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İran, Ukrayna’ya ait yolcu uçağını düşürdüğünü itiraf ederken, hafta
sonu İran’da protesto gösterileri gerçekleşti. Her ne kadar ABD –
İran gerilimi piyasalarda belirli ölçüde sindirilse de bölgedeki
gelişmeler ve ABD – İran arasındaki gerilim izlenmeye devam
edilecek. Küresel piyasalarda 15 Ocak’ta ABD – Çin arasında
imzalanması beklenen ticaret anlaşması, yurt içinde ise perşembe
günkü TCMB faiz kararı bu hafta takip edilecek önemli konu
başlıklarıdır.

 Açıklanacak Önemli Ekonomik Veriler    
     
•    10:00 Türkiye – Cari Denge Önem: Orta 
•    12:30 İngiltere – GSYH 2019/4Ç Önem: Orta
 

Türkiye

TÜİK verilerine göre işsiz sayısı ekim ayında geçen yılın aynı
dönemine göre 608 bin kişi artarak 4 milyon 396 bin kişi oldu.
İşsizlik oranı 1,8 puanlık artış ile %13,4 seviyesinde gerçekleşti.
Tarım dışı işsizlik oranı 2,1 puanlık artış ile %15,7 oldu. Türkiye
Cumhuriyet Merkez Bankası Beklenti Anketi'ne göre, yıl sonu TÜFE
beklentisi % 10.01 oldu. Yıl sonu Dolar/TL  beklentisi de 6,4079
oldu. 12 ay sonrası TÜFE beklentisi bir önceki anket döneminde %
10,07, bu anket döneminde %9,54'e geriledi. 2020 yılı büyüme
beklentisi %3,2'den %3,4'e yükseldi. Türkiye'nin İdlib ve Libya'da
talepleri karşılandı. Her iki bölgede de ateşkes ilan edildi.
Ateşkeslerin diğer ana aktörü Rusya ile yakın iş birliği sürüyor.
Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu ve Milli Savunma Bakanı Hulusi
Akar Moskova'ya gitti. Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, ABD
Dışişleri Bakanı Mike Pompeo ile telefon görüşmesi
yaptı. Görüşmenin içeriğine ilişkin bilgi paylaşılmadı. Yurtiçinde
bugün cari denge rakamları takip edilecek. 

Euro Bölgesi

İngiltere, Almanya ve Fransa liderleri, İran'ı nükleer anlaşmanın
hükümlerine tam uymaya ve şiddet eylemlerinden kaçınmaya
çağırdı. İngiltere Başbakanı Boris Johnson, Almanya Başbakanı
Angela Merkel ve Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron'un
ortak açıklamasında, bu ülkelerin diğer Avrupalı müttefiklerle temel
ortak güvenlik çıkarlarını paylaştığı belirtildi. Bunlardan birinin de
nükleer silahların yayılmasının önlenmesi ve İran'ın asla nükleer
silah geliştirmemesini sağlamak olduğu kaydedilen açıklamada, bu
kapsamda Tahran'ın nükleer faaliyetlerini düzenleyen Kapsamlı
Ortak Eylem Planı'nın (JCPOA) önemli bir rol oynadığına işaret
edildi.

ABD

Çalışma Bakanlığı verilerine göre ABD'de tarım dışı istihdam aralık
ayında 145 bin artarken işsizlik oranı %3,5'te kalarak 50 yılın en
düşük seviyelerindeki seyrini sürdürdü. Kasım verisi 266 binden 256
bine, ekim ayı verisi 156 binden 152 bine revize edildi. Ortalama
saatlik kazançlar yıllık %2,9 artarak %3,1'lik beklentinin altında
kaldı. Böylece kazançlar Temmuz 2018'den beri ilk kez %3'ün
altında gerçekleşti. Saatlik kazançlar aylık bazda da %0,1 artışla
%0,3'lük tahminlerin altında kaldı. İş gücüne katılım oranı
değişmeyerek %63,2'de kaldı.

Piyasa Verileri
Pariteler Son Günlük Değ.

(%)
Haftalık Değ.

(%)
Yılbaşı Değ.

