
Forex Bülten 04 Ocak 2021

Piyasa Gündemi

Dünya çapında başlayan aşılamalar ve bu konudaki iyimser
beklentiler küresel risk iştahını genel olarak desteklemeye devam
ediyor. Ancak mutasyona uğramış koronavirüsün birçok ülkede
tespit edilmesi ve devam eden vaka artışları salgın kaynaklı
endişeleri gündemde tutuyor. Tedbirlerdeki sıkılaşmanın ve ek
tedbirlerin gündeme geldiği izlenirken, ekonomik toparlanmanın
gücü ve devamlılığı da önem taşıyor. Bugün küresel çapta imalat
PMI rakamları takip edilecek.

Açıklanacak Önemli Ekonomik Veriler  
     
•    10:00 Türkiye – TÜFE/ÜFE Önem: Yüksek
•    10:00 Türkiye – İmalat PMI Önem: Yüksek

Türkiye
Türkiye İstatistik Kurumu ile Ticaret Bakanlığı işbirliğiyle oluşturulan
genel ticaret sistemi kapsamında üretilen geçici dış ticaret
verilerine göre, ihracat 2020 yılı Kasım ayında, bir önceki yılın aynı
ayına göre %0,9 azalarak 16 milyar 94 milyon dolar, ithalat %15,9
artarak 21 milyar 127 milyon dolar olarak gerçekleşti. Kasım ayında
dış ticaret açığı bir önceki yılın aynı ayına göre %153,5 artarak 1
milyar 986 milyon dolardan, 5 milyar 33 milyon dolara yükseldi.
İhracatın ithalatı karşılama oranı 2019 Kasım ayında %89,1 iken,
2020 Kasım ayında %76,2'ye geriledi. TCMB yurt içi piyasalarda
bankalarla gerçekleştirilen swap ve TL uzlaşmalı vadeli döviz
işlemlerine ilişkin verileri bugün itibari ile günlük olarak
yayımlamaya başlayacak. Cumhurbaşkanı Erdoğan, yeni yıl
mesajında "Ekonomimizi güçlendirecek, demokrasimizin, hak ve
özgürlüklerin çıtasını yükseltecek reform hazırlıkları içindeyiz.
İnşallah yeni yılla beraber artık son düzenlemelerini yaptığımız
kapsamlı reform programlarımızı milletimizin takdirine sunacağız."
ifadelerini kullandı. 

TCMB politika faizini piyasa beklentilerinin üzerinde artırdığı Aralık
toplantısının özetinde enflasyonla mücadele ve temkinli para
politikası duruşu mesajlarını vurguladı. Özetlerde, "Para politikası
duruşu, enflasyon görünümüne yönelik yukarı yönlü riskler dikkate
alınarak, temkinli bir yaklaşımla enflasyonun düşürülmesi ve orta
vadede fiyat istikrarı hedefine ulaşılması odağında belirlenecektir."
ifadeleri kullanıldı. Bugün yurt içinde açıklanacak enflasyon rakamı
ön planda olacak.

Euro Bölgesi
Almanya, koronavirüs vakalarını azaltmak için karantina
önlemlerine 10 Ocak’tan sonra da devam etmeyi planladığı
belirtildi. Şansölye Angela Merkel ve yerel liderlerin kısıtlamalar
üzerinde anlaşması beklenirken karantina sürelerinin ne kadar
uzatılacağı belirsiz. İngiltere Başbakanı Boris Johnson da ülkenin
kademeli karantina sistemindeki kısıtlamaların muhtemelen daha
da sertleşebileceği konusunda uyarırken okulların da önlemler
kapsamında kapatılabileceğini söyledi.

