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Piyasa Gündemi

Yurt içinde aralık ayı TÜFE rakamı aylık bazda %0,95 artış
yönünde olan piyasa beklentilerinin üzerinde %1,25 oranında artış
kaydetti. Böylece yıllık TÜFE %14,60 olarak gerçekleşti. Aşı
kaynaklı iyimserlik risk iştahını destekleyen temel gelişme olurken,
vaka sayılarında devam eden artış ve tedbirlerdeki sıkılaşma risk
unsurları olarak izleniyor. Senato’daki çoğunluğu belirleyecek olan
ve bugün gerçekleşecek Georgia seçimleri yakından izlenecektir. 

Açıklanacak Önemli Ekonomik Veriler  
•    11:55 Almanya – İşsizlik Oranı Önem: Orta
•    18:00 ABD – ISM İmalat PMI Önem: Yüksek

Türkiye

Türkiye İstatistik Kurumu aralık ayına ilişkin tüketici ve üretici fiyat
endekslerini açıkladı. Buna göre tüketici fiyat endeksi aralık ayında
önceki aya göre %1,25 artarken, bir önceki yılın aynı dönemine
göre %14,6 artış kaydetti. Üretici fiyat endeksindeki yıllık artış ise
%25,15 olurken, aylık artış %2,36 oldu. Yıllık bazda en yüksek artış
%28,12 ile çeşitli mal ve hizmet gruplarında oldu. Onu %21,12 ile
ulaştırma grubu, %20,61 ile gıda ve alkolsüz içecekler grubu izledi.
İmalat sanayi PMI endeksi ise, aralık ayında 50,8'e geriledi. Veri bir
önceki ay 51,4 düzeyindeydi. PMI, salgın kaynaklı daralmanın
ardından haziranda başlayan toparlanma döneminin en düşük
düzeyinde gerçekleşti. Aralık ayı rakamları son 7 ayın en düşük
seviyelerine işaret etti. Hazine ve Maliye Bakanı Lütfi Elvan,
açıklanan enflasyon verilerine yönelik analizinde para politikasına
yapısal boyutta atılan adımlarla destek vereceklerini belirtti

Euro Bölgesi

Euro Bölgesi IHS Markit imalat PMI endeksi aralık ayında 55,2
değerini alarak 55,5 olan beklentilerin sınırlı altında açıklandı.
Açıklanan bu rakam Mayıs 2018'den beri görülen en yüksek seviye
oldu. Bölgede imalat sektöründeki büyümeye 58,3 ile Almanya
öncülük etti. Bu, yaklaşık 3 yılın en yüksek seviyesi olarak kayda
geçti. Koronavirüs salgınıyla mücadele kapsamında bar ve
restoranların kapatılması gibi hizmet sektörünü olumsuz etkileyen
bazı kararlar alınırken fabrikalar bu dönemde genel olarak
çalışmalarını sürdürdü. İngiltere Başbakanı Boris Johnson,
İngiltere'de koronavirüs salgınıyla mücadele kapsamında ulusal
karantina ilan edildiğini açıkladı. Bu durum İngiltere'deki üçüncü
karantina oluyor. İkinci ulusal tecritten farklı olarak, okullar ve
kolejler kapatılacak ve tamamen uzaktan öğrenime taşınacak.

ABD

ABD’de gözler Senato’daki çoğunluğu belirleyecek olan Georgia
seçimlerine çevrildi. Seçimler öncesinde Başkan Donald Trump,
Başkan Yardımcısı Mike Pence, seçilmiş başkan Joe Biden ve
seçilmiş başkan yardımcısı Kamala Harris eyalete giderek adaylara
destek verdi. Georgia'daki seçimlerde bir koltuğu bile almaları
durumunda Cumhuriyetçiler, Senato'daki çoğunluğunu korumuş
olacak. Senato'yu Cumhuriyetçilerin kontrol etmesi Demokrat
Başkan Joe Biden'ın politikalarını hayata geçirmesini zorlaştıracak.
Ülkede dün imalat sanayi satın alma yöneticileri endeksi, aralık
ayında bir önceki aya göre 0,6 puan artarak 57,1 seviyesine
yükseldi.

