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Piyasa Gündemi

Çin’de dün açıklanan imalat PMI rakamlarının güçlü bir toparlanma
kaydetmesi küresel risk iştahını belirli ölçüde desteklese de salgına
ilişkin belirsizlik ve endişeler piyasalar üzerinde baskı oluşturuyor.
Virüs salgını küresel çapta yayılmaya devam ediyor. Yurt içinde de
vaka sayısı 13.531’e ulaşırken, salgın nedeniyle can kaybı 214
olarak gerçekleşti. Bugün küresel çapta mart ayına ilişkin
açıklanacak imalat PMI verileri önemli olacak.

Açıklanacak Önemli Ekonomik Veriler  
     
•    10:00 Türkiye – İmalat PMI Önem: Yüksek
•    17:00 ABD – ISM İmalat PMI Önem: Yüksek

Türkiye

TUİK ile Ticaret Bakanlığı işbirliğiyle oluşturulan genel ticaret
sistemi kapsamında üretilen geçici dış ticaret verilerine göre; Şubat
ayında ihracat %2,3 artarak 14 milyar 653 milyon dolar, ithalat
%9,8 artarak 17 milyar 634 milyon dolar olarak gerçekleşti. Dış
ticaret açığı ise %72 artışla 2 milyar 981 milyon dolara yükseldi.

Merkez Bankası, koronavirüs salgınının Türkiye ekonomisi
üzerindeki olumsuz etkilerinin sınırlandırılması amacıyla ilave
tedbirler açıkladı. Buna göre; Mal ve hizmet ihracatçısı firmalara
Türk lirası cinsi ihracat ve döviz kazandırıcı hizmetler reeskont
kredisi kullandırılacak ve bu kredilerin toplam limiti 60 milyar lira
olacağı belirtildi. Açık Piyasa İşlemleri portföyü doğrudan alım
işlemleri önden yüklemeli gerçekleştirilebilecek, limitler piyasa
koşullarına göre güncelleneceği bildirdi. Piyasa yapıcı bankalara,
İşsizlik Sigortası Fonu'ndan satın aldıkları DİBS'leri TCMB'ye satma
olanağı sağlanacağı duyuruldu.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, ABD Başkanı Donald
Trump ile telefonda görüştü. Görüşmede ikili meselelerin yanı sıra
bölgesel gelişmeler ve dünyayı etkisi altına alan yeni tip
koronavirüs salgını ele alındı.

Euro Bölgesi

Euro Bölgesinde enflasyon mart ayında %0,7 seviyesine
gerileyerek, Ekim 2019’dan  beri görülen en düşük seviyeye düştü.
Çekirdek enflasyon ise %1 oldu. Enerji fiyatları yıllık bazda %4,3
geriledi. Koronavirüs salgınının ekonomiyi durma aşamasına
getirmesi nedeniyle fiyat artışlarındaki yavaşlamanın gelecek
aylarda daha da derinleşmesi bekleniyor. 

ABD

ABD'de Conference Board Tüketici Güveni koronavirüs
endişeleriyle Mart ayında 120 seviyesine geriledi, bu gerileme
Temmuz 2017'den beri görülen en düşük seviye oldu. ABD merkez
bankası Fed dün yabancı merkez bankalarına finans piyasalarının
düzgün işlemesine yardımcı olmak için geçici repo imkanı sağladı.
Program, katılımcı merkez bankalarına, geçici olarak, daha sonra
kendi kuruluşlarının kullanımlarına hazır hale gelecek dolar elde
etme karşılığı ABD Hazine tahvili değişimi imkanı getiriyor.

Piyasa Verileri

Pariteler Son Günlük Değ.
(%)

Haftalık Değ.
(%)

Yılbaşı Değ.
(%)

USDTRY 6.6274 0.31 3.28 11.40
EURTRY 7.2873 0.16 4.36 9.19
EURUSD 1.0995 0.22 1.02 -1.99
GBPUSD 1.2356 -0.14 4.01 -6.72
USDJPY 107.46 -0.40 -3.38 -1.11

Sepetler Son Günlük Değ.
bp

Haftalık Değ.
bp

Yılbaşı Değ.
bp

½ $ + ½ € 6.8235 8.15 5.00 51.15
Dolar Endeksi 99.2320 -26.30 -177.50 284.30
REK 75.1600 - - -92.00

Endeks Vadeliler Son Günlük Değ.
(%)

Haftalık Değ.
(%)

Yılbaşı Değ.
(%)

S&P 500 Yakın Vade 2,489.00 -4.02 0.89 -22.97
DAX Yakın Vade 9,539.50 -2.39 -2.77 -27.98
Dow Jones Yakın
Vade 21,078.00 -4.21 0.25 -26.06