ABD
ABD Senatosu, çoğunluğu sağlamak için gereken üçte iki çoğunluk
oyunu 81 senatörün imzasıyla geçerek, ABD Başkanı Donald
Trump'ın 2021 yılı Ulusal Savunma Yetkilendirme Yasası
üzerindeki veto kararını geçersiz kıldı. Trump, özellikle ABD silahlı
kuvvetlerini diğer ülkelerden geri çekme hakkını büyük ölçüde
kısıtlayan, yasaya şiddetle karşı çıkmıştı. ABD'de Cumhuriyetçi 11
senatör, 6 Ocak'ta yapılacak oturumda 3 Kasım'daki başkanlık
seçim sonucunun tescil edilmesine itiraz edeceklerini açıkladı.
ABD'de haftalık işsizlik maaşı başvuruları geçen hafta 787 bin
seviyesine geriledi. Böylelikle ülkede işsizlik maaşı başvurularında
bir ayın en düşük seviyesi kaydedildi.

Piyasa Verileri

Pariteler Son Günlük Değ.
(%)

Haftalık Değ.
(%)

Yılbaşı Değ.
(%)

USDTRY 7.3696 -0.94 -1.05 -0.88
EURTRY 9.0322 -0.62 -0.63 -0.75
EURUSD 1.2255 0.98 0.34 0.31
GBPUSD 1.3684 0.14 1.83 0.06
USDJPY 103.01 -0.13 -0.79 -0.24

Sepetler Son Günlük Değ.
bp

Haftalık Değ.
bp

Yılbaşı Değ.
bp

½ $ + ½ € 8.2800 6.62 -12.12 196.80
Dolar Endeksi 89.7410 -19.00 -59.60 -19.60
REK 60.5500 - - 0.00

Endeks Vadeliler Son Günlük Değ.
(%)

Haftalık Değ.
(%)

Yılbaşı Değ.
(%)

S&P 500 Yakın Vade 3,746.00 -0.07 0.50 -0.07
DAX Yakın Vade 13,705.00 -0.30 -0.58 -0.30
Dow Jones Yakın
Vade 30,479.00 -0.06 0.57 -0.06

Emtialar Son Günlük Değ.
(%)

Haftalık Değ.
(%)

Yılbaşı Değ.
(%)

Ons Altın 1,921.97 1.24 2.59 1.11
Gram Altın 455.36 0.29 1.55 0.25
WTI 49.17 1.54 3.05 1.52
BRENT 52.66 2.13 3.34 2.13
Bakır 3.52 -0.43 -0.50 26.06

Tahviller Son Günlük Değ.
bp

Haftalık Değ.
bp

Yılbaşı Değ.
bp

Türkiye 2 Yıllık 14.9600 7.00 11.00 318.00
Türkiye 10 Yıllık 12.9000 1.00 4.00 69.00
ABD 10 Yıllık 0.9450 2.80 1.50 2.80
ABD 2 Yıllık 0.1270 0.40 0.20 0.40
Almanya 10 Yıllık -0.5720 400.70 -2.20 400.70
Almanya 2 Yıllık -0.7130 -0.30 0.10 -9.60

Gelişmekte Olan
Ülke Kurları Son Günlük Değ.

(%)
Haftalık Değ.

(%)
Yılbaşı Değ.

(%)
USDZAR 14.6296 -0.22 -0.11 -0.44
USDIDR 13,867.00 -2.44 -2.22 -0.41
USDTRY 7.3691 -0.94 -1.05 -0.89
USDRUB 74.2872 0.46 0.81 0.21
USDBRL 5.2017 0.16 -0.86 0.16
USDCNY 6.4606 -1.11 -1.17 -1.11
USDMXN 19.8220 -0.30 -1.14 -0.36
USDCZK 21.4021 -0.32 -0.81 -0.35
USDHUF 295.6900 -0.41 -0.80 -0.38
USDPLN 3.7192 -0.59 1.04 -0.38
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Euro/Dolar

Avrupa cephesinde, koronavirüs vakalarını azaltmak için karantina
önlemlerine daha önce belirtilen 10 Ocak tarihinden sonra da
devam etmeyi planlandığı belirtildi. Mutasyon vakalarının
rastlandığı bölgelerde ise kısıtlamaların daha da sertleşebileceği
beklentisi güç kazanmış bulunuyor. ABD'de Cumhuriyetçi 11
senatör, 6 Ocak'ta yapılacak oturumda 3 Kasım'daki başkanlık
seçim sonucunun tescil edilmesine itiraz edeceklerini açıklarken,
ABD Senatosu 2021 yılı Ulusal Savunma Yetkilendirme Yasası'nı
veto eden Donald Trump'ın kararını geçersiz kıldı. Sert volatilitenin
yaşandığı paritede 1,2210 seviyesine kadar sarkma yaşanırken, bu
sabah sınırlı toparlanma kaydedilmektedir. Paritede yükselişlerde
1,2258 – 1,2270 ve 1,2288 seviyeleri direnç, 1,2230- 1,2210ve
1,2190 destek seviyeleridir.

