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Piyasa Gündemi

ABD’de açıklanan 2 trilyon dolar büyüklüğündeki teşvik paketine
yönelik iyimser beklentiler dün de risk iştahını destekledi. Ancak
koronavirüs salgını dünya çapında yayılmaya ve endişe
oluşturmaya devam ediyor. Küresel çapta vaka sayısı 530 bini
aşarken, ABD 85 bin vaka ile en çok vakanın görüldüğü ülke oldu.
Yurt içinde de vaka sayısı 3.629’a ulaşırken, salgın nedeniyle can
kaybı 75 olarak gerçekleşti.

Açıklanacak Önemli Ekonomik Veriler  
     
•    10:00 Türkiye – Ekonomi Güven Endeksi Önem: Orta
•    15:30 ABD – Kişisel Gelir / Gider Önem: Yüksek

Türkiye
TCMB tarafından haftalık para ve banka istatistikleri yayımlandı.
Merkez Bankası'nın brüt döviz rezervleri geçen hafta 65,1 milyar
dolara geriledi. Yabancı yatırımcılar ise geçen hafta net 1.05 milyar
dolarlık menkul kıymet sattı. Net uluslararası rezervler 20 Mart
haftasında 30,7 milyar dolar oldu. Hazine ve Maliye Bakanı Berat
Albayrak sosyal medya hesabından "Ekonomik İstikrar Kalkanı ile
firmalara maliyet ve istihdam desteği sağlamak için ilan ettiğimiz
“Kısa çalışma desteği” başladı. Süreçten etkilenen tüm firmalarımız
başvurabilir" açıklamasında bulundu. TCMB Başkanı Murat Uysal,
Salgının küresel ekonomiye ve Türkiye ekonomisine etkilerini
yakından takip edildiğini belirtti.

Euro Bölgesi
Avrupa Merkez Bankası, koronavirüs salgınının ekonomi üzerindeki
hasarını gidermek için hazırlanan 750 milyar euro (821 milyar
dolar) büyüklüğündeki acil program dahilinde tahvil alımlarına dün
başladığını duyurdu. Banka, açıklamasında, ECB’nin bu olağandışı
şok ile mücadelede tüm seçenekleri ve tüm olasılıkları
değerlendireceğini belirtti. Almanya'da şubatta 8,3 puan olarak
ölçülen gfk tüketici güven endeksi, Alman tüketicilerin koronavirüs
salgınının etkisiyle gelir beklentilerindeki sert düşüşle 2,7’ye
geriledi.

ABD
ABD Senatosu, koronavirüs salgının hem insani hem de ekonomik
hasarlarını gidermek için hazırlanan 2 trilyon dolar büyüklüğündeki
tarihi teşvik paketini onayladı ve yasanın çabuk onaylanıp ABD
Başkanı Donald Trump'a imza için sunulması amacıyla sırayı
demokratların çoğunlukta bulunduğu Temsilciler Meclisi'ne verdi.
ABD'de virüs salgınıyla birçok iş yerinin kapatılmasıyla işsizlik
maaşına başvuruların sayısı 21 Mart'ta sona eren haftada 3,3
milyonla rekor seviyeye çıktı. ABD ekonomisinde geçen yılın son
çeyreğinde yıllıklandırılmış büyüme değişmeyerek % 2,1 oldu.
Üçüncü çeyrekte%3,2 artan kişisel tüketim bu dönemde %1,8 artış
kaydetti. Koronavirüs salgını nedeniyle büyümenin bu yılın ilk
çeyreğinde zayıflayacağını, ikinci çeyrekte ise sert daralma olacağı
bekleniyor. 