Emtialar Son Günlük Değ.
(%)

Haftalık Değ.
(%)

Yılbaşı Değ.
(%)

Ons Altın 1,589.37 -0.01 -1.72 4.71
Gram Altın 338.66 0.28 1.50 16.66
WTI 18.62 -2.24 -17.79 -69.56
BRENT 22.71 -3.88 -16.51 -66.01
Bakır 2.16 -1.98 0.27 -22.51

Tahviller Son Günlük Değ.
bp

Haftalık Değ.
bp

Yılbaşı Değ.
bp

Türkiye 2 Yıllık 11.2200 -38.00 11.00 -56.00
Türkiye 10 Yıllık 13.5500 0.00 29.00 134.00
ABD 10 Yıllık 0.6220 -3.00 -24.70 -129.70
ABD 2 Yıllık 0.2300 1.80 -11.20 -134.10
Almanya 10 Yıllık -0.5020 -2.00 -23.00 -31.40
Almanya 2 Yıllık -0.7200 -1.50 -10.00 -10.30

Gelişmekte Olan
Ülke Kurları Son Günlük Değ.

(%)
Haftalık Değ.

(%)
Yılbaşı Değ.

(%)
USDZAR 18.0120 0.73 3.90 28.60
USDIDR 16,619.30 1.87 3.33 19.69
USDTRY 6.6274 0.31 3.28 11.40
USDRUB 78.9202 0.81 0.94 27.13
USDBRL 5.2059 -0.10 3.39 29.51
USDCNY 7.0949 0.18 -0.27 1.89
USDMXN 23.9961 1.42 0.26 26.90
USDCZK 24.9490 0.00 -0.94 10.06
USDHUF 328.6460 -0.25 1.32 11.42
USDPLN 4.1561 0.21 -0.93 9.56
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Euro/Dolar

Euro Bölgesin'de enflasyon mart ayında %0,7 seviyesine
gerileyerek, Ekim 2019’dan beri görülen en düşük seviyeye düştü.
Küresel petrol fiyatlarındaki sert düşüş ile bölge enflasyonu beş
ayın en düşük artışını kaydetti. Almanya’da mart ayında işsizlik
oranı %5 ile rekor düşük seviyelerde kaldı. ABD’de tüketici güveni
koronavirüs endişeleriyle mart ayında 120'ye gerilerken, Fed dün
yabancı merkez bankalarına finans piyasalarının düzgün
işlemesine yardımcı olmak için geçici repo imkanı sağladı. Fed’in
hamlesinin ardından dolar önemli para birimleri karşısında geri
çekilirken, paritede 22 günlük üssel ortalama destek konumunda
bulunmaktadır. Geri çekilmelerde 1,1000 – 1,0985 ve 1,0962
seviyeleri destek, 1,1038 – 1,1055 ve 1,1085 direnç seviyeleri
olarak izlenmektedir.

Günlük Pivot Seviyeleri
   1.1071

  1.1056  

 1.1025   

1.0995    

 1.0979   

  1.0964  

   1.0933

GBP/USD

GBPUSD paritesi mart ayının son gününde 1,22-1,24 bandında
işlem gördü. Geçen hafta görülen sert yükselişlerin ardından bir
miktar dengelenen ve daha dar bir bant içinde işlem görmeye
başlayan parite dün güne hafif kayıplarla başladı. Önemli bir veri
akışının olmadığı günde, Fed’in öğleden sonra yabancı merkez
bankalarıyla geçici repo imkanı sunduğu haberinin ardından parite
yükselişe geçse de geçen haftanın zirvelerini aşamadı. Bugün
paritenin her iki tarafında da açıklanacak imalat PMI rakamlarının
yanı sıra ADP özel sektör istihdam verisi yakından takip edilecektir.
Paritede bugün 1,2320 seviyesinin altında 1,2265 ve 1,2230
seviyeleri destek noktaları olarak izlenecektir. Yükselişlerde ise
1,2395 seviyesinin üzerinde 1,2420 ve 1,2485 seviyeleri önem
kazanacaktır.

Günlük Pivot Seviyeleri
   1.2520

  1.2484  

 1.2420   

1.2356    

 1.2320   

  1.2284  

   1.2220

444 0 435 www.gedikyatirim.com.tr

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


Gedik Forex Bülten 01 Nisan 2020

USD/TRY

Dolar/TL kuru dün 6,5520 ve 6,6120 seviyeleri arasında
dalgalanarak günü 6,6071 seviyesinden tamamladı. Dün güne
geçen haftanın zirvesi 6,60 seviyelerini test ederek başlayan
Dolar/TL kuru öğleden sonra hem Fed hem de Merkez
Bankası’ndan gelen adımların ardından risk iştahında görülen
toparlanmayla kazançlarının bir kısmını geri verdi. Bugün yurtiçinde
sabah açıklanacak mart ayı imalat PMI verisi takip edilecek. ABD
tarafında ise mart ayı imalat PMI verisinin yanı sıra ADP özel sektör
istihdam rakamı önemli olacaktır. Dolar/TL kuru sabah 08:30
itibariyle 6,62 seviyelerine yakın işlem görüyor. Kurda bugün 6,64
seviyesinin üzerinde 6,68 ve 6,72 seviyeleri önem kazanacaktır.
Geri çekilmelerde ise 6,60 seviyesinin altında 6,56 ve 6,53 destek
noktaları olarak izlenebilir.