Günlük Pivot Seviyeleri
   1.2294

  1.2277  

 1.2266   

1.2255    

 1.2237   

  1.2220  

   1.2209

GBP/USD

GBPUSD paritesi yılın son gününde dar bir bantta dalgalandı. Aşı
haberleri ve Brexit ticaret anlaşmasının onaylanması sonrası
perşembe gününe yıl içi zirvelerinden başlayan GBPUSD paritesi
gün içinde bu zirvelerini genişletti. İngiltere’de piyasalar yarım gün
açık kalırken gün içinde salgın kaynaklı haber akışı takip edildi.
ABD tarafında ise haftalık işsizlik başvuruları izlenirken dolar
endeksi dar bir bantta işlem gördü. Yeni yılın ilk işlem gününde
paritenin her iki tarafında da açıklanacak aralık ayı imalat PMI
verileri takip edilecek. Paritede bugün yukarıda 1,3699 seviyesinin
üzerinde 1,3715 ve 1,3765 seviyeleri önemli olacaktır. Geri
çekilmelerde ise 1,3656 seviyesinin altında 1,3625 ve 1,3570
seviyeleri destek noktaları olarak takip edilebilir.

Günlük Pivot Seviyeleri
   1.3758

  1.3728  

 1.3706   

1.3684    

 1.3655   

  1.3625  

   1.3603
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USD/TRY

Dolar/TL kuru perşembe günü 7,3462 ve 7,4929 seviyeleri arasında
dalgalanarak günü 7,4354 seviyesinden tamamladı. Çarşamba
günü 7,30 seviyelerini test ettikten sonra tepki alımlarıyla
karşılaşan Dolar/TL kuru, yılın son gününde pozisyon
kapamalarının da etkisiyle yükseliş kaydetti. Gün içinde yurtiçinde
dış ticaret dengesi ve PPK toplantı özeti takip edilirken, yurtdışında
bazı piyasaların kapalı olması nedeniyle görünüm sakindi. Küresel
dolar endeksi dar bir bantta dalgalanırken günü yatay bir seyirle
noktaladı. Bugün yurtiçinde sabah açıklanacak aralık ayı enflasyon
ve imalat PMI verileri önemli olacaktır. Yurtdışında ise yine imalat
PMI verileri izlenecektir. Sabah 08:25 itibariyle küresel dolar
endeksi 89,7 seviyelerinden, Dolar/TL kuru ise 7,38’li seviyelerden
işlem görüyor.

Günlük Pivot Seviyeleri
   7.5169

  7.4797  

 7.4247   

7.3696    

 7.3325   

  7.2953  

   7.2403

EUR/TRY

Avrupa Birliği'nin, havacılık şirketi Boeing'e sağlanan
desteklemelerden ötürü ABD ürünlerine 4 milyar dolarlık gümrük
vergisi uygulama kararına misilleme geldi. ABD, bazı Avrupa Birliği
ürünlerine yeni gümrük vergilerinde düzenlemeye gittiğini açıkladı.
Yurt içinde ise haftanın son işlem günü dış ticaret rakamları ve
TCMB’nin PPK özeti takip edildi. Kasım ayında dış ticaret açığı bir
önceki yılın aynı ayına göre %153,5 artarak 1 milyar 986 milyon
dolardan, 5 milyar 33 milyon dolara yükseldi. TCMB’nin son toplantı
özetinde enflasyonla mücadele ve temkinli para politikası duruşu
mesajları vurgulandı. Bugün açıklanacak enflasyon rakamı haftanın
öne çıkan başlığı olurken, TL varlıklarda değer kazancı
sürmektedir. Parite bu sabah parite 9,0109 seviyesinden
fiyatlanıyor.