Fed Başkanı Powell, Fed'in ekonomiye destek için agresif bir
şekilde çalışacağını ve bunu yaparken cephanesinin
tükenmeyeceğini söyledi. Powell, insanların kendi sağlıklarını
korumak için gönüllü olarak normal yaşamdan çekildiklerini işaret
ederek, "Ekonomik faaliyetin yılın ikinci çeyreğinde muhtemelen
kaydadeğer bir şekilde azalacağını biliyoruz" dedi. Fed Başkanı,
bunun da ABD'nin resesyona girmekte olduğu anlamına
gelebileceğini, ancak bunun geçici bir durum olacağını sözlerine
ekledi.

Piyasa Verileri

Pariteler Son Günlük Değ.
(%)

Haftalık Değ.
(%)

Yılbaşı Değ.
(%)

USDTRY 6.4069 0.14 -2.42 7.70
EURTRY 7.0897 0.37 1.14 6.23
EURUSD 1.1064 0.27 3.43 -1.37
GBPUSD 1.2277 0.59 6.12 -7.32
USDJPY 108.43 -1.04 -2.24 -0.21

Sepetler Son Günlük Değ.
bp

Haftalık Değ.
bp

Yılbaşı Değ.
bp

½ $ + ½ € 6.8235 8.15 5.00 51.15
Dolar Endeksi 98.9700 -36.00 -297.70 258.10
REK 75.1600 - - -92.00

Endeks Vadeliler Son Günlük Değ.
(%)

Haftalık Değ.
(%)

Yılbaşı Değ.
(%)

S&P 500 Yakın Vade 2,590.50 -0.67 13.20 -19.82
DAX Yakın Vade 9,968.00 0.19 12.86 -24.75
Dow Jones Yakın
Vade 22,233.00 -0.51 16.77 -22.01

Emtialar Son Günlük Değ.
(%)

Haftalık Değ.
(%)

Yılbaşı Değ.
(%)

Ons Altın 1,628.39 -0.15 8.69 7.28
Gram Altın 335.34 0.01 6.25 15.52
WTI 21.37 -0.59 -4.16 -65.06
BRENT 26.14 -1.72 -3.74 -60.87
Bakır 2.16 0.45 -0.83 -22.54

Tahviller Son Günlük Değ.
bp

Haftalık Değ.
bp

Yılbaşı Değ.
bp

Türkiye 2 Yıllık 11.2800 31.00 -90.00 -50.00
Türkiye 10 Yıllık 13.2200 52.00 -55.00 101.00
ABD 10 Yıllık 0.8000 -5.00 -5.70 -111.90
ABD 2 Yıllık 0.2810 -1.80 -2.80 -129.00
Almanya 10 Yıllık -0.3680 -9.60 -12.20 -18.00
Almanya 2 Yıllık -0.6650 -1.50 5.20 -4.80

Gelişmekte Olan
Ülke Kurları Son Günlük Değ.

(%)
Haftalık Değ.

(%)
Yılbaşı Değ.

(%)
USDZAR 17.3540 0.18 -1.48 23.90
USDIDR 15,953.00 -0.18 -0.88 14.89
USDTRY 6.4069 0.14 -2.42 7.70
USDRUB 77.5108 0.05 -3.08 24.86
USDBRL 5.0236 -0.03 -0.80 24.97
USDCNY 7.0764 0.04 -0.27 1.63
USDMXN 23.2080 1.11 -4.98 22.74
USDCZK 24.5736 -0.21 -3.58 8.40
USDHUF 320.5300 -0.25 -2.25 8.67
USDPLN 4.1031 0.03 -3.21 8.16
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Euro/Dolar

Almanya'da gfk tüketici güven endeksi, Alman tüketicilerin
koronavirüs salgınının etkisiyle gelir beklentilerindeki sert düşüşle
2,7’ye geriledi. Avrupa Merkez Bankası, 750 milyar euro
büyüklüğündeki acil program dahilinde tahvil alımlarına dün
başladığını duyurdu. Banka, açıklamasında, ECB’nin bu olağandışı
şok ile mücadelede tüm seçenekleri ve tüm olasılıkları
değerlendireceğini belirtti. ABD’de haftalık işsizlik başvuruları iş
yerlerinin kapatılmasıyla 3,3 milyonla rekor seviyeye çıktı. Diğer
yandan senatonun 2 trilyon dolar büyüklüğündeki tarihi teşvik
paketini onaylaması ile pakete ilişkin detaylar bekleniyor. Paritede
1,1086’nın aşılması halinde 1,1100 – 1,1120 ve 1,1142 seviyeleri
direnç,1,1022 – 1,1000 ve 1,0984 destek seviyeleri olarak öne
çıkmaktadır. 

