
Forex Bülten 06 Ocak 2021

Piyasa Gündemi

Kasım ayından itibaren aşı kaynaklı iyimserlikten güç bulan risk
iştahı üzerinde vaka sayılarında devam eden artış, mutasyon
endişeleri ve tedbirlerdeki sıkılaşma baskı oluşturuyor. Aşı
cephesindeki gelişmeler, salgın kaynaklı endişeler ve özellikle yılın
ilk çeyreğine ilişkin ekonomik veri akışları ilerleyen süreçte
piyasaların yakın takibinde yer alacaktır. Dün ABD’nin Georgia
eyaletinde gerçekleşen senato seçimleri başa baş seyrediyor.

Açıklanacak Önemli Ekonomik Veriler  

•    13:00 Euro Bölgesi – Hizmet PMI Önem: Yüksek
•    16:15 ABD – ADP İstihdam Değişimi Önem: Yüksek

Türkiye

Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan, salgının tüm dünya ticaretini
derinden etkilediği 2020 yılına ilişkin dış ticaret bilançosunu
açıkladı. Pekcan'ın verdiği rakamlara göre 2020'de Türkiye'nin
ihracatı 169,5 milyar dolar oldu. İthalat ise 2020'de 219,4 milyar
dolar olarak kaydedildi. Verilere göre 2020'de dış ticaret açığı 49,9
milyar dolar oldu. Pekcan, 2020'de ihracatın ithalatı karşılama
oranının %77,3, altın hariç tutulduğunda da %85,8 olarak
gerçekleştiğini belirtti. TCMB aralık ayına ilişkin aylık fiyat
gelişmeleri değerlendirmesini yayımladı. TCMB'nin yayımladığı
aylık fiyat gelişmeleri değerlendirmesinde yıllık enflasyondaki
artışın ana belirleyicisinin temel mallar olduğu, dayanıklı mal ve
giyim gruplarındaki ayrışmanın sürdüğü ifade edildi.
Değerlendirmede tarımsal emtia fiyatlarındaki gelişmelerin de
etkisiyle fiyatların artış eğilimini sürdürdüğü vurgulandı. Türkiye
Cumhuriyet Merkez Bankası verilerine göre Türk Lirası'nın reel
değerini yansıtan reel efektif döviz kuru Aralık'ta 62,34 oldu. Reel
efektif döviz kuru Kasım'da 60,45 ile tarihi düşük seviyeyi
görmüştü.

Euro Bölgesi

İngiltere Maliye Bakanı Rishi Sunak perakende, otelcilik ve eğlence
sektöründeki şirketlerin 2021'in ilk aylarını geçirmelerine destek
olmak için 9 bin sterline kadar bir kerelik yeni hibe talep
edebileceklerini açıkladı. Birçok Avrupa ülkesi, karantina sürelerini
uzatmayı planladığı sırada, Avrupa Birliği, Pfizer-Biontech’ten 300
milyon doz ek aşı istediğini duyurdu. Üçüncü kez kapanmaya
gidecek olan İngiltere ise, işletmeler için yeni destek paketi
açıkladı. Almanya’da kasım ayına ait perakende satışları küçülme
beklentilerine karşı %1,9 yükseldi.  Bu yükselişte ülkedeki kısmi
karantinaya rağmen tüketicilerin harcamaya devam etmesi ile
online satışlardaki güçlü büyüme etkili oldu. 

ABD

ABD’de aralık ayına ait ISM imalat PMI endeksi 60,7 seviyesinde
açıklanarak beklentilerin üzerinde toparlama kaydetti. ABD Başkanı
Donald Trump, mobil cihazlar üzerinden ödeme imkanı sunan Çin
merkezli 8 uygulama ile işlem yapmanın yasaklanmasına yönelik
başkanlık kararnamesi imzaladı. ABD Senatosu’nda çoğunluğu ve
dolayısıyla seçilmiş başkan Joe Biden’ın politikalarını belirleyecek
olan Georgia Senato ara seçiminde sonucu açıklamak için farkın
çok yakın olduğu bildirildi. Konuya ilişkin haber akışı yakından
izleniyor.