Günlük Pivot Seviyeleri
   9.2635

  9.2046  

 9.1184   

9.0322    

 8.9734   

  8.9145  

   8.8283
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XAU/USD

Küresel piyasalarda, yeni yılın ilk işlem gününde risk iştahı çok
güçlü değil. Dolar endeksinin bu sabah hafif satıcılı seyrediyor
olması, ons altının 1900$ seviyesinin üzerinde seyrini
kolaylaştırmış durumda. ABD vadelileri yatay işlem görüyor. Bugün
için global piyasalarda imalat PMI verileri açıklanacak, altın için
etkisi sınırlı kalabilir. ABD'de Cumhuriyetçi 11 senatör, 6 Ocak'ta
yapılacak oturumda 3 Kasım'daki başkanlık seçim sonucunun tescil
edilmesine itiraz edeceklerini belirtti dolayısıyla bu hafta bu gelişme
piyasaların takibinde olabilir. Diğer yandan, virüsün seyri ve
aşılamada son gelişmeler yine takip edilecekler arasında. Ons altın
için 1933$ - 1945$ ve 1958$ direnç noktaları olarak izlenebilir. Geri
çekilmelerde, 1910$ - 1898$ - 1885$ destek noktaları olarak takip
ediliyor.

Günlük Pivot Seviyeleri
   1,951.64

  1,938.52  

 1,930.24   

1,921.96    

 1,908.83   

  1,895.71  

   1,887.43

DAX Yakın Vade

Aşı kaynaklı iyimserlik geçen hafta genelinde küresel hisse
piyasalarını desteklemeye devam ederken, mutasyona uğramış
koronaviriüsün yayılma göstermesi ve tedbirlerin devam etmesi
aşağı yönlü risk unsurları olarak takip ediliyor. Aşı çalışmalarıyla
ilgili gelişmeler, ekonomik veri akışları ve salgın kaynaklı endişeler
izlenmeye devam edecektir. Yılbaşı nedeniyle perşembe ve cuma
günü Almanya borsası işlem görmedi. Yılbaşı tatilinin ardından bu
sabah yataya yakın hafif satıcılı bir seyrin izlendiği DAX vadeli
kontratında yukarı yönlü hareketlerde 13.763 - 13.815 ve tarihi
zirvenin bulunduğu 13.896 seviyesi direnç olarak takip edilebilir.
Geri çekilmelerde ise 13.637 – 13.545 ve 13.450 seviyeleri destek
konumundadır. Bugün Avrupa’da aralık ayı imalat PMI rakamları
açıklanacaktır. 

Günlük Pivot Seviyeleri
   13,830.67

  13,778.33  

 13,741.67   

13,705.00    

 13,652.67   

  13,600.33  

   13,563.67
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Dow Jones Yakın Vade

Dow Jones endeksi 2020 yılını %0.65 artışla 30.606 seviyesinden
tamamladı. Bugün ABD'de imalat PMI verisi açıklanacak, endeksler
üzerinde etkisi sınırlı kalabilir. ABD'de Ocak ayı içerisinde de
gündem oldukça yoğun, dolayısıyla endeksler içinde hareketli
geçebilir. En son gelen bir habere göre, ABD'de Cumhuriyetçi 11
senatör, 6 Ocak'ta yapılacak oturumda 3 Kasım'daki başkanlık
seçim sonucunun tescil edilmesine itiraz edeceklerini belirtti. Bu
hafta için bu gelişmeye dair detaylar piyasaların gündeminde
olabilir. Bugün içinde yine virüsün seyri yakından izlenmeli çünkü
her ne kadar aşılama başlasa da, vaka artışı da sürüyor. Bu sabah
ABD vadelileri yatay seyrediyor. Sözleşme için 30.623 - 30.811 ve
31.007 direnç noktaları, 30.294 - 30.153 ve 29.976 destek noktaları
olarak izlenebilir.