Günlük Pivot Seviyeleri
   1.1156

  1.1122  

 1.1093   

1.1064    

 1.1029   

  1.0994  

   1.0965

GBP/USD

Veri akışı ve gündemin oldukça yoğun olduğu perşembe gününde
ABD’de atılan adımların ardından dolar endeksindeki zayıflığın
devam etmesi paritenin dün kuvvetli yükseliş gerçekleştirerek 1,22
seviyesi ile son 10 günün zirvelerinden işlem görmesini sağladı.
Dün BoE faiz oranını %0,1 oranında sabit tutarken gerektiğinde ek
mali teşvik açıklayabileceğini belirtti. ABD’de ise haftalık işsizlik
başvuruları 3,3 milyon ile rekor kırdı. Bugün ABD’de açıklanacak
kişisel gelirler-harcamalar ve Michigan tüketici güven endeksi
verilerinin yanı sıra salgının seyri parite tarafında önemli olacaktır.
Paritede bugün 1,2305 seviyesinin üzerinde 1,2365 ve 1,2420
seviyeleri önemli olacaktır. Olası geri çekilmelerde 1,2220
seviyesinin altında 1,2130 ve 1,1975 seviyeleri destek noktaları
olarak izlenecektir.  

Günlük Pivot Seviyeleri
   1.2518

  1.2412  

 1.2344   

1.2277    

 1.2171   

  1.2065  

   1.1997
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USD/TRY

Dolar/TL kuru dün 6,3815 ve 6,5037 seviyeleri arasında
dalgalanarak günü 6,3980 seviyesinden tamamladı. Dün dolar
tarafında görülen tepki yükselişleriyle sabah saatlerinde 6,50
seviyelerini test eden Dolar/TL kuru günün devamında 6,38-6,42
bandında dengelendi. Fed ve ABD’de kongrenin attığı adımların
ardından sert dalgalanan dolar endeksinde bundan sonra salgına
yönelik gelişmeler ön planda olabilir. Sabah 08:30 itibariyle 6,39
seviyelerine yakın işlem gören Dolar/TL kurunda bugün ABD’de
açıklanacak kişisel gelir-harcamalar ve Michigan tüketici güven
endeksi verileri takip edilecek. Kurda bugün 6,37-6,38 bölgesinin
altında 6,33 ve 6,31 destek noktaları olarak izlenebilir.
Yükselişlerde ise 6,42 seviyesinin üzerinde 6,46 ve 6,50 seviyeleri
önem kazanacaktır.

Günlük Pivot Seviyeleri
   6.4493

  6.4350  

 6.4210   

6.4069    

 6.3926   

  6.3783  

   6.3643

EUR/TRY

Almanya'da şubatta 8,3 puan olarak ölçülen gfk tüketici güven
endeksi, Alman tüketicilerin koronavirüs salgınının etkisiyle gelir
beklentilerindeki sert düşüşle 2,7’ye geriledi. Avrupa Merkez
Bankası, 750 milyar euro büyüklüğündeki acil program dahilinde
tahvil alımlarına dün başladığını duyurdu. Banka, açıklamasında,
ECB’nin bu olağandışı şok ile mücadelede tüm seçenekleri ve tüm
olasılıkları değerlendireceğini belirtti. Yurtiçinde TCMB Başkanı
Murat Uysal, Salgının küresel ekonomiye ve Türkiye ekonomisine
etkilerini yakından takip edildiğini belirtti. 14 günlük hareketli
ortalamanın destek konumunda bulunduğu paritede 7,1265 -
7,2030 ve 7,2690 direnç, 7,0285 - 6,9585 ve 6,9000 destek
seviyeleri olarak takip edilebilir. 

