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Piyasa Gündemi

Geçen hafta ABD tarafında ekonomiyi desteklemeye yönelik atılan
adımlarla risk iştahında bir miktar toparlanma görülürken, salgına
ilişkin gelişmeler önemini koruyor. Salgın küresel çapta yayılmaya
devam ederken, toplam vaka sayısı 720 bini geçti. Yurt içinde ise
vaka sayısı 9.217’ye ulaşırken, salgın nedeniyle can kaybı 131
olarak gerçekleşti. Yeni haftada da piyasaların gündemini salgına
ilişkin gelişmeler belirleyecektir. 

Açıklanacak Önemli Ekonomik Veriler  
     
•    15:00 Almanya – TÜFE Önem: Yüksek
•    17:00 ABD – Bekleyen Konut Satışları Önem: Yüksek

Türkiye

TUİK, mart ayına ilişkin ekonomik güven endeksi verilerini açıkladı.
Buna göre, endeks bu ay, geçen aya göre %5,9 azalarak 91,8'e
geriledi. Ekonomik güven endeksindeki düşüş, reel kesim (imalat
sanayi), hizmet ve perakende ticaret sektörü güven endekslerindeki
düşüşlerden kaynaklandı. Bankacılık Düzenleme ve Denetleme
Kurumu (BDDK), taşıt ve tüketici kredilerinde anapara, faiz ve taksit
ödemelerinin erteleme taleplerinde orijinal vadenin sınırlayıcı
olmayacağını bildirdi. Merkez Bankası açık piyasa işlemleri
kapsamında haftanın son işlem günü piyasadan 1 milyar TL
tutarında tahvil geri alımı yaptı. Banka tarafından sabah saatlerinde
yapılan duyuruda söz konusu ihalelerde sırasıyla 100, 100, 150 ve
150 milyon TL olmak üzere toplam 500 milyon TL'lik alım
yapılacağı belirtilmişti.

ABD

ABD'de kişisel harcamalar virüs etkisi öncesi Şubat'ta ılımlı arttı.
Kişisel gelirler %0,6, harcamalar %0,2 artış kaydetti. Kişisel tüketim
harcamaları aylık %0,1 ile tahminlere paralel artarken yıllık bazda
%1,8 ile 1,7'lik tahminleri aştı. Çekirdek kişisel tüketim harcamaları
aylık %0,2, yıllık %1,8 oldu. Atlanta Fed Başkanı Bostic ve Dallas
Fed Başkanı Kaplan ABD ekonomisinin virüs sorununun
çözülmesinin ardından güçlü yükselebileceğini kaydetti. ABD'de
Michigan Üniversitesi Tüketici Güven Endeksi virüs endişeleriyle
Şubat ayındaki 101 seviyesinden 89.1'e geriledi. Bu, Ekim
2008'den beri görülen en büyük aylık düşüş olarak kayda geçti.
ABD Başkanı Donald Trump, yeni tip koronavirüs tedbirleri
kapsamında New York, New Jersey ve Connecticut eyaletlerini
zorunlu karantina altına alabileceklerini duyurdu. Ayrıca Trump,
yeni tip koronavirüs salgınına karşı alınan önlemlerin uygunlanma
süresini 30 Nisan'a kadar uzatıldığını duyurdu.

Çin

Çin Merkez Bankası(PBOC) APİ ile finans sistemine likidite enjekte
etti ve kredi faizini düşürdü. PBOC, bu sabahki açıklamasına göre,
bankacılık sistemine 50 milyar yuan (7,1 milyar dolar) enjekte ettiği
7 gün vadeli ters repo operasyonunda faizi %2,4'ten %2,2'ye
düşürdü. Çin Merkez Bankası, bu operasyonun reel ekonomiye
destek için likiditeyi yeterli miktarda tutacağını kaydetti. PBOC
böylelikle, koronavirüs salgınının kötüleşen ekonomik etkisine tepki
çerçevesinde, bankalara verdiği kredilere uyguladığı faizde
2015'ten bu yana en büyük indirimini gerçekleştirmiş oldu.

Piyasa Verileri

Pariteler Son Günlük Değ.
(%)

Haftalık Değ.
(%)

Yılbaşı Değ.
(%)

USDTRY 6.4921 0.59 -1.05 9.13
EURTRY 7.2043 0.26 2.41 7.95
EURUSD 1.1095 -0.32 3.42 -1.09
GBPUSD 1.2425 -0.04 7.64 -6.19
USDJPY 107.69 0.01 -3.19 -0.90

Sepetler Son Günlük Değ.
bp

Haftalık Değ.
bp

Yılbaşı Değ.
bp

½ $ + ½ € 6.8235 8.15 5.00 51.15
Dolar Endeksi 98.6830 37.70 -341.80 229.40
REK 75.1600 - - -92.00

