam ediyor. Salgına ilişkin olumlu bir
gelişme olmadıkça zayıf seyrin devam edebileceği göz önünde
bulundurulmalıdır. Bu sabah endeksin vadelileri %3,50 civarında
düşüş sergiliyor. Teknik göstergelerin de zayıf seyrini koruduğu ve
volatilitenin önemli ölçüde artış kaydettiği kontratta bugün aşağıda
2.275 güçlü destek konumundadır. 2.275 desteği altında satışların
sertleştiği görülebilir. Bu durumda 500 haftalık üssel ortalama
(2.204) ve 2.079 seviyeleri gündeme gelebilir. Tepki alımlarında ise
2.452 - 2.510 ve 2.555 seviyeleri direnç olarak izlenebilir. 

Günlük Pivot Seviyeleri
   2,630.17

  2,545.08  

 2,445.17   

2,345.25    

 2,260.17   

  2,175.08  

   2,075.17
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Brent Petrol

Virüs salgını nedeniyle talep kaynaklı baskılara ek olarak Suudi
Arabistan ve Rusya arasında fiyat ve pazar savaşının yaşanması
petrol piyasasında kayıpların derinleşmesine neden oluyor.  Petrol
üreten ülkeler arasında pazar ve fiyat savaşı devam ettiği sürece
petrol fiyatlarında anlamlı bir toparlanmadan bahsetmenin zor
olduğunu değerlendiriyoruz. Brent petrol dün günü %8,23’lük
düşüşle 26,04$ seviyesinden günü tamamlarken, bu sabah da
brent petrol 25$ seviyelerinden fiyatlanıyor. 2016 yılında görülen
dip seviyesi olan 27,08$ seviyesi altında kalındığı sürece aşağı
yönlü hareketlerin devam edebileceği göz önünde
bulundurulmalıdır. Düşüşlerde 24,25$ - 21,72$ ve 19,19$ seviyeleri
destek olarak, tepki alımlarında 27,08$ - 28,57$ ve 29,12$
seviyeleri direnç olarak izlenebilir. 
 

Günlük Pivot Seviyeleri
   29.18

  28.04  

 27.02   

26.01    

 24.86   

  23.72  

   22.70

USD/JPY

Fed, dün açıklamasında, koronavirüsün finansal sistem üzerindeki
etkisi sürerken para piyasası yatırım fonlarını desteklemek için
program başlattığını belirtti. ABD’de açığa çıkan federal hükümetin
yeni tip ile mücadele planında, pandeminin birçok dalga halinde 18
ay veya daha fazla sürmesinin öngörüldüğü belirtilirken, Fed para
piyasası yatırım ortaklarını desteklemek için bir program başlattı.
Japonya Merkez Bankası’nda ise ek teşvik paketleri gelmeye
devam ederek piyasaları desteklemeye devam ediyor. Yüksek
volatilitenin yaşandığı USDJPY’de toparlanmanın devamında
109,10 – 109,30 ve 109,58 seviyeleri direnç konumunda
bulunmaktadır. Olası geri çekilmelerde 9 periyotluk ortalamanın
bulunduğu 108,75 – 108,50 ve 108,25 takip edilen destek
seviyeleridir.

Günlük Pivot Seviyeleri
   111.18

  110.37  

 109.50   

108.64    

 107.83   

  107.01  

   106.15
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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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