Günlük Pivot Seviyeleri
   6.6504

  6.6404  

 6.6339   

6.6274    

 6.6174   

  6.6073  

   6.6008

EUR/TRY

Euro/TL kuru dün 7,1791 ve 7,3035 seviyeleri arasında
dalgalanarak günü 7,2924 seviyesinden tamamladı. Euro
Bölgesinde enflasyon mart ayında %0,7 seviyesine gerileyerek,
Ekim 2019’dan beri görülen en düşük seviyeye düştü. Küresel
petrol fiyatlarındaki sert düşüş ile bölge enflasyonu beş ayın en
düşük artışını kaydetti. Yurtiçinde dün dış ticaret açığı ise %72
artışla 2 milyar 981 milyon dolara yükseldi. Diğer yandan TCMB,
koronavirüs salgınının Türkiye ekonomisi üzerindeki olumsuz
etkilerinin sınırlandırılması amacıyla ilave tedbirler açıkladı.
Yükselişin kaydedildiği paritede 7,3035 seviyesinin aşılması
durumunda 7,3700 – 7,4317 ve 7,5550 seviyeleri takip edilen
dirençlerdir. Kar satışlarının yaşanması durumunda ise 7,2690 –
7,2025 ve 7,1600 destek seviyeleri olarak takip edilebilir. 

Günlük Pivot Seviyeleri
   7.3311

  7.3197  

 7.3035   

7.2873    

 7.2759   

  7.2645  

   7.2483
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XAU/USD

Dün 1622$ ve 1573$ seviyeleri arasında dalgalanan ons altın bu
sabah 1600$ seviyesinin altında fiyatlanmaya devam ederek 1586$
seviyesinden işlem görüyor. ABD’de tüketici güveni koronavirüs
endişeleriyle 120 seviyesine gerilerken, Fed dün yabancı merkez
bankalarına finans piyasalarının düzgün işlemesine yardımcı olmak
için geçici repo imkanı sağladı. Yatırımcılarda likite geçme isteğinin
korunduğu ortamda ons altın bu sabah dün yaşadığı satışın
ardından toparlanma çabasında bulunmaktadır. Küresel
piyasalarda PMI rakamları günün öne çıkan başlığı olurken,
ABD’de bugün ADP özel sektör istihdam değişim rakamları takip
edilecek. Fiyatlamanın tekrar 1600$ seviyesinin üzerine çıkması
halinde 1609$ - 1618$ ve 1628$ seviyeleri direnç, 1566$ - 1554$
ve 1538$ destek seviyeleridir. 

Günlük Pivot Seviyeleri
   1,617.09

  1,603.95  

 1,596.61   

1,589.28    

 1,576.13   

  1,562.99  

   1,555.66

DAX Yakın Vade

Küresel hisse piyasalarında son dönemde dalgalı bir seyir etkili
oluyor. Dün de Çin’de açıklanan imalat PMI rakamları sonrasında
piyasalarda alımlar izlense de salgına yönelik endişeler nedeniyle
kazançların korunmakta zorlanıldığı görüldü. Avrupa borsalarında
dün günü %1 civarında yükselişlerle tamamlarken,  DAX vadelisi de
günü %1,09’luk yükselişle 9.867 puandan kapattı. Bu sabah ise
küresel piyasalarda satış baskısı etkili olurken, DAX vadelisinde de
satışların hız kazandığı görülüyor. Geri çekilmelerin devam etmesi
halinde 9.608 - 9.575 ve 9.422 seviyeleri destek olarak takip
edilebilir. Tepki alımlarında ise 9.740 – 9.858 ve 9.990 seviyeleri
direnç konumunda bulunmaktadır. Bugün Avrupa’da ve küresel
çapta açıklanacak imalat PMI rakamları takip edilecek. 

