
Forex Bülten 22 Şubat 2021

Piyasa Gündemi

Destek paketi beklentileri, aşılama çalışmaları ve vaka
sayılarındaki azalış eğilimi risk iştahını destekleyen gelişmeler
olarak izleniyor. Bununla birlikte enflasyon konusundaki endişeler,
salgın kaynaklı gelişmeler ve sıkı tedbirler risk unsuru olarak
gündemdeki yerini ve önemini koruyor. Piyasa kapanışından sonra
cuma günü değerlendirmesini açıklayan Fitch, Türkiye’nin kredi
notunda değişime gitmezken, görünümünü negatiften durağana
çevirdi. 

Açıklanacak Önemli Ekonomik Veriler  
     
•    10:00 Türkiye – Reel Kesim Güveni Önem: Orta
•    10:00 Türkiye – Kapasite Kullanım Oranı Önem: Orta

Türkiye
Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası, Aralık 2020 dönemine ilişkin
Uluslararası Yatırım Pozisyonu (UYP) verilerini açıkladı. Buna göre,
geçen yılın aralık sonu itibarıyla Türkiye'nin yurt dışı varlıkları 2019
yıl sonuna kıyasla %5 azalışla 240,6 milyar dolar, yükümlülükleri
ise %7,3 artışla 643,5 milyar dolar olarak gerçekleşti. Türkiye'nin
yurt dışı varlıkları ile yükümlülüklerinin farkı olarak tanımlanan net
UYP, Aralık 2020'de eksi 402,9 milyar dolar düzeyinde gerçekleşti.
Net UYP, 2019 sonunda eksi 346,5 milyar dolar düzeyinde
bulunuyordu. Fitch Ratings, Türkiye'nin kredi notunu "BB-" olarak
teyit ederken, kredi notu görünümünü "negatif"ten "durağan"a
çevirdi. Türkiye'nin yeni ekonomi yönetimiyle daha tutarlı ve
Ortodoks bir politikaya dönüşünün 2020'de düşen uluslararası
rezervlerden, yüksek cari açık ve kötüleşen yatırımcı güveninden
kaynaklanan kısa vadeli dış finansman risklerini hafifletmeye
yardımcı olduğuna işaret edilen açıklamada, "Para politikası önemli
ölçüde sıkılaştırıldı, uluslararası rezervler istikrar kazandı ve Türk
Lirası kasım ayı başından bu yana dolar karşısında yüzde 18 değer
kazandı." değerlendirmesinde bulunuldu.

Euro Bölgesi
Haftanın son işlem günü Avrupa cephesinde öncü gösterge
niteliğinde olan PMI rakamları açıklandı. Euro Bölgesi imalat PMI
şubatta, 57,7 puanla 4 ayın zirvesine yükselirken, hizmet PMI
endeksi beklentileri karşılamayarak 0,7 puan düşüşle 44,7 puana
geriledi. Almanya’da hizmet satın alma yöneticileri endeksi,
sıkılaştırılan tedbirlerin etkisiyle 9 ayın en düşük düzeyi olan 45,9
puana geriledi. İmalat PMI endeksi ihracat siparişlerindeki yönelik
talep artışının etkisiyle şubat ayında 36 ayın en yüksek seviyesine
60,6 seviyesine çıktı. Destatis verilerine göre, ülkede üretici fiyatları
ocak ayında aylık %1,4 ve yıllık %0,9 artarken her iki artış da
beklenti üzerinde gerçekleşti. Ülkede ara mallar fiyatları yıllık bazda
%2,4 ve aylık bazda %2 artarken, dayanıklı tüketici malları ve ana
mallarının fiyatları yıllık bazda sırasıyla %1,5 ve %0,7 arttı.
Fiyatlardaki tek düşüş yıllık %1,8 ile dayanıklı olmayan tüketici
mallarında görüldü.