(%)
USDTRY 5.8629 -0.23 -1.83 -1.45
EURTRY 6.5247 -0.17 -2.40 -2.23
EURUSD 1.1129 0.07 -0.57 -0.79
GBPUSD 1.3031 -0.26 -1.03 -1.62
USDJPY 109.63 0.16 1.10 0.89

Sepetler Son Günlük Değ.
bp

Haftalık Değ.
bp

Yılbaşı Değ.
bp

½ $ + ½ € 6.1965 -1.20 -11.90 -11.55
Dolar Endeksi 97.3470 -0.10 67.60 95.80
REK 77.3500 - - 0.00

Endeks Vadeliler Son Günlük Değ.
(%)

Haftalık Değ.
(%)

Yılbaşı Değ.
(%)

S&P 500 Yakın Vade 3,274.25 0.29 0.95 1.34
DAX Yakın Vade 13,499.50 0.06 2.94 1.91
Dow Jones Yakın
Vade 28,866.00 0.31 0.78 1.26

Emtialar Son Günlük Değ.
(%)

Haftalık Değ.
(%)

Yılbaşı Değ.
(%)

Ons Altın 1,555.25 -0.43 -0.67 2.46
Gram Altın 293.17 -0.55 -2.48 0.97
WTI 59.17 -0.01 -5.85 -3.28
BRENT 65.33 -0.23 -5.20 -2.21
Bakır 2.81 0.48 1.48 0.57

Tahviller Son Günlük Değ.
bp

Haftalık Değ.
bp

Yılbaşı Değ.
bp

Türkiye 2 Yıllık 11.2100 -35.00 -56.00 -57.00
Türkiye 10 Yıllık 11.2800 -19.00 -116.00 -93.00
ABD 10 Yıllık 1.8210 -3.50 2.90 -9.80
ABD 2 Yıllık 1.5680 -1.30 3.70 -0.30
Almanya 10 Yıllık -0.2330 0.30 5.60 -4.50
Almanya 2 Yıllık -0.6000 0.20 3.20 1.70

Gelişmekte Olan
Ülke Kurları Son Günlük Değ.

(%)
Haftalık Değ.

(%)
Yılbaşı Değ.

(%)
USDZAR 14.3057 -0.40 0.61 2.14
USDIDR 13,695.60 -0.40 -1.68 -1.36
USDTRY 5.8629 -0.23 -1.83 -1.45
USDRUB 61.0372 -0.07 -1.20 -1.68
USDBRL 4.0963 -0.05 0.77 1.91
USDCNY 6.9013 -0.27 -1.07 -0.89
USDMXN 18.7560 -0.24 -0.54 -0.81
USDCZK 22.7050 -0.03 0.68 0.16
USDHUF 300.0600 -0.03 1.86 1.73
USDPLN 3.8064 -0.03 0.67 0.34
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Euro/Dolar

Haftanın son işlem günü ABD’de açıklanan tarımdışı istihdam
rakamları paritede 1,1084 seviyesinden gelen alımlarla
toparlanmayı beraberinde getirdi. Tarımdışı istihdam aralık ayında
145 bin artarken, işsizlik oranı %3,5'te kalarak 50 yılın en düşük
seviyelerindeki seyrini sürdürdü. Ortalama saatlik kazançlarda
benzer şekilde beklentinin altında kalarak yıllık %2,9 seviyesinde
açıklandı. Ticaret müzakerelerine ilişkin iyimser hava sürerken
beklenen faz 1 anlaşmasının bu hafta imzalanması bekleniyor.
Pozitif seyrin sürdüğü paritede 1,1130 seviyesinin aşılması
durumunda 200 günlük ortalamanın bulunduğu 1,1155 – 1,1176 ve
1,1200 seviyeleri direnç olarak izlenebilir. Olası geri çekilmelerde
ise 1,1110 – 1,1100 ve 1,1080 seviyeleri destek konumunda
bulunmaktadır.

Günlük Pivot Seviyeleri

   1.1158

  1.1146  

 1.1137   

1.1129    

 1.1117   

  1.1105  

   1.1096

GBP/USD

GBPUSD paritesi aşağı yönlü seyrini haftanın son gününde devam
ettirdi. Geçen hafta BoE başkanı Carney’nin faiz indirimini gündeme
almasından sonra diğer MB üyelerinin de açıklamalarında benzer
ifadeleri kullanması sterlinde haftanın son günlerinde baskıyı artırdı.
Cuma günü ABD tarafında açıklanan tarım dışı istihdam verisinin
beklentilerin oldukça altında kalması paritede kapanışa doğru tepki
alımları görmemizi sağladı. Bugün İngiltere’de büyüme ve sanayi
üretimi verileri ABD’ de ise Fed üyelerinin açıklamaları takip
edilecek. Paritede bugün 1,3055 seviyesinin üzerinde 1,3098 ve
1,3115 seviyeleri direnç noktaları olarak izlenecektir. Geçen
haftanın en düşüğü 1,3013 seviyesi bugün paritede ilk destek
seviyesi olarak izlenecek olup altında 1,2972 ve 1,2950 seviyeleri
takip edilebilir.