Günlük Pivot Seviyeleri
   9,932.00

  9,836.00  

 9,687.50   

9,539.00    

 9,443.00   

  9,347.00  

   9,198.50
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Dow Jones Yakın Vade

DJ endeksi mart ayının son gününde zayıf bir görünüm sergiledi ve
günü 400 puan kayıpla 21,600 seviyelerinden noktaladı. Fed’in
öğleden sonra yabancı merkez bankalarıyla geçici repo imkanı
sunduğu haberinin ardından vadeli tarafta bir miktar risk iştahı
toparlansa da spot piyasaların açılmasının ardından endekste
satışlar etkili oldu. Böylece DJ endeksi %23 kayıpla tarihinin en
kötü ilk çeyreğini geçirmiş oldu. Sabah itibariyle pandemiye yönelik
korkularla %3’ün kayıplar görülen DJ endeksi vadelilerinde bugün
imalat PMI ve ADP özel sektör istihdam verileri takip edilecek.
Endekste bugün 21,360 seviyesinin üzerinde 21,750 ve 22,100
seviyeleri direnç noktaları olarak izlenebilir. Geri dönüşlerde ise
21,000 seviyesinin altında 20,780 ve 20,510 seviyeleri önem
kazanacaktır.

Günlük Pivot Seviyeleri
   22,276.00

  21,989.00  

 21,534.00   

21,079.00    

 20,792.00   

  20,505.00  

   20,050.00

S&P 500 Yakın Vade

Küresel ölçüde virüs konusundaki belirsizlikler devam ediyorken
ABD’de gelecek bir iki hafta içinde tablonun hızlı bir şekilde
kötüleşebileceği yönündeki açıklamalar küresel ölçüde hisse
senetleri endekslerini baskılıyor. S&P 500 Endeksi dün bu baskı ile
günü %1,60’lık düşüşle tamamlarken, bu sabah endeksin
vadelisindeki kayıp %3 civarına ulaşmış durumda. Kısa vadede
sözleşmede 2500’ün altında 2450 ilk önemli destek konumunda
bulunuyor. Burasının altında 2350 orta vade için oldukça kritik
konumda olacak. Buranın altında yeni bir dip testi gelebileceği için
en önemli destek olarak burayı izlemek gerektiğini düşünüyoruz.
Yukarıda ise 2560 ve 2615 izlediğimiz ilk direnç seviyeleri olacak.
Bu seviyeler aşılamadığı sürece yükselişlere temkinli yaklaşmak
gerekiyor.

Günlük Pivot Seviyeleri
   2,627.92

  2,595.08  

 2,541.92   

2,488.75    

 2,455.92   

  2,423.08  

   2,369.92
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Brent Petrol

Salgına yönelik endişeler riskli varlıklar üzerinde baskı
oluştururken, talep ve arz kaynaklı endişeler petrol fiyatları
üzerindeki satış baskısını artırıyor. Salgına bağlı olarak talep
endişelerinin artış gösterdiği petrol piyasasında, pazar ve fiyat
savaşlarının da devam etmesi tepki alımlarının sınırlı kalmasına
neden oluyor. Dün tepki çabasının yaşandığı ve Çin’deki
toparlanmadan destek bulan petrol fiyatlarının gün içinde
kazançlarını korumakta zorlandığı görüldü. Brent petrol dün günü
%1,37’lik yükselişle 23,79$ seviyesinden tamamlarken, bu sabah
daha sakin bir seyir etkili oluyor. Tepki alımlarının devam etmesi
halinde 25,95$ ve 26,15$ ve 26,75$ seviyeleri direnç olarak
izlenebilir. Geri çekilmelerde ise 22,35$ - 21,39$ ve 20,80$
seviyeleri destek konumunda bulunmaktadır. 

Günlük Pivot Seviyeleri
   24.30

  23.93  

 23.32   

22.71    

 22.34   

  21.96  

   21.35

USD/JPY

ABD’de tüketici güveni koronavirüs endişeleriyle mart ayında 120
seviyesine gerilerken, Fed dün yabancı merkez bankalarına finans
piyasalarının düzgün işlemesine yardımcı olmak için geçici repo
imkanı sağladı. Japonya’da bu sabah imalat PMI endeksi
beklentilere paralel 44,8 seviyesinde açıklanırken, dün Japonya’nın
koronavirüsün ekonomik etkileriyle mücadelede 554 milyar dolar ile
gelmiş geçmiş en büyük teşvik paketini açıklayabileceği belirtildi.
ABD’de bugün ISM imalat PMI ve ADP özel sektör rakamları takip
edilecek.  Bugün 107,11 seviyesinden gelen alımlarla sınırlı
toparlanmanın kaydedildiği USDJPY’de kısa vadede 108,00 –
108,25 ve 108,52 seviyeleri direnç,107,45 – 107,25 ve 107,10
seviyeleri desteklerdir.

Günlük Pivot Seviyeleri
   108.53

  108.24  

 107.85   

107.46    

 107.16   

  106.87  

   106.48
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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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