ABD
ABD'de imalat sanayi satın alma yöneticileri endeksi, şubatta bir
önceki aya göre 0,7 puanlık azalışla 58,5'e gerileyerek piyasa
beklentilerine paralel gerçekleşti. Hizmet sektörü PMI ise şubatta
bir önceki aya göre 0,6 puan artarak 58,9'a çıktı. Mart 2015'ten bu
yana kaydedilen en yüksek büyümeyi gösteren endekste
beklentiler gerileme yönündeydi. Küresel piyasaların odaklandığı
ABD teşvik paketinde Senato'daki oylamanın 26 Şubat günü
yapılması öngörülüyor. ABD Kongresi Bütçe Ofisi son raporunda
mevcut plan teklifinin 1,9 trilyon doların üzerine çıktığını tespit etti.
Bu durum paketin geçmesi için Demokratların bazı değişiklikler
yapması gerektiğine işaret etti

Piyasa Verileri

Pariteler Son Günlük Değ.
(%)

Haftalık Değ.
(%)

Yılbaşı Değ.
(%)

USDTRY 6.9856 0.13 0.31 -6.05
EURTRY 8.4671 0.30 0.13 -6.96
EURUSD 1.2121 0.02 -0.13 -0.79
GBPUSD 1.4015 -0.04 0.69 2.48
USDJPY 105.65 0.18 0.29 2.31

Sepetler Son Günlük Değ.
bp

Haftalık Değ.
bp

Yılbaşı Değ.
bp

½ $ + ½ € 7.6963 2.25 -7.13 -58.37
Dolar Endeksi 90.3360 8.00 -14.40 39.90
REK 66.2800 - - 397.00

Endeks Vadeliler Son Günlük Değ.
(%)

Haftalık Değ.
(%)

Yılbaşı Değ.
(%)

S&P 500 Yakın Vade 3,896.00 -0.59 -1.37 3.93
DAX Yakın Vade 13,968.00 -0.11 -1.03 1.62
Dow Jones Yakın
Vade 31,409.00 -0.46 -0.60 2.99

Emtialar Son Günlük Değ.
(%)

Haftalık Değ.
(%)

Yılbaşı Değ.
(%)

Ons Altın 1,789.21 0.34 -1.63 -5.87
Gram Altın 401.83 0.66 -1.39 -11.52
WTI 60.11 1.77 0.21 24.12
BRENT 63.10 1.85 0.39 22.37
Bakır 4.12 1.87 8.39 17.21

Tahviller Son Günlük Değ.
bp

Haftalık Değ.
bp

Yılbaşı Değ.
bp

Türkiye 2 Yıllık 14.8900 -10.00 12.00 -7.00
Türkiye 10 Yıllık 13.0200 -2.00 4.00 12.00
ABD 10 Yıllık 1.3840 3.70 19.70 46.70
ABD 2 Yıllık 0.1090 0.00 0.00 -1.40
Almanya 10 Yıllık -0.3040 4.30 12.40 27.10
Almanya 2 Yıllık 0.0000 0.00 0.00 0.00

Gelişmekte Olan
Ülke Kurları Son Günlük Değ.

(%)
Haftalık Değ.

(%)
Yılbaşı Değ.

(%)
USDZAR 14.7673 0.49 2.16 0.50
USDIDR 14,120.00 0.12 1.39 1.41
USDTRY 6.9856 0.13 0.31 -6.05
USDRUB 74.0186 0.11 1.00 -0.16
USDBRL 5.3832 -0.09 0.25 3.65
USDCNY 6.4867 0.00 0.44 -0.71
USDMXN 20.5551 0.38 3.02 3.33
USDCZK 21.3577 -0.02 0.98 -0.56
USDHUF 295.7350 -0.04 0.39 -0.36
USDPLN 3.6972 -0.07 0.10 -0.97
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Euro/Dolar