Piyasa Verileri

Pariteler Son Günlük Değ.
(%)

Haftalık Değ.
(%)

Yılbaşı Değ.
(%)

USDTRY 7.4222 0.01 0.36 -0.18
EURTRY 9.1111 0.21 0.57 0.12
EURUSD 1.2273 0.19 0.18 0.46
GBPUSD 1.3599 0.23 0.76 -0.56
USDJPY 102.95 -0.18 -0.56 -0.29

Sepetler Son Günlük Değ.
bp

Haftalık Değ.
bp

Yılbaşı Değ.
bp

½ $ + ½ € 8.2188 -6.12 -3.00 -6.12
Dolar Endeksi 89.7220 -14.70 -27.20 -21.50
REK 60.5500 - - 0.00

Endeks Vadeliler Son Günlük Değ.
(%)

Haftalık Değ.
(%)

Yılbaşı Değ.
(%)

S&P 500 Yakın Vade 3,692.75 0.01 -0.73 -1.49
DAX Yakın Vade 13,676.00 -0.34 -0.63 -0.51
Dow Jones Yakın
Vade 30,097.00 -0.02 -0.47 -1.31

Emtialar Son Günlük Değ.
(%)

Haftalık Değ.
(%)

Yılbaşı Değ.
(%)

Ons Altın 1,938.58 -0.26 3.17 1.99
Gram Altın 462.60 -0.26 3.56 1.87
WTI 47.54 0.51 -0.95 -1.84
BRENT 50.95 0.38 -0.54 -1.19
Bakır 3.59 0.94 1.36 2.18

Tahviller Son Günlük Değ.
bp

Haftalık Değ.
bp

Yılbaşı Değ.
bp

Türkiye 2 Yıllık 14.9600 0.00 19.00 0.00
Türkiye 10 Yıllık 13.0300 13.00 20.00 13.00
ABD 10 Yıllık 0.9220 0.00 -1.10 0.50
ABD 2 Yıllık 0.1190 0.20 -0.80 -0.40
Almanya 10 Yıllık -0.6050 -0.20 -2.70 397.40
Almanya 2 Yıllık -0.7290 -1.60 -0.90 -1.60

Gelişmekte Olan
Ülke Kurları Son Günlük Değ.

(%)
Haftalık Değ.

(%)
Yılbaşı Değ.

(%)
USDZAR 14.6479 -0.47 -0.49 -0.32
USDIDR 13,944.05 0.22 -1.42 0.14
USDTRY 7.4222 0.01 0.36 -0.18
USDRUB 74.2359 -0.24 0.28 0.14
USDBRL 5.2979 0.49 1.79 2.01
USDCNY 6.4587 -0.04 -1.11 -1.13
USDMXN 19.8304 -0.65 -0.50 -0.31
USDCZK 21.3210 -0.30 -0.33 -0.73
USDHUF 294.3700 -0.17 -1.17 -0.82
USDPLN 3.7072 -0.35 0.13 -0.70
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Euro/Dolar

Haftanın ilk işlem günü küresel piyasalarda aralık ayına ait imalat
PMI rakamları takip edildi. Euro Bölgesi’nde imalat PMI endeksi
55,2 seviyesinde açıklanırken, Avrupa’nın en büyük ekonomisi olan
Almanya’da endeks 58,3 seviyesinde açıklanarak son üç yılın en
yüksek seviyesi olarak kayda geçti. ABD’de ise aralık ayına ait
imalat PMI endeksi 57,1 seviyesine yükselerek beklentileri aştı.
Diğer yandan Georgia seçimlerine yönelik gelişmeler bekleniyor.
Yılın ilk işlem gününde dalgalı seyrin kaydedildiği Euro/Dolar
paritesinde 1,2309 seviyesi bir kez daha test edildi. Bu seviyenin
güçlü dirence dönüştüğü görülürken, paritede bugün 1,2288 –
1,2309 ve 1,2325 seviyeleri direnç, 1,2256 – 1,2230 ve 1,2210
destek seviyeleri olarak takip edilecek.