Günlük Pivot Seviyeleri
   30,656.00

  30,595.00  

 30,537.00   

30,479.00    

 30,418.00   

  30,357.00  

   30,299.00

S&P 500 Yakın Vade

S&P 500 endeksi 2020 yılını %0.64 yükselişle 3.756 puandan
kapattı. Yeni yılın ilk işlem gününde ABD vadelileri yatay
seyrediyor. Bugün için global piyasalarda imalat PMI verileri
açıklanacak. ABD'de bu ay gündem yoğun olduğu için endeksler
açısından hareketli geçeceğe benziyor. En son gelen bir habere
göre, ABD'de Cumhuriyetçi 11 senatör, 6 Ocak'ta yapılacak
oturumda 3 Kasım'daki başkanlık seçim sonucunun tescil
edilmesine itiraz edeceklerini bildirdi. Bu hafta için bu gündemde
yakından izlenebilir. Dünya genelinde, virüs vaka artışı sürüyor.
Dolayısıyla virüsün seyri de endekslerin seyri açısından önemli
olabilir. Sözleşme için 3.762 - 3.786 - 3.808 direnç noktaları olarak
izlenebilir. Geri çekilmelerde, 3.723 - 3.703 ve 3.685 destek
noktaları olarak karşımıza çıkıyor. 

Günlük Pivot Seviyeleri
   3,772.17

  3,763.83  

 3,754.92   

3,746.00    

 3,737.67   

  3,729.33  

   3,720.42
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Brent Petrol

Brent petrol 52$ üzerinde işlem görüyor. Bugün OPEC+ aylık
toplantısı olacak. Aralık ayındaki resmi OPEC toplantısında, 2021
yılı için her ay toplanacaklarını ve durum değerlendirmesi
yapacaklarını belirtmişlerdi. Dolayısıyla yeni yılın ilk aylık
toplantısının bugün yapılması bekleniyor. Özellikle, son dönemde
Rusya'nın üretimi artırmak istediğine dair haberler bulunuyor. Diğer
yandan, petrolde talep hala çok düşük seviyelerde ve İngiltere'ye
olan uçuşlar bazı ülkeler tarafından askıya alındığı için bu durumda
aslında bir nebze de olsa petrol için olumsuz. Dolayısıyla bugünkü
toplantıda, Rusya'ya dair gelişmelerin yanında üretim ve talep
hakkındaki görüşler yakından takip edilebilir. Brent petrol için
52,85$ - 53,63$ ve 54,34$ direnç noktaları, 51,69$ - 51,08$ ve
50,44$ destek noktaları.

Günlük Pivot Seviyeleri
   53.98

  53.32  

 52.99   

52.66    

 52.00   

  51.35  

   51.01

USD/JPY

ABD'de Cumhuriyetçi 11 senatör, 6 Ocak'ta yapılacak oturumda 3
Kasım'daki başkanlık seçim sonucunun tescil edilmesine itiraz
edeceklerini açıklarken, ABD Senatosu 2021 yılı Ulusal Savunma
Yetkilendirme Yasası'nı veto eden Donald Trump'ın kararını
geçersiz kıldı. Ülkede haftalık işsizlik maaşı başvuruları geçen
hafta 787 bin seviyesine geriledi. Böylelikle ülkede işsizlik maaşı
başvurularında bir ayın en düşük seviyesi kaydedildi. Japonya
Ekonomi Bakanı, Japonya hükümetinin COVID-19 salgını ile
mücadele kapsamında yeni bir olağanüstü ha ilan etmeyi
değerlendirdiğini açıkladı. Bu sabah Japonya’da imalat PMI
endeksi 50,0 seviyesinde açıklanarak toparlanma kaydetti. Dalgalı
seyrin kaydedildiği paritede kısa vadede 102,87 ve 102,65
seviyeleri destek, 103,35 – 103,56 ve 103,76 direnç seviyeleridir.

Günlük Pivot Seviyeleri
   103.62

  103.47  

 103.24   

103.01    

 102.86   

  102.70  

   102.47
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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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