Piyasa Verileri

Pariteler Son Günlük Değ.
(%)

Haftalık Değ.
(%)

Yılbaşı Değ.
(%)

USDTRY 7.3892 0.01 0.05 -0.62
EURTRY 9.0878 0.02 0.26 -0.13
EURUSD 1.2300 0.05 0.06 0.68
GBPUSD 1.3611 -0.11 -0.06 -0.47
USDJPY 102.78 0.08 -0.46 -0.46

Sepetler Son Günlük Değ.
bp

Haftalık Değ.
bp

Yılbaşı Değ.
bp

½ $ + ½ € 8.2550 3.63 7.62 -2.50
Dolar Endeksi 89.4960 6.00 -18.40 -44.10
REK 60.5500 - - 0.00

Endeks Vadeliler Son Günlük Değ.
(%)

Haftalık Değ.
(%)

Yılbaşı Değ.
(%)

S&P 500 Yakın Vade 3,695.75 -0.61 -0.77 -1.41
DAX Yakın Vade 13,671.00 0.37 -0.55 -0.55
Dow Jones Yakın
Vade 30,235.00 -0.17 -0.22 -0.86

Emtialar Son Günlük Değ.
(%)

Haftalık Değ.
(%)

Yılbaşı Değ.
(%)

Ons Altın 1,944.85 -0.24 2.72 2.32
Gram Altın 462.03 -0.19 2.79 1.72
WTI 50.02 0.14 3.60 3.28
BRENT 53.81 0.34 4.55 4.36
Bakır 3.62 -0.30 2.41 2.86

Tahviller Son Günlük Değ.
bp

Haftalık Değ.
bp

Yılbaşı Değ.
bp

Türkiye 2 Yıllık 14.9300 -3.00 4.00 -3.00
Türkiye 10 Yıllık 13.1900 16.00 32.00 29.00
ABD 10 Yıllık 1.0000 5.20 7.20 8.30
ABD 2 Yıllık 0.1310 1.00 0.40 0.80
Almanya 10 Yıllık -0.5790 2.40 -0.10 400.00
Almanya 2 Yıllık -0.7190 1.00 0.30 -0.60

Gelişmekte Olan
Ülke Kurları Son Günlük Değ.

(%)
Haftalık Değ.

(%)
Yılbaşı Değ.

(%)
USDZAR 15.0162 0.22 2.60 2.19
USDIDR 13,943.50 0.29 -0.71 0.14
USDTRY 7.3892 0.01 0.05 -0.62
USDRUB 73.9629 -0.17 -0.77 -0.23
USDBRL 5.2857 0.17 1.80 1.78
USDCNY 6.4577 0.02 -1.01 -1.15
USDMXN 19.8920 0.04 -0.01 -0.01
USDCZK 21.2565 -0.08 -0.44 -1.03
USDHUF 292.0000 -0.04 -1.70 -1.62
USDPLN 3.6841 -0.05 -0.99 -1.32
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Euro/Dolar

Avrupa cephesinde vaka sayılarındaki artışla sıkılaşan tedbirler risk
iştahını baskılarken, Avrupa’nın en büyük ekonomisi olan
Almanya’da açıklanan pozitif veriler ön plana çıktı. Ülkede kasım
ayına ait perakende satışları küçülme beklentilerine karşı %1,9
yükselerek, karantinaya rağmen tüketicilerin harcamaya devam
ettiğini gösterdi. ABD’de ISM imalat PMI endeksi aralık ayında 60,7
açıklanarak beklentilerin üzerinde açıklandı. Vaka sayılarındaki
artış, yeni karantina önlemleri ve seçime ilişkin gelişmeler risk
iştahı üzerinde belirleyici olacağından yakından izleniyor. Dalgalı
seyrin kaydedildiği Euro/Dolar paritesinde 1,2300 seviyesinin
üzerinde 1,2309 - 1,2325 ve 1,2345 direnç seviyeleridir. Geri
çekilmelerde 1,2275 – 1,2255 ve 1,2230 destek seviyeleri olarak
takip edilecek.

Günlük Pivot Seviyeleri
   1.2374

  1.2350  

 1.2325   

1.2300    

 1.2275   

  1.2251  

   1.2226

GBP/USD

GBPUSD paritesi dün gün içinde dar bir bantta işlem görürken ABD
piyasalarının açılışı sonrası dolar endeksinin geri çekilmesiyle günü
sınırlı yükselişle 1,36 seviyesinin üzerinde noktaladı. 3.kez
karantinaya giren ülkede aşılama tüm hızıyla devam ederken
Maliye Bakanlığı işletmeler için ek fonu hazır hale getirdi. ABD
tarafında ise gün içinde ISM imalat PMI güçlü bir görünüme işaret
ederken gün içinde Georgia senato seçimine odaklanıldı. Paritede
bugün hizmet PMI verilerinin yanı sıra BoE Bailey’nin konuşması,
ABD özel sektör istihdam verisi ve senato seçimlerinin yansıması
önemli olacaktır. Paritede bugün 1,3620 seviyesinin üzerinde
1,3650 ve 1,3705 seviyeleri önemli olacaktır. Geri çekilmelerde
1,3580’in altında 1,3541 ve 1,3500 seviyeleri destek noktaları
olarak takip edilebilir.