Küresel piyasalarda haftanın son işlem günü şubat ayına ait öncü
gösterge niteliğinde olan imalat ve hizmet PMI rakamları takip
edildi. Euro Bölgesi’nde imalat PMI 57,7 puanla 4 ayın zirvesine
yükselirken, hizmet PMI endeksi beklentileri karşılamayarak 0,7
puan düşüşle 44,7 puana geriledi. ABD’de ise imalat PMI endeksi
58,5 seviyesine gerileyerek piyasa beklentilerine paralel
gerçekleşirken, hizmet PMI endeksi daralma beklentilerinin aksine
58,9 seviyesine yükseldi. Canlandırma paketine ilişkin iyimser
beklentiler piyasaları desteklerken, enflasyona dair endişeler
gündemdeki yerini korumaya devam ediyor. Dalgalı seyrin
kaydedildiği paritede 1,21’in üzerinde 1,2150 – 1,2182 ve 1,2200
seviyesi direnç olarak izlenmektedir. Geri çekilmelerde ise 1,2100 –
1,2080 – 1,2058 destek seviyeleridir.

Günlük Pivot Seviyeleri
   1.2157

  1.2146  

 1.2133   

1.2121    

 1.2110   

  1.2100  

   1.2087

GBP/USD

GBPUSD paritesi haftanın son gününde İngiltere’de beklentilerin
üzerinde daralan perakende satışlar verisine karşın hem imalat
hem de servis tarafında şubat ayı öncü PMI verilerinin güçlü
görünümüne işaret etmesiyle 34 ay sonra 1,40 seviyesinin üzerine
tırmandı. Paritenin her ilki tarafında da aşılama sürecinin sorunsuz
devam ederken dolar endeksi gün iççinde 90,1 seviyelerine kadar
geri çekilerek hafta başında elde ettiği kazançların tamamını geri
verdi. Bugün İngiltere’de başbakan Johnson’ın açıklamaları, ABD
tarafında ise Chicago fed ulusal aktivite endeksi verisi önemli
olacaktır. Paritede bugün 1,4052 seviyesinin üzerinde 1,4070 ve
1,4100 seviyeleri önemli olacaktır. Olası geri çekilmelerde
1,4000’ın altında 1,3980 ve 1,3930 seviyeleri destek noktaları
olarak takip edilebilir.

Günlük Pivot Seviyeleri
   1.4086

  1.4069  

 1.4042   

1.4015    

 1.3998   

  1.3981  

   1.3954
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USD/TRY

Dolar/TL kuru cuma günü 6,9481 ve 7,0036 seviyeleri arasında
dalgalanarak günü 6,9763 seviyesinden tamamladı. TCMB faiz
kararı sonrası haftanın son gününe 7,00 seviyelerinden başlayan
Dolar/TL kuru, gün içinde aşağı yönlü eğilimini sürdürdü ve görece
dar bir bant içinde işlem gördüğü günü sınırlı düşüşle noktaladı.
Yurtdışında açıklanan öncü PMI verileri çoğunlukla beklentileri
aşarken yurtiçinde gece saatlerinde Fitch’in Türkiye
değerlendirmesi takip edildi. Fitch, Türkiye’nin notunu BB olarak
teyit ederken görünümünü “negatif”den “durağan”a çevirdi. Bugün
yurtiçinde kapasite kullanım oranı ve reel kesim güven endeksi
verileri izlenecek. Sabah 08:20 itibariyle küresel dolar endeksi 90,3
seviyelerinden, Dolar/TL kuru ise 6,98 seviyelerinden işlem
görüyor.

Günlük Pivot Seviyeleri
   7.0517

  7.0272  

 7.0064   

6.9856    

 6.9611   

  6.9366  

   6.9158

EUR/TRY

Euro Bölgesi’nde imalat PMI 57,7 puanla 4 ayın zirvesine
yükselirken, hizmet PMI endeksi beklentileri karşılamayarak 0,7
puan düşüşle 44,7 puana geriledi. Avrupa’nın en büyük ekonomisi
olan Almanya’da hizmet PMI endeksi, sıkılaştırılan tedbirlerin
etkisiyle 9 ayın en düşük düzeyi olan 45,9 puana geriledi. İmalat
PMI endeksi ihracat siparişlerindeki yönelik talep artışının etkisiyle
şubat ayında 36 ayın en yüksek seviyesine 60,6 seviyesine çıktı.
Yurt içinde net uluslararası yatırım pozisyonu açığı 2020'de
yükseliş kaydederken, Fitch Türkiye'nin kredi notunu teyit ederken,
not görünümünü negatiften durağana çevirdi. Bugün yurt içinde reel
sektör güven endekslerinin açıklanması bekleniyor. Euro/TL kuru
bu sabah 8,47’li seviyelerden fiyatlanıyor.