Günlük Pivot Seviyeleri
   1.2323

  1.2301  

 1.2287   

1.2273    

 1.2250   

  1.2228  

   1.2213

GBP/USD

Yeni yılın ilk haftasına 1,37 seviyelerini test ederek başlayan
GBPUSD paritesi öğleden sonra gelen satışlarla günü 1,36
seviyesinin altında tamamladı. Dün paritenin her iki tarafında da
açıklanan imalat PMI verileri olumlu bir görünüme işaret etse de
artan vaka sayılarının özellikle İngiltere’de sağlık sitemini tehdit
ettiğine yönelik açıklamalar ve 3.kez ulusal karantina ilan edilmesi
paritede aşağı yönlü hareketler görmemizi sağladı. Bugün salgın
kaynaklı gelişmelerin yanı sıra ABD ISM imalat PMI verisi ve
Georgia’da gerçekleşecek 2.tur senato seçimi takip edilecek.
Paritede bugün yukarıda 1,3600 seviyesinin üzerinde 1,3650 ve
1,3700 seviyeleri önemli olacaktır. Geri çekilmelerde ise 1,3575
seviyesinin altında 1,3541 ve 1,3510 seviyeleri destek noktaları
olarak takip edilebilir.

Günlük Pivot Seviyeleri
   1.3663

  1.3633  

 1.3616   

1.3599    

 1.3569   

  1.3539  

   1.3522
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USD/TRY

Dolar/TL kuru dün 7,3418 ve 7,4426 seviyeleri arasında
dalgalanarak günü 7,4214 seviyesinden tamamladı. Yılın son işlem
gününde görülen tepki yükselişleri sonrası Dolar/TL kuru haftaya
aşağı yönlü bir seyir izleyerek başladı. Sabah açıklanan aralık ay
enflasyon verisinin beklentilerin üzerinde gerçekleşmesine karşın
dolar endeksinin gün içinde 89,4 seviyeleriyle son 33 ayın en
düşüklerine gerilemesi kurda aşağı yönlü seyirde etkiliydi. Öğleden
sonra ABD’de spot piyasaların açılışıyla dolar tarafında görülen
tepki alımları kurun gün içindeki kayıplarını büyük bir kısmını
eritmesini sağladı. Bugün ABD’de açıklanacak ABD ISM imalat PMI
verisi takip edilecek. Sabah 08:30 itibariyle küresel dolar endeksi
89,7 seviyelerinden, Dolar/TL kuru ise 7,42’li seviyelerden işlem
görüyor.

Günlük Pivot Seviyeleri
   7.4464

  7.4386  

 7.4304   

7.4222    

 7.4144   

  7.4066  

   7.3984

EUR/TRY

Euro Bölgesi’nde imalat PMI endeksi 55,2 seviyesinde
açıklanırken, Almanya’da endeks 58,3 seviyesine yükselerek son
üç yılın en yüksek seviyesi olarak kayda geçti. Diğer yandan
İngiltere’de tekrar karantina uygulaması risk iştahı üzerinde
baskının yaşanmasında etkili oldu.  Yurt içinde tüketici fiyat endeksi
aralık ayında önceki aya göre %1,25 artarken, bir önceki yılın aynı
dönemine göre %14,6 artış kaydetti. Hazine ve Maliye Bakanı Lütfi
Elvan, enflasyona ilişkin değerlendirmesinde enflasyonla
mücadelede bütüncül bir yaklaşımla kararlı bir duruş
sergileyeceklerini vurguladı. İmalat sanayi PMI endeksi ise, aralık
ayında 50,8'e geriledi. Dün 8,9910 seviyesinin test edildiği parite bu
sabah 9,0967 seviyesinden fiyatlanıyor.