Endeks Vadeliler Son Günlük Değ.
(%)

Haftalık Değ.
(%)

Yılbaşı Değ.
(%)

S&P 500 Yakın Vade 2,552.00 1.11 14.93 -21.02
DAX Yakın Vade 9,708.00 1.34 11.79 -26.71
Dow Jones Yakın
Vade 21,691.00 1.18 17.27 -23.91

Emtialar Son Günlük Değ.
(%)

Haftalık Değ.
(%)

Yılbaşı Değ.
(%)

Ons Altın 1,617.80 -0.56 4.15 6.58
Gram Altın 337.67 -0.05 3.18 16.32
WTI 18.90 -4.63 -15.77 -69.11
BRENT 23.98 -4.67 -12.50 -64.10
Bakır 2.15 -0.20 3.05 -22.83

Tahviller Son Günlük Değ.
bp

Haftalık Değ.
bp

Yılbaşı Değ.
bp

Türkiye 2 Yıllık 11.3000 2.00 40.00 -48.00
Türkiye 10 Yıllık 13.0800 -14.00 -35.00 87.00
ABD 10 Yıllık 0.6780 -0.30 -8.80 -124.10
ABD 2 Yıllık 0.2670 1.90 -4.70 -130.40
Almanya 10 Yıllık -0.4910 -1.40 -10.00 -30.30
Almanya 2 Yıllık -0.7130 -0.30 -1.20 -9.60

Gelişmekte Olan
Ülke Kurları Son Günlük Değ.

(%)
Haftalık Değ.

(%)
Yılbaşı Değ.

(%)
USDZAR 17.9305 1.95 0.53 28.02
USDIDR 16,387.00 1.17 -1.92 18.02
USDTRY 6.4921 0.59 -1.05 9.13
USDRUB 79.5999 1.08 0.02 28.22
USDBRL 5.1002 -0.06 -0.89 26.88
USDCNY 7.0933 -0.04 0.02 1.87
USDMXN 23.5713 0.77 -7.07 24.66
USDCZK 24.6924 0.46 -4.73 8.93
USDHUF 322.0005 0.61 -1.62 9.17
USDPLN 4.0857 0.31 -4.95 7.70
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Euro/Dolar

Geçen hafta Avrupa Merkez Bankası, 750 milyar euro
büyüklüğündeki acil program dahilinde tahvil alımlarına başladığını
duyururken, açıklamasında virüsle mücadele konusunda tüm
seçenekleri ve tüm olasılıkları değerlendirileceğini belirtti. ABD’de
haftanın son işlem günü kişisel harcamalar virüs etkisi öncesi
şubatta ılımlı arttı. İstihdam rakamlarının ve PMI rakamlarının ön
plana çıktığı haftada paritede yönü veriler, Merkez Bankaları’ndan
ve hükümet cephesinden gelecek hamleler belirlemeye devam
edecek. Bugün 1,1144 seviyesinden gelen satışlarla paritede geri
çekilme kaydedilmektedir. Fiyatlamanın 22 günlük ortalamanın
altına sarkması durumunda 1,1058 – 1,1022 ve 1,1000 seviyeleri
destek konumunda bulunmaktadır. Olası tepki alımlarında ise
1,1100 – 1,1120 ve 1,1144 seviyeleri dirençlerdir.

Günlük Pivot Seviyeleri
   1.1212

  1.1178  

 1.1136   

1.1095    

 1.1061   

  1.1027  

   1.0986

GBP/USD

GBPUSD paritesinde geçen hafta başında başlayan yükseliş
hareketi haftanın son gününde de devam etti ve sterlin haftayı son
14 günün zirvelerinden tamamladı. İngiltere’de haftanın son günü
başbakan Johnson ve Sağlık Bakanı Hancock’un koronavirüs
testleri pozitif çıkarken açıklanan sonuçlara karşın piyasaların Fed
ve kongreden çıkan sonuçları fiyatlamaya devam etmesi paritede
yükselişi devam ettirdi. Hafta sonu Fitch’in İngiltere’nin kredi notunu
AA-‘ ye indirmesi ve görünümü negatife çekmesi paritenin haftaya
bir miktar kayıpla başlamasını sağladı. Salgına yönelik gelişmelerin
izleneceği paritede bugün 1,2420 seviyesinin üzerinde 1,2485 ve
1,2525 seviyeleri önemli kazanacaktır. Geri çekilmelerde 1,2360
seviyesinin altında 1,2310 ve 1,2225 seviyeleri destek noktaları
olarak izlenecektir.  