Günlük Pivot Seviyeleri
   8.5481

  8.5189  

 8.4930   

8.4671    

 8.4380   

  8.4088  

   8.3829
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XAU/USD

Ons altın yeni haftaya hafif alıcılı başladı. Doların bu sabah yatay
seyrediyor olması, altının bu hareketini destekliyor. Ancak ana
resimde, ABD 10 yıllık tahvil faizindeki artış, altını baskılıyor.
Dolayısıyla altında hala 1800$ altında seyirler izleniyor ve
toparlanmakta zorlanıyor. Teşvik paketi beklentileri de altını
etkileyen bir başka unsur olarak görülüyor. Bu haftada, pakete dair
görüşmeler yakından izlenmeli. Bu haftanın bir diğer gündemi,
Fed'in yarı yıl para politikası raporu olacak. Fed Başkanı Powell,
yarın Kongre'de ve Çarşamba günü Temsilciler Meclisinde
sunumlarını gerçekleştirecek. Sürpriz açıklamalar fiyatlamaları
etkileyebilir. Bugün için ons altında 1796$ - 1808$ - 1822$ direnç
noktaları, 1772$ - 1760$ - 1749$ destek noktaları olarak takip
edilebilir.

Günlük Pivot Seviyeleri
   1,801.31

  1,795.51  

 1,792.47   

1,789.42    

 1,783.62   

  1,777.82  

   1,774.78

DAX Yakın Vade

Risk iştahı genel olarak gücünü korumasına karşın enflasyon
endişelerine bağlı olarak küresel hisse piyasaları geçen hafta
dalgalı bir seyir kaydetti. Euro Bölgesi’nde açıklanan öncü PMI
rakamları beklentileri karşılasa da 50,0 eşik değerinin altında
kalmaya devam etti. Aşılama çalışmaları, ekonomik veri akışları ve
salgın kaynaklı endişeler gündemdeki yerini ve önemini
korumaktadır. Avrupa borsaları cuma gününü genel olarak
yükselişlerle tamamlarken, DAX vadeli kontratı günü %0,27’lik
yükselişle 13.956 seviyesinden kapattı. Bu sabah hafif satıcılı bir
seyrin izlendiği DAX vadelisinde geri çekilmelerde 13.844 – 13.740
ve 13.681 seviyeleri destek olarak takip edilebilir. Yükselişlerde ise
14.064, zirve seviyesinin bulunduğu 14.185 ve 14.250 seviyeleri
direnç konumunda bulunmaktadır.

Günlük Pivot Seviyeleri
   14,112.00

  14,072.00  

 14,020.00   

13,968.00    

 13,928.00   

  13,888.00  

   13,836.00
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Dow Jones Yakın Vade

Dow Jones Endeksi cuma gününü yatay bir seyir izleyerek 31.494
puandan kapattı. ABD'de teşvik paketi beklentileri, açıklanan ABD
verileri, bilançolar ve tahvil faizlerindeki yükseliş, endeksler
üzerinde karışık seyirlere neden oluyor. Teşvik paketine dair
görüşmelerin verimli geçtiği ifade edilirken, Temsilciler Meclisi
Başkanı Pelosi Şubat ayı sonundan önce destek paketini
geçirmeye çalışacaklarını belirtmişti. Piyasa, pakete odaklanmış
durumda dolayısıyla bu haftada paketle ilgili gelişmeler yakından
takip edilebilir. Bu sabah ABD vadelileri hafif satıcılı seyrediyor.
Sözleşme için 31.264 - 31.123 ve 30.979 destek noktaları olarak
izlenebilir. Yukarı yönlü hareketin görülmesi durumunda ise 31.531
- 31.680 ve 31.811 direnç noktaları olarak karşımıza çıkıyor.