Günlük Pivot Seviyeleri

   1.3100

  1.3082  

 1.3057   

1.3031    

 1.3013   

  1.2995  

   1.2970
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USD/TRY

Dolar/TL kuru cuma günü 5,8575 ve 5,8964 seviyeleri arasında
dalgalanarak günü 5,8765 seviyesinden tamamladı. Perşembe günü
azalan jeopolitik riskler ve düşen ülke risk primleriyle 5,90 desteğini
kıran Dolar/TL kuru haftanın son gününde yatay bir görünüm
sergiledi. Kayıpların ardından gün içinde tepki hareketleri
gördüğümüz kurda öğleden sonra beklentilerin altında kalan tarım
dışı istihdam verisinin ardından 5,86 seviyesinin altı test edildi.
Bugün yurtiçinde cari denge rakamları takip edilecek. Dolar/TL kuru
sabah 08:40 itibariyle 5,87 seviyelerinden işlem görüyor. Kurda
bugün geçen haftanın en düşüğü 5,85-5,86 bölgesi ilk önemli
destek seviyesi olarak izlenecek olup altında 5,82 ve 5,79 önem
kazanacaktır. Yukarıda 5,90’ın üzerinde 5,92 ve 5,95 seviyeleri takip
edilecektir.

Günlük Pivot Seviyeleri

   5.8933

  5.8862  

 5.8746   

5.8629    

 5.8558   

  5.8488  

   5.8371

EUR/TRY

Euro/TL kuru haftanın son işlem günü 6,5117 ve 6,5475 seviyeleri
arasında dalgalanarak günü 6,5345 seviyesinden tamamladı. Euro
Bölgesi’nde cuma günü önemli veri akışı bulunmazken, yurtiçinde
işsizlik rakamları ve TCMB beklenti anketi takip edildi. İşsiz sayısı
ekimde geçen yılın aynı dönemine göre 608 bin kişi artarak 4 milyon
396 bin kişi oldu. İşsizlik oranı 1,8 puanlık artış ile %13,4
seviyesinde gerçekleşti. TCMB beklenti anketine göre, yılsonu
TÜFE beklentisi % 10,01 oldu. Yılsonu Dolar/TL  beklentisi 6,4079
olurken, 2020 yılı büyüme beklentisi %3,2'den %3,4'e yükseldi.
Geçen hafta 6,5051 seviyesinden gelen toparlanmanın sürdüğü
çapraz kurda kısa vadede 6,5550 – 6,6040 ve 6,7000 seviyeleri
direnç, 6,5085 – 6,4565 ve 6,3690 seviyeleri destek olarak takip
edilebilir. 
 

Günlük Pivot Seviyeleri

   6.5557

  6.5483  

 6.5365   

6.5247    

 6.5174   

  6.5100  

   6.4982
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XAU/USD

Ons altın bu sabah 1548$ seviyesinde. Ukrayna'ya ait yolcu
uçağının İran rejimi tarafından düşürülmesiyle birlikte bir kez daha
tansiyon tırmandı. Dünya Altın Konseyi Raporu'nda altın
fonlarındaki varlıkların piyasa değeri tüm zamanların en yüksek
seviyesi olarak gerçekleşti. Diğer tarafta bu çarşamba günü ABD ve
Çin arasında Faz-1 anlaşmasının imzalanması bekleniyor. Ancak
piyasalar anlaşmanın genel çerçevesi ve her iki ülkenin politikaları
sebebiyle tansiyonunun yatışacağına ilişkin soru işaretlerini de
beraberinde taşıyor. Teknik olarak 1555$ üzerine oturmaya çalışan
altında aynı zamanda buradan en yeni trendi geçerken mevcut
desteğin kırılması durumunda aşağı doğru satış baskısı artabilir.
1561/ 1567/ 1579 dirençler, 1555/ 1546/ 1536 ise desteklerdir.

Günlük Pivot Seviyeleri

   1,566.00

  1,563.36  

 1,559.27   

1,555.19    

 1,552.54   

  1,549.90  

   1,545.81

DAX Yakın Vade

ABD –İran arasında azalan gerilim ve ticaret anlaşmasına ilişkin
olumlu beklentiler geçen hafta küresel hisse piyasalarında
toparlanmayı beraberinde getirdi. ABD – İran gerilimiyle gündeme
gelen kayıplar geri alınırken, Brexit yasa tasarısının parlamentodaki
oylamada kabul edilmesi de Avrupa borsalarını destekleyen bir
diğer gelişme oldu. Çarşamba gününden itibaren yükseliş gösteren
DAX vadelileri cuma gününü yatay bir kapanışla 13.491 puandan
tamamladı. Yeni haftanın ilk işlem gününde sakin bir seyir DAX
vadelilerinde yükselişlerin devam etmesi halinde 13.522 - 13.547 ve
13.596 seviyeleri direnç konumunda bulunmaktadır. Son günlerdeki
güçlü yükselişlerin ardından olası kâr satışlarında 13.465, 5  günlük
üssel ortalama (13.420) ve 13.335 destek konumunda
bulunmaktadır.

