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Piyasa Gündemi

Dün Berlin’de Libya'da kalıcı ateşkes ve siyasi sürecin başlatılması
amacıyla konferans düzenlenirken, Cumhurbaşkanı Erdoğan’da
zirveye katıldı. Konferans sonrası açıklamada bulunan Merkel,
kapsamlı bir plan konusunda anlaşıldığını ve kapsayıcı ve etkin bir
hükümetin kurulmasının desteklendiğini belirtti. Libya’da ateşkesin
sağlanması konusunda çaba gösterilirken, bölgedeki gelişmeler
piyasaların takibinde yer almaya devam edecek. Bugün ABD’de
piyasalar tatil nedeniyle kapalı olacak.

 Açıklanacak Önemli Ekonomik Veriler    
     
•    10:00 Almanya – ÜFE Önem: Yüksek

Türkiye

TCMB tarafından Kasım 2019 dönemine ilişkin kısa vadeli dış borç
istatistikleri açıklandı. Buna göre, kasım sonu itibarıyla kısa vadeli
dış borç stoku, 2018 sonuna kıyasla %1 artışla 114,6 milyar dolar
oldu. Bu dönemde, bankalar kaynaklı kısa vadeli dış borç stoku
%2,4 azalarak 55,8 milyar dolar, diğer sektörlerin kısa vadeli dış
borç stoku %4 artarak 52,4 milyar dolar düzeyinde gerçekleşti.
TCMB Türk lirası zorunlu karşılıkların standart altın cinsinden tesis
edilebilmesi imkanı azami oranının %30’dan %20’ye indirilmesine,
Türk lirası zorunlu karşılıkların kaynağı yurt içi yerleşiklerden
toplanan işlenmiş veya hurda altın olan standart altın cinsinden
tesis edilebilmesi imkanı azami oranının %10’dan %15’e
yükseltilmesine karar verildiği bildirildi. Diğer yandan Avrupa Birliği,
Türkiye'ye yönelik katılım öncesi mali yardım (IPA) fonlarında daha
fazla kesinti yapılacağı yönündeki iddiaların gerçeği yansıtmadığını
bildirdi.

Euro Bölgesi

Avrupa İstatistik Ofisi, Avrupa Birliği ve Euro Bölgesi'nde 2019 aralık
ayı yıllık enflasyon verilerini yayımladı. Buna göre, Euro Bölgesi'nde
kasımda %1 olan yıllık enflasyon, aralıkta %1,3'e ulaştı. Euro
Bölgesi'nde inşaat üretimi ise kasımda ekim ayına kıyasla %0,7
yükseldi. İnşaat üretimi, 2018'in kasım ayına göre ise %1,4 artış
gösterdi. Libya'da kalıcı ateşkes ve siyasi sürecin başlatılması
amacıyla Almanya'nın başkenti Berlin'de düzenlenen Libya
Konferansı'nın sonuç bildirgesinde ateşkesin yanı sıra taraflara ve
destekçilerine askeri faaliyetlerine son vermeleri ve Birleşmiş
Milletlerin (BM) silah ambargosuna uyma çağrısında bulunuldu.
Hafter Berlin Konferansı'nın ardından ateşkesi ihlal etti.

ABD

Konut başlangıçları aylık %16,9 artarak yıllıklandırılmış olarak 1,61
milyona yükseldi. Bir önceki aya ilişkin veri 1.375 milyona yukarı
revize edildi. Konut başlangıçları aralık'ta 13 yılın zirvesine çıkarak
düşük mortgage faizleri, istihdamdaki güçlü artış ve iyimserliğe bağlı
olarak konut piyasasına ivme kazandırdı. Sanayi üretimi aralık
ayında, önceki ayki %0,8'lik artışın ardından %0,3 düşerken,
kapasite kullanım oranı söz konusu dönemde, %77,4'ten %77'ye
geriledi.

Piyasa Verileri
Pariteler Son Günlük Değ.

(%)
Haftalık Değ.

(%)
Yılbaşı Değ.

(%)
USDTRY 5.8980 0.17 0.59 -0.86
EURTRY 6.5473 0.14 0.23 -1.89
EURUSD 1.1101 0.07 -0.33 -1.04
GBPUSD 1.2995 0.03 0.00 -1.89
USDJPY 110.18 0.10 0.23 1.39

Sepetler Son Günlük Değ.
bp

Haftalık Değ.
bp

Yılbaşı Değ.
bp

½ $ + ½ € 6.2075 2.10 1.10 -10.45
Dolar Endeksi 97.6010 -3.60 25.60 121.20
REK 76.1700 - - 0.00

Endeks Vadeliler Son Günlük Değ.
(%)

Haftalık Değ.
(%)