Günlük Pivot Seviyeleri
   31,666.67

  31,592.33  

 31,500.67   

31,409.00    

 31,334.67   

  31,260.33  

   31,168.67

S&P 500 Yakın Vade

S&P 500 Endeksi cuma gününü %0.19 düşüşle 3.906 puandan
tamamladı. Piyasa, teşvik paketine odaklanmış durumda. Pakete
dair beklentiler, ABD bilançoları, tahvil faizlerindeki artış ve
açıklanan ABD verileri, endeksler üzerinde baskı kurduğu için risk
iştahı çok güçlü değil. ABD'de teşvik paketi görüşmeleri sürüyor,
verimli geçtiği söyleniyor, Temsilciler Meclisi Başkanı Pelosi paketi
Şubat ayı sonundan önce geçirmeye çalışacaklarını ifade etti. Bu
haftada, piyasa paketle ilgili gelişmeleri izleyecektir. Bu sabah ABD
vadelileri sınırlı düşüşle işlem görüyor. Sözleşme için 3.878 - 3.860
ve 3.839 destek noktaları olurken, yukarı yönlü hareketin
devamında ise 3.909 - 3.928 ve 3.948 direnç noktaları olarak
izlenebilir. 

Günlük Pivot Seviyeleri
   3,935.17

  3,924.83  

 3,910.42   

3,896.00    

 3,885.67   

  3,875.33  

   3,860.92
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Brent Petrol

Goldman Sachs yayınlamış olduğu raporunda, petrol tüketiminin bu
yılın Temmuz sonuna kadar pandemi öncesi seviyeye ulaşacağını
belirtti. Bahar aylarında genişleyen bir arz açığı takip edeceklerini
belirten kurum, petrol fiyatlarındaki beklentilerini yukarı yönlü revize
etti. Bu doğrultuda, 2.çeyrek 70$ ve 3.çeyrek 75$ seviyesine
yükseleceğini öngördü. Bir önceki raporuna göre fiyatları 10$
arttırdığı görülüyor. Petrole dair beklentilerin yavaş yavaş olumlu
yönde şekilleniyor olması, petrol fiyatlarını da destekliyor. Gelecek
hafta, OPEC+ aylık toplantısı olacak. O güne kadar toplantıya dair
spekülasyonlar petrol fiyatları üzerinde hareketlenmeye neden
olabilir. Brent petrol için 63,20$ - 62,53$ - 61,70$ destek noktaları,
64,35$ - 65,04$ - 65,80$ direnç noktaları olarak izlenebilir.

Günlük Pivot Seviyeleri
   64.05

  63.59  

 63.34   

63.10    

 62.64   

  62.18  

   61.94

USD/JPY

ABD'de imalat PMI endeksi şubat ayında bir önceki aya göre 0,7
puanlık azalışla 58,5'e gerileyerek piyasa beklentilerine paralel
gerçekleşti. Hizmet sektörü PMI endeksi ise şubatta bir önceki aya
göre 0,6 puan artarak 58,9'a çıktı. Mart 2015'ten bu yana
kaydedilen en yüksek büyümeyi gösteren endekste beklentiler
daralma yönündeydi. Japonya’da Pfizer ve BioNTech tarafından
koronavirüse karşı geliştirilen aşıların 450 bin dozluk ikinci kısmı
dün teslim alındı. Kademeli aşılama programına geçen hafta
başlanan ülkede konuya ilişkin haber akışları ön planda kalmaya
devam ediyor. Teşvik pkaeitne ilişkin gelişmeler risk iştahını
desteklerken, paritede 105,74 - 106,22 ve 106,56 seviyeleri direnç,
105,48 – 105,20 ve 105,00 izlenen destek seviyeleridir.

Günlük Pivot Seviyeleri
   106.18

  105.96  

 105.80   

105.65    

 105.43   

  105.21  

   105.06
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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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