Günlük Pivot Seviyeleri
   1.2582

  1.2524  

 1.2475   

1.2425    

 1.2368   

  1.2310  

   1.2261
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USD/TRY

Dolar/TL kuru Cuma günü 6,3924 ve 6,4703 seviyeleri arasında
dalgalanarak günü 6,4540 seviyesinden tamamladı. Fed ve kongre
tarafından atılan adımların ardından 6,38 desteğine kadar gerileyen
Dolar/TL kuru bu seviyeden gelen tepki alımlarıyla haftanın son
günü yükseliş kaydetti. ABD’deki vaka sayısının Çin’i geçmesi ve
yine yurtiçinde vaka sayısının oransal olarak yükseliş kaydetmesi
kurda yukarı yönlü hareketleri tetikledi. Önemli bir veri akışının
olmadığı günde vaka sayıları yine gündemi belirleyecektir. Dolar/TL
kuru sabah 08:25 itibariyle 6,50 seviyelerine yakın işlem görüyor.
Kurda bugün 6,50 seviyesinin üzerinde 6,54 ve 6,56 seviyeleri
önem kazanacaktır. Geri çekilmelerde ise 6,47 seviyesinin altında
6,44 ve 6,40 destek noktaları olarak izlenebilir.

Günlük Pivot Seviyeleri
   6.5696

  6.5357  

 6.5139   

6.4921    

 6.4582   

  6.4244  

   6.4026

EUR/TRY

Euro/TL kuru cuma günü 7,0324 ve 7,1920 seviyeleri arasında
dalgalanarak günü 7,1664 seviyesinden tamamladı. Geçtiğimiz
hafta Avrupa Merkez Bankası, 750 milyar euro büyüklüğündeki acil
program dahilinde tahvil alımlarına başladığını duyururken,
açıklamasında virüsle mücadele konusunda tüm seçenekleri ve
tüm olasılıkları değerlendirileceğini belirtti. Yurtiçinde ekonomik
güven endeksi Cuma günü %5,9 azalarak 91,8'e geriledi. Diğer
yandan vaka ve can kaybı sayısındaki artışla oluşan endişeler TL
varlıklar üzerinde baskı yaratmaya devam ediyor. 9 günlük hareketli
ortalamanın destek konumunda bulunduğu paritede 7,2030 -
7,2690 ve 7,3020 direnç, 7,1265 - 7,0315 ve 6,9585 destek
seviyeleri olarak takip edilebilir. 

Günlük Pivot Seviyeleri
   7.2680

  7.2394  

 7.2218   

7.2043    

 7.1757   

  7.1471  

   7.1296

444 0 435 www.gedikyatirim.com.tr

https://www.gedikyatirim.com.tr/


Gedik Forex Bülten 30 Mart 2020

XAU/USD

Geçen hafta virüs salgınının fiziki talebi daralttığı dönemde
yatırımcıların güvenli liman olarak altına yönelmesi, tarihi sıkışma
yaşayan ons altının 1600$ seviyesi üzerinde tutunmasında etkili
oldu. ABD’de cuma günü kişisel harcamalar virüs etkisi öncesi
şubatta ılımlı artış kaydettiği gözlenirken, tüketici güven endeksi
mart ayında 89,1 değerini alarak geriledi. IMF döviz sıkıntısı çeken
ülkelere yardım için seçenekleri değerlendirdiğini ve önceliğin
hedefli mali desteğe verilmesi gerektiğine dikkat çekti. Sabah
saatlerinde1615$ seviyesinden fiyatlanan ons altında geri
çekilmenin devam etmesi durumunda 1605$ - 1595$ ve 1585$
seviyeleri destek olarak izlenebilir. Olası toparlanmalarda günün
zirvesi olan 1633$ - 1642$ ve 1650$ takip edilen direnç
seviyeleridir. 

Günlük Pivot Seviyeleri
   1,652.59

  1,643.30  

 1,630.55   

1,617.80    

 1,608.50   

  1,599.21  

   1,586.46

DAX Yakın Vade

Genel olarak geçen hafta Fed’in adımı ve teşvik paketine ilişkin
beklentiler hisse piyasalarında toparlanmayı beraberinde getirdi.
Ancak haftanın son işlem gününde salgına yönelik endişelerin
tekrar güç kazanmasıyla birlikte hisse piyasalarında satış baskısı
artış kaydetti. Avrupa borsaları Cuma gününü %4’leri bulan
düşüşlerle tamamlarken, DAX vadelisi de günü %3,71’lik kayıpla
9.580 puandan kapattı. Yeni haftaya bir miktar toparlanmayla
başlayan DAX vadelilerinde alımların devam etmesi halinde 9.726
– 9.885 ve 9.970 seviyeleri direnç olarak takip edilebilir. Olası geri
çekilmelerde ise 9.523 – 9.431 ve 9.175 seviyeleri destek
konumunda bulunmaktadır. Salgına ilişkin gelişmeler yakından
takip edilmeye ve fiyatlamalar üzerinde belirleyici olmaya devam
edilecektir. 