Yılbaşı Değ.
(%)

S&P 500 Yakın Vade 3,326.75 0.05 1.12 2.96
DAX Yakın Vade 13,526.50 0.13 0.68 2.11
Dow Jones Yakın
Vade 29,302.00 0.08 1.49 2.79

Emtialar Son Günlük Değ.
(%)

Haftalık Değ.
(%)

Yılbaşı Değ.
(%)

Ons Altın 1,561.81 0.30 0.85 2.90
Gram Altın 296.15 0.50 1.39 2.02
WTI 59.24 0.70 2.01 -3.16
BRENT 65.76 0.73 1.95 -1.57
Bakır 2.84 0.37 1.25 1.82

Tahviller Son Günlük Değ.
bp

Haftalık Değ.
bp

Yılbaşı Değ.
bp

Türkiye 2 Yıllık 10.2300 -10.00 -133.00 -155.00
Türkiye 10 Yıllık 11.0000 10.00 -47.00 -121.00
ABD 10 Yıllık 1.8290 2.20 0.80 -9.00
ABD 2 Yıllık 1.5670 -0.10 -0.10 -0.40
Almanya 10 Yıllık -0.2170 0.10 -1.40 -2.90
Almanya 2 Yıllık -0.5950 0.50 0.50 2.20

Gelişmekte Olan
Ülke Kurları Son Günlük Değ.

(%)
Haftalık Değ.

(%)
Yılbaşı Değ.

(%)
USDZAR 14.4490 -0.04 0.42 3.16
USDIDR 13,639.40 -0.02 -0.15 -1.77
USDTRY 5.8980 0.17 0.59 -0.86
USDRUB 61.5067 -0.12 0.38 -0.92
USDBRL 4.1608 -0.02 0.44 3.51
USDCNY 6.8513 -0.12 -0.62 -1.61
USDMXN 18.6533 -0.08 -0.75 -1.35
USDCZK 22.6585 -0.09 0.10 -0.05
USDHUF 303.0300 0.00 1.08 2.74
USDPLN 3.8206 -0.01 0.51 0.71
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Euro/Dolar

Cuma günü Euro Bölgesi Aralık 2019 enflasyon verileri takip edildi.
Euro Bölgesi'nde kasımda %1 olan yıllık enflasyon, aralıkta %1,3'e
ulaştı. ABD’de konut başlangıçları aylık %16,9 artarak
yıllıklandırılmış olarak 1,61 milyona yükselerek 13 yılın zirvesine
çıktı. Sanayi üretimi aralık ayında, önceki ayki %0,8'lik artışın
ardından %0,3 düşerken, kapasite kullanım oranı söz konusu
dönemde, %77,4'ten %77'ye geriledi. Müzakerelere ilişkin iyimser
hava sürerken, ABD Başkanı Trump'ın Senato'da başlayan yargı
sürecine ilişkin haber akışları risk iştahı üzerinde belirleyici
olacağından yakından takip ediliyor. Fiyatlamanın 1,1100
seviyesinin altına sarktığı paritede 1,1085 – 1,1065 ve 1,1045
seviyeleri destek, 1,1115 – 1,1130 ve 1,1155 seviyeleri direnç
olarak izlenebilir.

Günlük Pivot Seviyeleri

   1.1119

  1.1111  

 1.1106   

1.1101    

 1.1093   

  1.1084  

   1.1079

GBP/USD

Hafta ortasında 1,2950 seviyelerinden destek bulan GBPUSD
paritesi haftanın son günü İngiltere tarafında açıklanan perakende
satışlar verisinin beklentilerin altında kalmasının ardından faiz
indirimine yönelik beklentilerle sert geriledi. ABD’de açıklanan
verilerin ise tahminlerden daha kuvvetli olması akşam saatlerinde
paritenin kayıplarını artırmasına neden oldu. Bugün ABD piyasaları
M.Luther King günü nedeniyle kapalı olacak. İngiltere’de ise önemli
bir veri akışı bulunmuyor. Sabah itibariyle yatay bir performans
sergileyen paritede bugün 1,2986 seviyesinin altında kalınması
durumunda aşağıda 1,2972 ve 1,2954 seviyeleri direnç noktaları
olarak izlenecektir. Yükselişlerde ise 1,3015 seviyesinin üzerinde
1,3054 ve geçen haftanın en yükseği 1,3118 seviyeleri önem
kazanacaktır.

