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Piyasa Gündemi

Koronavirüs salgını küresel çapta yayılmaya devam ederken,
salgına ilişkin endişeler gündemdeki yerini koruyor. Yurt içinde
toplam vaka sayısı 1.529'a ulaşırken, koronavirüse bağlı olarak
hayatını kaybedenlerin sayısı da 37'ye yükseldi.  Dün gün içinde
Fed ekonomiye destek sağlamak amacıyla sınırsız varlık alımı
dahil yeni tedbirler açıkladı. Bugün küresel piyasalarda açıklanacak
öncü PMI verileri oldukça önemli olacak.

Açıklanacak Önemli Ekonomik Veriler  
     
•    12:00 Euro Bölgesi – İmalat / Hizmet PMI Önem: Yüksek
•    16:45 ABD – İmalat / Hizmet PMI Önem: Yüksek

Türkiye
TUİK ve TCMB işbirliği ile yürütülen tüketici eğilim anketi
sonuçlarından hesaplanan mevsim etkilerinden arındırılmış tüketici
güven endeksi, mart ayında bir önceki aya göre %1,7 oranında
arttı; Şubat ayında 57,3 olan endeks, Mart ayında 58,2 oldu. Kamu
bankaları koronavirüs salgınının ekonomiye hasarını minimize
etmek için yeni destek paketi açıkladı. Şubelerinden 9.00-17.00
hizmet vermeye devam edeceğini duyuran 3 kamu bankası,
personel maaşlarını, kendileri üzerinden ödeyen firmalara mevcut
istihdamlarını azaltmamaları kaydıyla, önümüzdeki 3 aylık personel
maaş gideri kadar ilave limit imkanı vereceğini bildirdi. SPK
salgınının tüm dünya piyasalarında olduğu gibi Türkiye finansal
piyasalarında da oluşturduğu olumsuzlukların en aza indirilmesine
yönelik toplantı yaptı. SPK'nin yaptığı açıklamada personelin yarı
zamanlı/uzaktan çalıştırılması şirketlerin kendi sorumluluklarında
olduğu ve kredili işlemlerde özkaynak koruma oranının asgari %35
olmasına yönelik bir takım kararlar verildi.

Euro Bölgesi    

Almanya'nın önemli ekonomi ve düşünce kuruluşlarından Ekonomi
Araştırma Enstitüsü (Ifo) Başkanı Clemens Fuest, yeni tip
koronavirüs krizinin 2020'de Almanya'ya, senaryolara bağlı olarak
255 milyar avro ila 729 milyar avro arasında mal olacağını bildirdi.
Fuest, yaptığı yazılı açıklamada, virüsün Almanya'da 100
milyarlarca avroluk üretim kayıplarını tetikleyerek iş gücü piyasası
ve devlet bütçesi üzerinde önemli bir yük oluşturacağını vurguladı.
Almanya hükümeti  dün toplam 750 milyar euroluk tedbir paketini
dün itibari ile imzaladı.

ABD

ABD'deki yeni tip koronavirüs salgını ile mücadele kapsamında
Senato'ya sunulan 2 trilyon dolarlık ekonomik teşvik paketi ikinci
kez engellendi. Günlerdir Cumhuriyetçi ve Demokrat Parti arasında
müzakere edilen ve genel kurulda oylamaya sunulabilmesi için en
az 60 senatörün desteğini alması gereken tasarı, 49 evet oyu
alabildi. Fed ekonomiyi desteklemek için yeni genişleyici önlemler
açıkladı. Bu kapsamda piyasalardaki likiditeyi desteklemeyi
amaçlayan Fed, limitsiz miktarda ucu açık hazine tahvili ve ipoteğe
dayalı varlık alımı yapacağını bildirdi. İş sahiplerine, tüketicilere ve
işletmelere yeni finansman kanallarıyla 300 milyar dolar temin
edebilecek. Bu yeni program ABD Hazinesi’nin 30 milyar dolarlık
istikrar fonuyla teminatlandırılacak. 

Piyasa Verileri

Pariteler Son Günlük Değ.
(%)

Haftalık Değ.
(%)

Yılbaşı Değ.
(%)

USDTRY 6.5126 -0.74 1.81 9.47
EURTRY 7.0352 0.01 -0.03 5.42
EURUSD 1.0803 0.70 -1.78 -3.70
GBPUSD 1.1642 0.85 -3.41 -12.11
USDJPY 110.41 -0.75 2.54 1.60

Sepetler Son Günlük Değ.
bp

Haftalık Değ.
bp

Yılbaşı Değ.
bp

½ $ + ½ € 6.8235 8.15 5.00 51.15
Dolar Endeksi 101.8400 -26.10 233.70 545.10
REK 75.1600 - - -92.00