Günlük Pivot Seviyeleri
   9.1534

  9.1352  

 9.1232   

9.1111    

 9.0929   

  9.0747  

   9.0626
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XAU/USD

Dünyada virüs vaka artışının devam etmesi, İngiltere'nin yeni ulusal
karantina ilan etmesi ve Tokyo'da OHAL ilan edebilir beklentisi
piyasaları endişelendiriyor. Korku endeksi olarak izlediğimiz VIX
endeksinde de yukarı yönde bir eğim oluşmuş durumda.
Piyasalarda, risk iştahının zayıf olması ve Dolarında gevşek seyri,
ons altının yükselişini destekliyor. Bugün için ABD'de Georgia'da
yapılacak ikinci tur Senato seçimleri ve ABD ISM imalat PMI verisi
takip edilecek. Georgia'daki gelişme daha kritik çünkü bu belirsizlik
piyasaları baskılıyor. ABD'deki siyasi gelişmeler Ocak ayı içerisinde
gündemde kalmaya devam edecektir. Ons altın için 1926$ - 1913$
ve 1901$ destek noktaları olarak izlenebilir. Yukarıda 1950$ -
1962$ ve 1976$ direnç noktaları olarak izlenebilir. 

Günlük Pivot Seviyeleri
   1,955.87

  1,950.77  

 1,944.67   

1,938.57    

 1,933.46   

  1,928.35  

   1,922.26

DAX Yakın Vade

Aşı kaynaklı gelişmelerden destek bulan küresel hisse
piyasalarında dün dalgalı bir fiyatlama etkili oldu. Salgın kaynaklı
endişeler ve tedbirlerdeki sıkılaşma piyasalar üzerinde zaman
zaman baskı oluşturuyor. Euro Bölgesi’nde aralık ayı imalat PMI
rakamı 55,2; Almanya’da ise 58,3 olarak açıklandı. Aşı
çalışmalarıyla ilgili gelişmeler, ekonomik veri akışları ve salgın
kaynaklı endişeler izlenmeye devam edecektir. Avrupa borsaları
dün günü yükselişle tamamlarken, DAX vadeli kontratı ise günü
%0,18’lik düşüşle 13.722 puandan kapattı. Bu sabah hafif satıcılı
bir seyrin izlendiği DAX vadeli kontratında aşağı yönlü hareketlerde
13.580 – 13.471 ve 13.369 seviyeleri destek olarak izlenebilir.
Yükselişlerde ise 13.719 – 13.815 ve tarihi zirvenin bulunduğu
13.896 seviyesi direnç konumundadır. 

Günlük Pivot Seviyeleri
   13,778.33

  13,748.67  

 13,712.33   

13,676.00    

 13,646.33   

  13,616.67  

   13,580.33
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Dow Jones Yakın Vade

Dow Jones endeksi dünü %1.25 düşüşle 30.223 seviyesinden
tamamladı. Dünya genelinde artan vakalar ve 5 Ocak tarihinde
Georgia'da yapılacak ikinci tur Senato seçimlerine dair belirsizlik,
dün ABD borsalarının seyrini olumsuz etkiledi. Dolayısıyla dün
endekslerde negatif kapanışlara neden oldu. Bugün, Georgia'da
ikinci tur Senato seçimleri takip edilecek. Ayrıca, virüsün seyri yine
endeksler açısından yakından izlenmeli. Veri takviminde, ABD ISM
imalat PMI verisi açıklanacak. Bu sabah ABD vadelileri karışık
seyrediyor. Sözleşme için 30.244 - 30.434 dirençlerinin ardından
30.635 direnci takip edilebilir. Geri çekilmelerde, 29.911 ve 29.720
desteklerinden sonra ise 29.507 desteği ön plana çıkabilir. 