Günlük Pivot Seviyeleri

   1.3030

  1.3019  

 1.3007   

1.2995    

 1.2984   

  1.2974  

   1.2962
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USD/TRY

Dolar/TL kuru cuma günü 5,8465 ve 5,9122 seviyeleri arasında
dalgalanarak günü 5,8882 seviyesinden tamamladı. Perşembe
günkü TCMB faiz kararının ardından 5,83 ile son bir ayın en
düşüklerine gerileyen Dolar/TL kuru haftanın son gününde yukarı
yönlü eğilim gösterdi. Cuma günü ABD’de açıklanan verilerin güçlü
kalması küresel dolar endeksini yukarı çekerken TL’de birkaç
gündür görülen pozitif ayrışmanın ardından fiyatlardaki dengelenme
kurdaki yükselişte etkiliydi. Bugün yurtiçi ve yurtdışında önemli bir
veri akışı bulunmuyor. Dolar/TL kuru sabah 08:50 itibariyle 5,89
seviyelerine yakın işlem görüyor. Kurda bugün 5,89 seviyesinin
altında 5,86 ve 5,84 seviyeleri destek bölgeleri olarak izlenecektir.
Yükselişlerde ise 5,90’ın üzerinde 5,93 ve 5,95-5,96 bölgesi takip
edilecektir.

Günlük Pivot Seviyeleri

   5.9159

  5.9083  

 5.9031   

5.8980    

 5.8903   

  5.8827  

   5.8775

EUR/TRY

Euro/TL kuru dün 6,5153 ve 6,5569 seviyeleri arasında
dalgalanarak günü 6,5303 seviyesinden tamamladı. Euro
Bölgesi'nde kasımda %1 olan yıllık enflasyon, aralıkta %1,3'e ulaştı.
Yurtiçinde geçen hafta TCMB 2020'nin ilk toplantısında politika
faizini 75 baz puan düşürerek %12'den %11,25'e indirdi. Para
politikası metninde enflasyondaki düşüşün hedeflenen patika ile
uyumlu şekilde gerçekleşmesi için temkinli duruşun sürdürülmesi
gerektiği belirtildi. Diğer yandan Libya sürecine ilişkin gelişmeler ön
planda kalmaya devam ediyor. Toparlanmanın gözlendiği çapraz
kurda 6,5545 – 6,6040 ve 6,7000 seviyeleri direnç,6,5085 – 6,4565
ve 6,3690 seviyeleri destek olarak takip edilebilir. 

Günlük Pivot Seviyeleri

   6.5708

  6.5600  

 6.5536   

6.5473    

 6.5365   

  6.5257  

   6.5194
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XAU/USD

Ons altın yeni haftaya jeopolitik risk fiyatlamasıyla başladı. Bu
sabah 1561$ seviyesinden işlem gören ons altın her ne kadar zirve
yarışından kopmuş olsa da kısa vadeli yükseliş trendini sürdürüyor.
Libya'da kalıcı ateşkes ve siyasi sürecin başlatılması amacıyla
Berlin'de düzenlenen uluslararası konferansın ardından gayrimeşru
silahlı güçlerin lideri Halife Hafter'e bağlı milisler düzenlediği havan
saldırısıyla ateşkesi ihlal etti. Ons altını teknik olarak ele
aldığımızda; 1535$ seviyesinin güçlü bir destek olduğunu ve
yükselişlerde de 1563 ve 1573$ seviyelerinin direnç olarak
karşımıza çıktığını görmekteyiz. Dirence yakın yerlerden alım için
şimdilik risk faktörü yüksek. Bu nedenle olası dönüş riskini göz
önünde tutmakta fayda var.

Günlük Pivot Seviyeleri

   1,570.68

  1,566.75  

 1,564.30   

1,561.85    

 1,557.92   

  1,553.99  

   1,551.54

DAX Yakın Vade

ABD ve Çin arasında ticaret anlaşmasının birinci fazının 15 Ocak’ta
imzalanması küresel risk iştahını desteklemeye devam ediyor.
Geçen haftanın ilk yarısında Avrupa borsalarında dalgalı bir seyir
izlense de haftanın ikinci bölümünde yukarı yönlü bir seyir etkili
oldu. DAX vadelisi cuma gününü %0,64’lük yükselişle 13.509
puandan tamamladı. Yeni haftada yataya yakın hafif alıcılı bir seyrin
etkili olduğu DAX vadelisinde yukarı yönlü hareketlerinde
devamında 13.547 ve 13.560 seviyeleri direnç olarak izlenebilir.
13.560 üzerinde alımların güç kazandığı ve 13.600’lü seviyelerin
gündeme geldiği görülebilir. Geri çekilmelerde ise 13.493 – 13.458
ve 14 günlük üssel ortalama (13.400) destek konumunda
bulunmaktadır. Bugün Almanya’da açıklanacak ÜFE verileri takip
edilecek. 