Endeks Vadeliler Son Günlük Değ.
(%)

Haftalık Değ.
(%)

Yılbaşı Değ.
(%)

S&P 500 Yakın Vade 2,318.75 4.42 -7.08 -28.23
DAX Yakın Vade 9,174.50 5.65 3.03 -30.74
Dow Jones Yakın
Vade 19,290.00 4.29 -7.99 -32.33

Emtialar Son Günlük Değ.
(%)

Haftalık Değ.
(%)

Yılbaşı Değ.
(%)

Ons Altın 1,568.88 1.00 2.51 3.36
Gram Altın 328.50 0.37 4.48 13.16
WTI 22.96 2.34 -14.03 -62.47
BRENT 28.14 2.67 -0.82 -57.88
Bakır 2.12 1.36 -10.37 -24.10

Tahviller Son Günlük Değ.
bp

Haftalık Değ.
bp

Yılbaşı Değ.
bp

Türkiye 2 Yıllık 11.1100 21.00 53.00 -67.00
Türkiye 10 Yıllık 13.6600 23.00 109.00 145.00
ABD 10 Yıllık 0.8370 7.10 -23.20 -108.20
ABD 2 Yıllık 0.3210 0.70 -18.00 -125.00
Almanya 10 Yıllık -0.3910 -5.10 8.50 -20.30
Almanya 2 Yıllık -0.7010 1.60 20.80 -8.40

Gelişmekte Olan
Ülke Kurları Son Günlük Değ.

(%)
Haftalık Değ.

(%)
Yılbaşı Değ.

(%)
USDZAR 17.5923 -1.36 5.88 25.60
USDIDR 16,410.00 -1.78 9.11 18.18
USDTRY 6.5126 -0.74 1.81 9.47
USDRUB 79.0701 -0.65 4.81 27.37
USDBRL 5.1438 -0.04 2.69 27.96
USDCNY 7.0841 -0.11 1.10 1.74
USDMXN 25.0211 -1.36 9.02 32.32
USDCZK 25.7265 -0.74 4.17 13.49
USDHUF 324.8800 -0.74 2.74 10.14
USDPLN 4.2544 -1.02 4.62 12.15
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Euro/Dolar

Euro Bölgesi’nde dün mart ayına ilişkin tüketici güveni 11,6 azalış
yönünde açıklanarak sert düşüş kaydetti. Virüs kaynaklı endişelerin
yükseliş kaydettiği ve resesyon ihtimalinin gündeme geldiği
ortamda Merkez Bankaları’ndan ve hükümet cephesinden
destekleyici hamleler dün de gelmeye devam etti. Almanya
hükümeti toplam 750 milyar euroluk tedbir paketini dün itibari ile
imzaladı. Fed ekonomiyi desteklemek amacıyla sınırsız varlık alımı
dahil yeni tedbirler açıkladı. Gelen hamleler paritede yönü
belirlerken,1,0721 seviyesinden gelen alımlarla bugün toparlanma
devam etmektedir. Toparlanmanın devamında 1,0830 – 1,0850 ve
1,0875 seviyeleri direnç,1,0720 – 1,0700 ve 1,0685  destek
seviyeleri olarak öne çıkmaktadır. 

Günlük Pivot Seviyeleri
   1.0942

  1.0883  

 1.0843   

1.0803    

 1.0743   

  1.0683  

   1.0643

GBP/USD

Geçen haftanın son gününde 1,14 seviyelerine kadar gerileyen
GBPUSD paritesinde bu seviyelerden gelen tepki alımlarının etkili
olduğunu görüyoruz. Dün İngiltere’de Koronavirüs’e yönelik
kısıtlamalar kapsamında önlemler artırılırken, market-eczane
dışında dışarı çıkışlara kısıtlamalar getirildi. ABD tarafında ise
yardım paketine yönelik senatoda yapılan görüşmeler ve Fed’in
ucu açık varlık alım programı takip edildi. Bugün hem İngiltere hem
de ABD tarafında açıklanacak mart ayı öncü PMI verileri ve ABD
tarafında açıklanacak yeni konut satışları verisi takip edilecek.
Paritede bugün 1,1675 seviyesinin üzerinde 1,1745 ve 1,1880
seviyeleri önemli olacaktır. Olası geri çekilmelerde ise 1,1595
seviyesinin altında 1,1480 ve senenin en düşüğü 1,1412 seviyeleri
destek noktaları olarak izlenecektir.  