Günlük Pivot Seviyeleri
   10,221.17

  10,006.83  

 9,859.67   

9,712.50    

 9,498.17   

  9,283.83  

   9,136.67
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Dow Jones Yakın Vade

Fed ve ardından Kongre’den gelen 2 trilyon dolarlık teşvik paketiyle
3 günde %20’nin üzerinde değer kazanan DJ vadelileri haftanın
son günü ABD’deki vaka sayısının Çin’i geçmesi ve kar satışlarıyla
900 puanın üzerinde değer kayıpları yaşadı. Başkan Trump’ın
savaş yasasını devreye sokarak GM’e 100 bin vantilatör üretmeyi
emretmesi ve sıkı önlemlerin 30 Nisan’a kadar uzatılması
haberleriyle haftaya başlayan DJ vadelileri sabah itibariyle tepki
yükselişleriyle kayıplarını geri alarak %1’in üzerinde primle işlem
görüyor. Atılan adımların ardından vaka sayısına yönelik
gelişmelerin önemli olacağı günde bugün 21,930 seviyesinin
üzerinde 22,250 ve 22,545 seviyeleri direnç noktaları olarak
izlenebilir. Geri dönüşlerde ise 21,415 seviyesinin altında 21,025 ve
20,550 seviyeleri önem kazanacaktır.

Günlük Pivot Seviyeleri
   23,133.33

  22,479.67  

 22,085.33   

21,691.00    

 21,037.33   

  20,383.67  

   19,989.33

S&P 500 Yakın Vade

ABD’de alınan ekonomik önlemlere karşın cuma günü endekslerde
bir kez daha sert satışlar görüldü. S&P 500 Endeksi de haftayı
%3,37’lik düşüşle 2541 seviyesinden tamamladı. Endeksin
vadelileri yeni haftaya da satışla başlarken sabah saatlerinde gelen
toparlanma ile 09:00 sularında %1’in üzerinde artıya geçmiş
durumda. Bugün referans olarak takip edeceğimiz ilk seviye sabah
saatlerinde test edilen 2550 olacak. Bu seviyenin altında saatlik
kapanışlar 2500 ve kısa vadede ilk güçlü desteğin bulunduğu
2450’yi gündeme getirebilir. 2550 üzerindeki saatlik kapanışlar ise
geçtiğimiz haftanın zirvelerinin bulunduğu 2608-2635 aralığını
gündeme getirecektir. Bu bölge geçilecek olur ise toparlanma hız
kazanabilir.  

Günlük Pivot Seviyeleri
   2,720.33

  2,643.92  

 2,597.83   

2,551.75    

 2,475.33   

  2,398.92  

   2,352.83
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Brent Petrol

Salgına yönelik endişeler riskli varlıkları baskılarken, talep ve arz
kaynaklı endişeler petrol fiyatları üzerindeki satış baskısını artırıyor.
Salgına bağlı olarak talep endişelerinin artış gösterdiği petrol
piyasasında, pazar ve fiyat savaşı devam ettiği sürece zayıf seyrin
korunduğu ve alımların sınırlı kaldığı görülebilecektir. Cuma günü
küresel çapta risk iştahının zayıflamasının etkisiyle brent petrolde
kayıplar derinleşirken, brent petrol cuma gününü %5,41’lik düşüşle
kapattı. Yeni haftaya da brent petrol satıcılı bir seyirle başlarken,
geri çekilmelerin devam etmesi halinde 23,65$ - 22,78$ ve 21,39$
seviyeleri destek olarak izlenebilir. Tepki alımlarında ise 24,27$ -
25,06$ ve 25,62$ seviyeleri direnç konumundadır.

Günlük Pivot Seviyeleri
   24.91

  24.59  

 24.28   

23.98    

 23.66   

  23.34  

   23.03

USD/JPY

ABD’de haftanın son işlem günü kişisel harcamalar virüs etkisi
öncesinde şubat ayında ılımlı arttı. Kişisel tüketim harcamaları aylık
%0,1 ile tahminlere paralel artarken yıllık bazda %1,8 ile 1,7'lik
tahminleri aştı. Tüketici güven endeksi mart ayında 89,1 değerini
alarak geriledi. ABD Başkanı Trump, yeni tip koronavirüs tedbirleri
ve salgınına karşı alınan önlemlerin uygulanma süresinin 30
Nisan'a kadar uzatıldığını duyurdu. Japonya’da bugün açıklanacak
önemli veri akışı bulunmazken, ABD’de bekleyen konut satışları
takip edilecek. USDJPY’de gözlenecek toparlanmalarda 108,00 , 9
günlük üssel ortalama seviyesi olan 108,25 ve 108,50 seviyeleri
direnç,107,10 – 106,80 ve 106,50 seviyeleri desteklerdir.

Günlük Pivot Seviyeleri
   108.91

  108.44  

 108.07   

107.69    

 107.22   

  106.75  

   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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