Günlük Pivot Seviyeleri

   13,560.67

  13,534.83  

 13,517.17   

13,499.50    

 13,473.67   

  13,447.83  

   13,430.17
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Dow Jones Yakın Vade

ABD endeksleri Cuma günkü seansı hafif değer kaybıyla
sonlandırdı Dow Jones endeksi %0,46 oranında satıcılı
sonlandırırken bu sabah Dow vadelileri %0,30 oranında alıcılı
seyrediyor. ABD'de tarım dışı istihdam Aralık'ta 145 bin artarken,
beklenti 160 bindi. Ortalama saatlik kazançlar yıllık % 2,9 artarak %
3,1’lik beklentinin altında kaldı. Bu veriler endekslerin haftayı negatif
kapatmasına neden oldu. Teknik olarak yükseliş trendi devam
ediyor.28,900 önceki zirve yeni destek olurken, 28,400 seviyesi
aşağı kırılmadıkça yükseliş trendi devam edecek.

Günlük Pivot Seviyeleri

   28,997.33

  28,934.67  

 28,900.33   

28,866.00    

 28,803.33   

  28,740.67  

   28,706.33

S&P 500 Yakın Vade

S&P500 endeksi Cuma günkü seansı %0,29 oranında kayıpla
sonlandırırken, bu sabah ABD vadelilerinin asya etkisiyle
toparlandığını ve desteklendiğini görüyoruz. Bu hafta ABD’de
bankalarla birlikte bilanço sezonu başlıyor. Dolayısıyla
hareketlerdeki alan genişleyebilir. Tüm bunların yanı sıra Çarşamba
günü ABD ve Çin arasında uzun süredir beklenen anlaşma ilk kez
resmiyete dökülüyor ve birinci faz anlaşması imzalanıyor.
Dolayısıyla endeksler bakımından hareketli olacağımı bir haftaya
başlamış bulunuyoruz. Yeni zirvelerin geldiği vadelide yükseliş
kanalı devam ediyor. 3210 desteği kırılmadıkça kanal devam
edecek. Kanalın üst bandı ise 3310 seviyesinden geçmekte olup,
pozitif görünüm ve seyir devam ediyor.

Günlük Pivot Seviyeleri

   3,287.17

  3,281.08  

 3,277.67   

3,274.25    

 3,268.17   

  3,262.08  

   3,258.67
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Brent Petrol

Yeni haftanın ilk işlem gününde brent petrol 65,10$ seviyesinden
işlem görüyor. ABD'nin petrol endüstrisinin görünümü ve kısa
dönem ham petrol üretimi hakkında gösterge kabul edilen petrol
sondaj kulesi sayısı 4-10 Ocak haftasında bir önceki haftaya göre
11 düşerek 659'a geriledi. Böylelikle petrol sondaj kulesi sayısı üç
hafta üst üste düşüş gösterdi. Brent petrolü teknik olarak ele
aldığımızda 64,60$ seviyesinde destek bulduğunu ve gerilemeye
rağmen kısa vadeli yükseliş trendinde olduğunu görüyoruz. Mevcut
seviyede destek bulup tepki verme şansı var lakin Çarşamba günü
imzalanacak faz 1 anlaşması harekete neden olabilir. 65,75/ 66,15/
68,70 dirençler, 65,00/ 64,60/ 63,75 ise desteklerdir.

Günlük Pivot Seviyeleri

   65.90

  65.64  

 65.49   

65.33    

 65.07   

  64.82  

   64.66

USD/JPY

Cuma günü ABD’de beklentilerin altında açıklanan tarımdışı
istihdam rakamları USDJPY’de yükselişleri sınırladı. Tarımdışı
istihdam aralık ayında 145 bin artarken işsizlik oranı %3,5'te kalarak
50 yılın en düşük seviyelerindeki seyrini sürdürdü. Ortalama saatlik
kazançlarda benzer şekilde yıllık %2,9 artarak %3,1'lik beklentinin
altında kaldı. Ticaret müzakerelerine ilişkin iyimser hava sürerken
beklenen faz 1 anlaşmasının bu hafta imzalanması bekleniyor.
Japonya’da piyasalar bugünde kapalı bulunurken, ABD ‘de Fed
üyelerinin açıklamaları takip edilecek. USDJPY’de yükselişin
devamında 109,70 direnci yatay trendde önemli direnç seviyesi
olarak öne çıkarken, bu seviyenin aşılması halinde 109,92 ve
110,20 seviyeleri direnç, 109,25 – 109,00 ve 108,75 seviyeleri
destek olarak öne çıkmaktadır. 

Günlük Pivot Seviyeleri

   109.89

  109.77  

 109.70   

109.63    

 109.51   

  109.38  

   109.31
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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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