Günlük Pivot Seviyeleri
   1.1847

  1.1752  

 1.1697   

1.1642    

 1.1547   

  1.1453  

   1.1398
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USD/TRY

Dolar/TL kuru dün 6,5460 ve 6,6089 seviyeleri arasında
dalgalanarak günü 6,5612 seviyesinden tamamladı. Fed’in yeni
haftaya ucu açık varlık alımı haberiyle başlamasına karşın dün gün
içinde salgın endişeleri kapsamında dolara olan talebin devam
etmesi kurun yıl içi zirvelerini genişletmesini sağladı. Akşam
itibariyle dolar endeksinde başlayan geri çekilmenin etkisiyle
Dolar/TL kuru sabah 08:42 itibariyle 6,54 seviyelerine yakın işlem
görüyor. Bugün ABD’de açıklanacak mart ayı öncü PMI verisi ve
yeni konut satışları rakamı kur hareketlerinde etkili olabilir. Kurda
bugün 6,54-6,55 bölgesinin altında kalınması durumunda aşağıda
üzerinde 6,51 ve 6,46 seviyeleri destek noktaları olarak izlenebilir.
Yükselişlerde ise dünün zirvesi 6,60’ın üzerinde 6,64 ve 6,68
seviyeleri önem kazanacaktır.

Günlük Pivot Seviyeleri
   6.6069

  6.5862  

 6.5494   

6.5126    

 6.4920   

  6.4713  

   6.4345

EUR/TRY

Euro/TL kuru dün 6,9634 ve 7,1290 seviyeleri arasında
dalgalanarak günü 7,0334 seviyesinden tamamladı. Avrupa’da
koronavirüsün yayılma hızı ve can kaybındaki artış endişelerin
yükselmesinde etkili olurken, Almanya hükümeti toplam 750 milyar
euroluk tedbir paketini dün itibari ile imzaladı. Yurtiçinde tüketici
güven endeksi, mart ayında bir önceki aya göre %1,7 oranında
artış göstererek 58,2 oldu. Bugün küresel piyasalarda öncü
gösterge niteliğinde olan imalat ve hizmet PMI rakamları ve vaka ve
can kaybı sayısındaki artışa ilişkin haber akışları yakından takip
edilecek. 9 günlük üssel ortalamanın destek konumunda
bulunduğu paritede yükselişlerde kısa vadede 7,0960 - 7,2030 ve
7,2690 direnç,7,0155 -  6,9585 ve 6,9000 destek seviyeleri olarak
takip edilebilir. 

Günlük Pivot Seviyeleri
   7.1206

  7.1007  

 7.0679   

7.0352    

 7.0153   

  6.9954  

   6.9627
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XAU/USD

Fed ekonomiyi desteklemek için haftanın ilk işlem günü yeni ve
genişleyici önlemler açıkladı. Bu kapsamda piyasalardaki likiditeyi
desteklemeyi amaçlayan Fed, limitsiz miktarda ucu açık hazine
tahvili ve ipoteğe dayalı varlık alımı yapacağını bildirdi. Diğer
yandan salgın ile mücadele kapsamında Senato'ya sunulan 2
trilyon dolarlık ekonomik teşvik paketi ikinci kez engellendi. Fed’den
gelen hamlenin ardından ons altın bugün 1552$ seviyesinden
gelen alımlarla toparlanma kaydederek sabah saatlerinde 1573$
seviyesinden fiyatlanmaktadır. Alıcılı seyrin devamında 1584$’ın
aşılması halinde 1598$ - 1610$ ve 1624$ seviyeleri direnç
konumunda bulunmaktadır. Olası kar satışlarının görülmesi
durumunda 1552$ - 1538$ ve 1528$ seviyeleri takip edilen
desteklerdir.

Günlük Pivot Seviyeleri
   1,616.00

  1,600.34  

 1,584.61   

1,568.88    

 1,553.23   

  1,537.57  

   1,521.84

DAX Yakın Vade

Küresel çapta artış kaydeden vaka sayısı ve Avrupa’daki kötümser
tablo nedeniyle Avrupa borsaları yeni haftaya oldukça zayıf bir
seyirle başladı. Fed’in sınırsız parasal genişlemeye işaret etmesi
kayıpları belirli ölçüde sınırlasa da Avrupa borsaları günü  %3’leri
bulan düşüşlerle tamamladı. Dünkü kayıpların ardından bu sabah
hisse piyasalarında olumlu bir görünüm etkili oluyor. Günü
%1,68’lik düşüşle 8.684 puandan tamamlayan DAX vadeli kontratı
bu sabah %3 civarında primli işlem görüyor. Yukarı yönlü
hareketlerin devamında 9.090 – 9.182 ve 9.334 seviyeleri direnç
konumunda bulunmaktadır. Geri çekilmelerde ise 8.860 -  8.762 ve
8.578 seviyeleri destek olarak izlenebilir. Bugün Euro Bölgesi’nde
açıklanacak öncü PMI verileri fiyatlamalar üzerinde etkili
olabilecektir. 