Günlük Pivot Seviyeleri
   1.3696

  1.3672  

 1.3641   

1.3611    

 1.3586   

  1.3562  

   1.3531
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USD/TRY

Dolar/TL kuru dün 7,3636 ve 7,4335 seviyeleri arasında
dalgalanarak günü 7,3882 seviyesinden tamamladı. Dün güne
7,41-7,43 bölgesinde başlayan Dolar/TL kuru yurtiçinde önemli bir
veri akışının bulunmadığı günde aşağı yönlü bir seyir izledi.
Yurtdışında ise salgın kaynaklı gündem takip edilirken piyasalar
yön bulmakta zorlandı. Küresel dolar endeksi de dar bir bantta
işlem görürken, günü sınırlı kayıpla noktaladı. Gün içinde ABD’de
açıklanan ISM imalat PMI verisi ise güçlü görünümü işaret etti.
Bugün yurtdışında açıklanacak hizmet PMI rakamlarının yanı sıra
ABD özel sektör istihdam, fabrika siparişleri verileri ve senato
seçimlerinin yansıması takip edilecek. Sabah 08:25 itibariyle
küresel dolar endeksi 89,5 seviyelerine yakın, Dolar/TL kuru ise
7,38’li seviyelerden işlem görüyor.

Günlük Pivot Seviyeleri
   7.4053

  7.3990  

 7.3941   

7.3892    

 7.3829   

  7.3766  

   7.3717

EUR/TRY

Avrupa’da ülkeler tarafından yeni ve daha katı karantina
önlemlerine geçilmesi küresel piyasalarda risk iştahının baskı
altında kalmasında etkili oldu. Almanya’da perakende satışlar
kasım ayında beklentilerin üzerinde %1,9 seviyesinde artış
kaydederken, yıllık bazda yükseliş %5,6 seviyesinde açıklandı.
Verideki yükselişte karantinaya rağmen tüketicilerin harcamaya
devam etmesinde etkili oldu. Yurt içinde Türkiye Cumhuriyet
Merkez Bankası aralık ayına ilişkin aylık fiyat gelişmeleri
değerlendirmesini yayımladı. TCMB'nin yayımladığı aylık fiyat
gelişmeleri değerlendirmesinde yıllık enflasyondaki artışın ana
belirleyicisinin temel mallar olduğu, dayanıklı mal ve giyim
gruplarındaki ayrışmanın sürdüğü ifade edildi. Dün 9,1185
seviyesinin test edildiği parite bu sabah 9,0776 seviyesinden
fiyatlanıyor.

Günlük Pivot Seviyeleri
   9.1468

  9.1281  

 9.1080   

9.0878    

 9.0691   

  9.0504  

   9.0302
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XAU/USD

Altın fiyatları, ABD Georgia'da yapılan ikinci tur Senato seçiminin
sonucunu bekliyor. Öncesinde, temkinli bir seyir var. Sonuçlara dair
sayım başladı ve başa baş gidildiği de aktarılıyor. Senatoda kalan
iki koltuk Demokratlara geçerse, daha fazla mali teşvik paketinin
önü açılabilir ve bu durum altının yukarı yönde hareketini
önümüzdeki dönem için destekleyebilir. Bugün içinde sonucun
netleşmesi bekleniyor. Sonuca bağlı olarak altında hareketlilik
oluşabilir. Bugün için Fed'in Aralık ayında yapmış olduğu
toplantısının tutanakları da açıklanacak. Tutanaklar, toplantının
satır aralarını görmemiz açısından izlenmeli. Ancak seçim daha ön
planda olacaktır. Ons altın için 1954$ - 1966$ ve 1980$ direnç
noktaları olarak takip edilebilir. Geri çekilmelerde, 1936$ - 1924$ ve
1908$ destek noktaları.
 