Günlük Pivot Seviyeleri
   7.1724

  7.1411  

 7.1154   

7.0897    

 7.0584   

  7.0271  

   7.0014
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XAU/USD

Virüs salgınının fiziki talebi daralttığı dönemde yatırımcıların
güvenli liman olarak altına yönelmesi sonucu tarihi sıkışmanın
yaşanması ons altının 1600$ seviyesi üzerinde tutunmasında etkili
olmaktadır. ABD'de koronavirüs salgınının etkilerini gidermek
amacıyla hazırlanan görülmemiş büyüklükteki teşvik paketinin
detayları beklenirken, haftalık işsizlik başvuruları iş yerlerinin
kapatılmasıyla 3,3 milyonla rekor seviyeye çıktı. Fed Başkanı
Powell, Fed'in ekonomiye destek için agresif bir şekilde
çalışacağını ve bunu yaparken cephanesinin tükenmeyeceğini
söyledi. Dün yükselişle 1643$ seviyesinin test edildiği ons altında
bugün sınırlı geri çekilme gözlenirken,1618$ - 1609$ ve 1595$
destek, 1650$ - 1662$ ve 1672$ takip edilen direnç seviyeleridir. 

Günlük Pivot Seviyeleri
   1,651.07

  1,643.48  

 1,635.53   

1,627.58    

 1,620.00   

  1,612.41  

   1,604.46

DAX Yakın Vade

Hisse piyasalarında gün içinde dalgalı bir seyir yaşansa da teşvik
paketinin ABD ekonomisi üzerindeki olumsuz etkileri azaltacağına
ilişkin beklentiler hisse piyasalarında alımların güç kazanmasını
sağladı. ABD borsaları öncülüğünde gelen alımlarla Avrupa
borsaları da kayıplarını geri alarak günü %2’leri bulan yükselişlerle
tamamladı. DAX vadelisi de günü %1,41’lik yükselişle 9.950
puandan kapatırken, bu sabah vadeli kontrat %1 civarında satıcılı
işlem görüyor. Geri çekilmelerin devam etmesi halinde 9.719, 5
günlük üssel ortalama (9.630) ve 9.492 seviyeleri destek
konumunda bulunmaktadır. Tepki alımlarında ise 9.927 – 10.053
ve 22 günlük üssel ortalama (10.239) direnç olarak izlenebilir.
Salgına ilişkin gelişmeler yakından takip edilmeye devam
edilecektir. 

Günlük Pivot Seviyeleri
   10,337.17

  10,191.33  

 10,079.67   

9,968.00    

 9,822.17   

  9,676.33  

   9,564.67
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Dow Jones Yakın Vade

Dün haftalık işsizlik başvurularına kadar karışık bir görünüm
sergileyen DJ vadelileri, 3,3 milyon ile rekor kıran haftalık
başvurulara karşın spot piyasaların açılmasıyla beraber yükselişe
geçerek günü %6’nın üzerinde primle tamamladı. Böylece DJ
endeksi 3 günlük sürede %20’nin üzerinde değer kazanarak
1931’den bu yana en iyi 3 günlük rallisini yapmış oldu. Akşam
saatlerinde ABD’de hasta sayısının Çin’i geçmesi nedeniyle DJ
vadelileri sabah itibariyle %1’e yakın kayıplarla işlem görüyor. Fed
ve kongreden gelen adımların ardından hastalığa yönelik seyir
bundan sonra ana gündem olabilir. Endekste bugün 22,575
seviyesinin üzerinde 23,060 ve 23,300 seviyeleri direnç noktaları
olarak izlenebilir. Geri dönüşlerde ise 21,890 seviyesinin altında
21,510 ve 21,160 seviyeleri önem kazanacaktır.