Günlük Pivot Seviyeleri
   9,593.17

  9,384.33  

 9,278.17   

9,172.00    

 8,963.17   

  8,754.33  

   8,648.17
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Dow Jones Yakın Vade

DJ vadelileri dün oldukça volatil bir görünüm sergiledi. Fed’in ucu
açık varlık alımı programı açıklamasının ardından haftaya %3’lere
varan yükselişle başlayan DJ vadelileri devamında kazançlarını
sildi ve spot tarafta %3’lere varan kayıpla günü tamamladı. Bu
sabah itibariyle yeniden %4 seviyelerinde yükseliş kaydeden DJ
vadelilerinde bugünde hareketli seyrin devamı beklenebilir. Bugün
ABD tarafında kongrede onay bekleyen yardım paketinin yanı sıra
mart ayı öncü PMI verisi ve yeni konu satışları verileri takip
edilecek. Endekste bugün 19,385 seviyesinin üzerinde 19,810 ve
20,575 seviyeleri direnç noktaları olarak izlenebilir. Geri dönüşlerde
ise 18,830 seviyesinin üzerinde 18,500 ve 18,000 seviyeleri önem
kazanacaktır.

Günlük Pivot Seviyeleri
   20,305.33

  19,821.67  

 19,551.33   

19,281.00    

 18,797.33   

  18,313.67  

   18,043.33

S&P 500 Yakın Vade

Dün ABD endeksleri sert dalgalanmalar yaşanan bir günü daha
geride bıraktı. ABD’de seans öncesi satıcılı seyreden vadeli
piyasalar, Fed'in ekonomiyi desteklemek amacıyla sınırsız varlık
alımı dahil yeni tedbirler açıklaması ile tam tersi yönde alışa geçti
ancak bu iyimserlik kısa sürdü. Gün sonunda S&P 500 Endeksi
%2,93 düşüş kaydetti. Bu sabah ise dünün aksine vadeli
piyasalarda alıcılı bir görünüm hakim. Sabah saatlerinde endeksin
vadelilerinde %3 civarında yükselişler söz konusu. Virüs salgını ile
ilgili gelişmelere karşı daha hassas olan endekslerde bu konudaki
gelişmeler bir süre daha volatilitenin yüksek seyretmesine neden
olabilir. Vadeli kontratta dünkü dip olan 2174 ve 2110 destekler,
2316 ve 2410 dirençler olarak izlenebilir.

Günlük Pivot Seviyeleri
   2,443.75

  2,383.75  

 2,350.50   

2,317.25    

 2,257.25   

  2,197.25  

   2,164.00
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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 zayıf seyrin sürmesine neden oluyor. Brent
petrolde dün kayıplar %4’leri bulsa da Fed’in hamlesinin de
etkisiyle kayıplar geri alındı. Bu sabah riskli varlıklarda daha pozitif
bir seyir izlenirken, brent petrolde alıcılı seyrediyor. Alımların
devamında 28,50$ 29,15$ ve 30,05$ seviyeleri direnç konumunda
bulunmaktadır. Ancak Petrol üreten ülkeler arasında pazar ve fiyat
savaşı devam ettiği sürece petrol fiyatlarında anlamlı bir
toparlanmadan bahsetmenin zor olduğunu değerlendiriyoruz. Geri
çekilmelerde ise 27,20$ - 26,60$ ve 25,33$ seviyeleri destek olarak
izlenebilir.

Günlük Pivot Seviyeleri
   29.97

  29.23  

 28.69   

28.15    

 27.41   

  26.67  

   26.13

USD/JPY

Fed ekonomiyi desteklemek için yeni genişleyici önlemler açıkladı.
Bu kapsamda piyasalardaki likiditeyi desteklemeyi amaçlayan Fed,
limitsiz miktarda ucu açık hazine tahvili ve ipoteğe dayalı varlık
alımı yapacağını bildirdi. Diğer yandan salgın ile mücadele
kapsamında Senato'ya sunulan 2 trilyon dolarlık ekonomik teşvik
paketi ikinci kez engellendi. Japonya Merkez Bankası tarafından da
destekleyici hamleler gelmeye devam ederken, Japonya’da bu
sabah hizmet PMI endeksi 32,7 ile sert daralırken, imalat PMI
endeksi 44,8 seviyesinde açıklandı. Bugün ABD ‘de açıklanacak
öncü PMI rakamları takip edilecek. Geri çekilmenin kaydedildiği
USDJPY’de 110,00 – 109,80 ve 109,66 seviyeleri destek, kısa
vadede 110,85 – 111,00 ve 111,30 direnç seviyeleridir.

Günlük Pivot Seviyeleri
   112.44

  111.90  

 111.16   

110.41    

 109.88   

  109.34  

   108.60
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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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