Günlük Pivot Seviyeleri

   13,560.17

  13,550.83  

 13,538.67   

13,526.50    

 13,517.17   

  13,507.83  

   13,495.67
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Dow Jones Yakın Vade

ABD’de bugün piyasalar resmi tatil sebebiyle kapalı olacak. Ancak
vadeliler işlem görüyor. Spot piyasanın açılmayacak olması hacim
olarak sakin bir başlangıca neden olabilir.  Cuma günü %0,17’lik
kazançla tamamlayan Dow Jones endeksi pozitif görünümü korudu.
Bu sabah ise hafif yatay pozitif bir seyir hakim. Petrol fiyatlarındaki
yükselişin olumlu etkilerini görüyor olabiliriz. Diğer tarafta ABD
verilerinde son günlerde yumuşama söz konusu. ABD'de sanayi
üretimi Aralık ayında, önceki ayki %0,8’lik artışın ardından %0,3
düştü. Vadeliyi teknik olarak ele aldığımızda; zirvelerin yenilendiği
ve düzeltme oluşmadan yükselişin devam ettiğini görüyoruz. 28,950
seviyesi destek olurken, 29,300 ve 29,500 seviyeleri direnç olarak
izlenecek.

Günlük Pivot Seviyeleri

   29,380.67

  29,349.33  

 29,325.67   

29,302.00    

 29,270.67   

  29,239.33  

   29,215.67

S&P 500 Yakın Vade

S&P 500 Endeksi Cuma günkü seansı %0,39 oranında yükselişle
kapatarak rekor tazeledi. Endeks vadelileri ise bu sabah yataya
yakın hafif artıda seyir izliyor. ABD ve Çin arasında imzalanan Faz 1
anlaşması sonrası risk iştahında yükseliş sürdü. İkinci anlaşma ise
belirsiz. Bu hafta Trump’ın azil süreci ile ilgili Senato’da görüşmeler
takip edilecek. Bunun dışında bu hafta açıklanacak majör bir veri 
bulunmazken, vadelide bugün hacimsiz hareketler gözlemlenebilir.
Teknik olarak yükseliş kanalında bulunan endeks vadelisinde 3275
ve 3295 seviyeleri gün içi destekler. Henüz zayıflama belirtisi
bulunmayan endeks ve vadelide kısa vadeli yükseliş trendleri
korunuyor.

Günlük Pivot Seviyeleri

   3,334.33

  3,331.42  

 3,329.08   

3,326.75    

 3,323.83   

  3,320.92  

   3,318.58
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Brent Petrol

Brent petrol yeni haftaya boşluk bırakarak yükselişle başladı. Hafter
yanlıları düzenlediği havan saldırılarının Libya'nın güneyindeki
Şerare'deki petrol tankerlerine isabet etmesi sonrası petrol
pompalama işlemi durdu. Şerare'de günlük 300 bin varili aşkın
petrol üretiliyor. Bu rakam da ülkedeki toplam petrol üretiminin üçte
birine tekabül ediyor. Jeopolitik risklerin fiyatlamada ön planda
olmasıyla diğer veriler şimdilik geri planda kaldı. ABD'deki aktif
petrol kulelerinin sayısı bir önceki haftaya göre 14 adet artarak 673
oldu. ABD’ de ise sanayi üretimi beklenenden fazla geriledi. Teknik
olarak 64,60$ seviyesinden geçen yükseliş trendi devam ediyor. En
önemli desteğimiz burası. Yukarıda ise 66,30/ 67,60 direnç
noktalarıdır.

Günlük Pivot Seviyeleri

   66.21

  66.02  

 65.89   

65.76    

 65.56   

  65.37  

   65.24

USD/JPY

ABD’de konut başlangıçları aylık %16,9 artarak yıllıklandırılmış
olarak 1,61 milyona yükselerek 13 yılın zirvesine çıktı. Sanayi
üretimi aralık ayında, önceki ayki %0,8'lik artışın ardından %0,3
düşerken, kapasite kullanım oranı söz konusu dönemde, %77,4'ten
%77'ye geriledi. Müzakerelere ilişkin iyimser hava sürerken, diğer
yandan Trump'ın Senato'da başlayan yargı sürecine ilişkin haber
akışı yakından takip ediliyor. Japonya’da bu sabah sanayi üretimi
%1,0 azalış kaydederek, beklentilerin altında kalmaya devam etti.
Cuma günü 110,28 seviyesinin test edildiği USDJPY’de 110,35 -
110,65 ve 110,84 seviyeleri direnç, 110,00 - 109,70 ve 109,50
seviyeleri destek olarak öne çıkmaktadır. ABD’de bugün piyasalar
kapalı olduğundan düşük volatilite gözlenebilir.

Günlük Pivot Seviyeleri

   110.41

  110.31  

 110.25   

110.18    

 110.08   

  109.98  

   109.92
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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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