Günlük Pivot Seviyeleri
   23,227.67

  22,886.33  

 22,559.67   

22,233.00    

 21,891.67   

  21,550.33  

   21,223.67

S&P 500 Yakın Vade

Fed’in ve hükümetin virüsle mücadele kapsamında aldığı önlemler
ABD endekslerinde kısa sürede çok sert yükselişler sağladı. S&P
500 Endeksi hafta başında gördüğü dip seviyeye göre sadece 3
günde %20 civarı getiri sağladı. Bir taraftan bu teşviklerin etkileri
izlense de diğer taraftan koronavirüs vaka sayısı Çin’i geçen ve
artış hızı en yüksek ülkelerden biri olan bir ABD gerçeği de söz
konusu. Dün açıklanan haftalık işsizlik başvuruları da ABD’deki
durumun vahametini göstermesine karşın teşvikler piyasada bu
gerçeğin görülmesini engelledi. S&P vadelilerinde dün akşam ve bu
gece test edilen 2640 civarı güçlü direnç olmaya devam ediyor.
Burası geçilmediği sürece yukarı yönlü pozisyonların riski yüksek
seyredecektir. Aşağıda ise kısa vadede 2550 altında 2500 ve
devamında 2450 ana destek olarak izlenebilir.

Günlük Pivot Seviyeleri
   2,717.17

  2,675.83  

 2,633.17   

2,590.50    

 2,549.17   

  2,507.83  

   2,465.17
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Brent Petrol

ABD’deki teşvik paketine yönelik iyimser beklentiler küresel risk
iştahını desteklerken, petrol piyasasındaki zayıf seyrin devam ettiği
görülüyor. Salgına bağlı olarak talep endişelerinin artış gösterdiği
petrol piyasasında, pazar ve fiyat savaşı devam ettiği sürece zayıf
seyrin korunduğu ve alımların sınırlı kaldığı görülebilecektir. Son
günlerde görece sıkışık bir fiyatlamanın yaşandığı brent petrolde,
bu sabah %1’in üzerinde satıcılı bir seyir etkili oluyor. Geri
çekilmelerin devamında 25,60$ - 25,06$ ve son zamanların en
düşük seviyesi olan 24,26$ destek olarak takip edilebilir. Tepki
alımlarında ise 5 günlük üssel ortalama (26,96$) ilk direnç noktası
olup, devamında 27,50$ ve 28,40$ seviyeleri direnç konumunda
bulunmaktadır.

Günlük Pivot Seviyeleri
   27.27

  27.02  

 26.58   

26.14    

 25.89   

  25.63  

   25.20

USD/JPY

ABD’de haftalık işsizlik maaşı başvuruları iş yerlerinin
kapatılmasıyla 3,3 milyonla rekor seviyeye çıktı. Diğer yandan
senatonun 2 trilyon dolar büyüklüğündeki tarihi teşvik paketini
onaylaması ile pakete ilişkin detaylar bekleniyor. ABD
ekonomisinde geçen yılın son çeyreğinde yıllıklandırılmış büyüme
değişmeyerek % 2,1 oldu. Fed Başkanı Powell, Fed'in ekonomiye
destek için agresif bir şekilde çalışacağını ve bunu yaparken
cephanesinin tükenmeyeceğini söyledi. Japonya’da TÜFE mart
ayında yıllık bazda %0,4 oranında açıklanarak değişim göstermedi.
Güvenli liman talebiyle JPY’de değer kazancı gözlenirken, paritede
sert geri çekilme gözlenmektedir. Kısa vadede 108,00’i altında
107,64 – 107,36 ve 107,20 seviyeleri destek,108,54 – 108,80 ve
109,00 direnç seviyeleri olarak takip edilebilir.

Günlük Pivot Seviyeleri
   110.86

  110.30  

 109.37   

108.43    

 107.87   

  107.31  

   106.37
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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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