Günlük Pivot Seviyeleri
   30,347.00

  30,269.00  

 30,183.00   

30,097.00    

 30,019.00   

  29,941.00  

   29,855.00

S&P 500 Yakın Vade

S&P 500 endeksi dünü %1.45 azalışla 3.701 puandan kapattı. Yeni
yılın ilk işlem gününde, ABD endekslerinde negatif kapanışlar
görüldü. Dünya genelinde virüs vaka sayılarındaki artış piyasaları
baskılamaya devam ediyor. Diğer bir konu ise 05 Ocak tarihinde
yapılacak olan Georgia'daki ikinci tur Senato seçimlerine yönelik
belirsizlikte negatif kapanışlara neden olmuş durumda. Bugün
seçimle ilgili gelişmeler yakından takip edilebilir. Tabii virüsün seyri
de endekslerin seyri açısından önemli. Bugün veri takviminde ABD
ISM imalat PMI verisi açıklanacak. Bu sabah ABD vadelileri yatay
işlem görüyor. Sözleşme için 3.708 - 3.732 ve 3.759 direnç
noktaları olarak izlenebilir. Geri çekilmelerde ise 3.672 ve 3.648
desteklerinden sonra 3.622 desteği karşımıza çıkıyor. 

Günlük Pivot Seviyeleri
   3,722.50

  3,713.75  

 3,703.25   

3,692.75    

 3,684.00   

  3,675.25  

   3,664.75
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Brent Petrol

Brent petrolde düne göre teknik görünümde bir gevşeme görülüyor.
Dün, OPEC+ aylık toplantısı vardı ancak bir anlaşmaya varılamadı.
Rusya ve Kazakistan, Şubat ayından itibaren üretimde yeni 500 bin
varil artış olmasını istediklerini belirttiler, ancak diğer üyelerin bu
duruma sıcak bakmaması, toplantının bugüne sarkmasına neden
oldu. İran, Hürmüz Boğazı'nda Güney Kore tankerinin çevreyi
kirlettiğini düşünerek el koyarken, Güney Kore dışişleri bakanlığı
tankerin derhal serbest bırakılmasını talep etti. Son dönemde, İran
ve ABD arasındaki gerilimin sürmesi ve İran'ın G. Kore tankerine el
koyması da piyasaları rahatsız etmiş durumda. Dolayısıyla bu
gelişmeler, bugün petrol fiyatlarının olumsuz fiyatlanmasına neden
oldu. Brent petrol için 51,69$ - 52,35$ ve 53,02$ direnç, 50,36$ -
49,70$ ve 48,92$ destek noktaları.

Günlük Pivot Seviyeleri
   51.89

  51.58  

 51.26   

50.94    

 50.63   

  50.32  

   50.00

USD/JPY

Küresel piyasalarda haftanın ilk işlem günü imalat PMI endeksleri
takip edildi. ABD'de imalat sanayi satın alma yöneticileri endeksi,
aralık ayında bir önceki aya göre 0,6 puan artarak 57,1 seviyesine
yükseldi. Georgia seçimlerine yönelik gelişmeler izlenirken,
Japonya’da endeks 50,0 seviyesinde açıklanarak toparlanmasını
sürdürdü. Ülkede hükümetin koronavirüs salgını ile mücadele
kapsamında yeni bir olağanüstü hal ilan etmeyi değerlendirmesi
öne çıkan gelişme olurken, aşıya ilişkin gelişmeler yakından
izlenmeye devam ediyor. Bugün Japonya’da açıklanan önemli veri
akışı bulunmazken, ABD’de ISM imalat PMI endeksinin
açıklanması bekleniyor. Geri çekilmelerde 102,87 – 102,70 ve
102,54 seviyeleri destek, 103,18 – 103,35 ve 103,56 direnç
seviyeleridir.

Günlük Pivot Seviyeleri
   103.37

  103.28  

 103.12   

102.95    

 102.86   

  102.77  

   102.61
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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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