Günlük Pivot Seviyeleri
   1,966.84

  1,961.09  

 1,952.96   

1,944.84    

 1,939.09   

  1,933.34  

   1,925.21

DAX Yakın Vade

Almanya’da açıklanan ekonomik veriler olumlu olsa da artan vaka
sayılarına bağlı olarak tedbirlerdeki sıkılaşma Avrupa borsaları
üzerinde baskı oluşturdu. İngiltere'deki karantina kararının yanında
Almanya'da da Kovid-19 kısıtlamaları 31 Ocak'a uzatıldı. Avrupa
borsaları dün günü genel olarak düşüşlerle tamamlarken, DAX
vadeli kontratı da günü %74’lük düşüşle 13.620 puandan kapattı.
Aşı çalışmalarıyla ilgili gelişmeler, ekonomik veri akışları ve salgın
kaynaklı endişeler izlenmeye devam edecektir. DAX vadeli
kontratında aşağı yönlü hareketlerin devamında 13.575 – 13.485
ve 13.369 seviyeleri destek olarak takip edilebilir. Yükselişlerde ise
13.727 – 13.815 ve tarihi zirvenin bulunduğu 13.912 seviyesi direnç
konumundadır. Bugün Euro Bölgesi’nde aralık ayına ait hizmet PMI
rakamları açıklanacaktır.

Günlük Pivot Seviyeleri
   13,831.00

  13,779.00  

 13,725.00   

13,671.00    

 13,619.00   

  13,567.00  

   13,513.00
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Dow Jones Yakın Vade

Dow Jones endeksi dünü %0.55 artışla 30.391 seviyesinden
tamamladı. ABD'de Georgia'da yapılan ikinci tur Senato seçim
sonuçları bekleniyor. Bugün seçimin sonucu netleşebilir. Seçim
belirsizliğine rağmen yine de ABD endekslerinde iyimser bir seyir
izlendi. Ayrıca, dün OPEC+ toplantısından çıkan karar, petroldeki
yükselişi desteklediği gibi ABD borsalarındaki pozitif kapanışta da
etkili oldu. Bugün için seçim sonucu izlenecek. Onun dışında,
Fed'in Aralık ayındaki toplantısının tutanakları yayınlanacak.
Tutanaklar taze bir veri olmadığı için toplantıya dair satır aralarını
görüyor olacağız. Bu sabah ABD vadelileri hafif satıcılı seyrediyor.
Sözleşme için 30.434 - 30.635 - 30.796 direnç noktaları olarak
izlenebilir. Geri çekilmelerde, 30.101 - 29.917 ve 29.648 destek
noktaları.

Günlük Pivot Seviyeleri
   30,615.33

  30,506.67  

 30,371.33   

30,236.00    

 30,127.33   

  30,018.67  

   29,883.33

S&P 500 Yakın Vade

S&P 500 endeksi dünü %0.73 yükselişle 3.727 puandan kapattı.
Georgia'da ikinci tur Senato seçimi yapıldı ve sayım başladı.
Piyasalar seçim sonucuna odaklanmış durumda. Bugün içerisinde
sonucun açıklanması bekleniyor. Seçim belirsizliğine rağmen ABD
endekslerinde iyimser bir görünüm vardı. Dün, ABD endekslerini
petrol fiyatlarındaki yükselişin de etkilediğini gözlemliyoruz. OPEC+
aylık toplantısından çıkan kararın etkisi petrolün yukarı yönlü
hareketini desteklediği gibi ABD endekslerinin kapanışını da olumlu
etkilemiş durumda. Bugün için Fed'in Aralık ayında yapmış olduğu
toplantısının tutanakları takip edilecek. Ancak çok sürpriz bir
hareketlilik tutanak kaynaklı oluşmayabilir. Seçimin sonucu daha
önemli. Sözleşme için 3.712 - 3.737 - 3.764 dirençler, 3.669 - 3.648
- 3.621 destek noktaları.

Günlük Pivot Seviyeleri
   3,773.08

  3,753.92  

 3,724.58   

3,695.25    

 3,676.08   

  3,656.92  

   3,627.58
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Brent Petrol

Petrol fiyatları, dün OPEC+ toplantısından çıkan kararla birlikte
yükselişe geçti. Rusya ve Kazakistan, Şubat ve Mart aylarında
petrol üretimlerini artıracaklarını bildirdi. Suudi Arabistan ise
gönüllü olarak aynı aylar için petrol üretiminde günlük 1 milyon
varillik ek kesintiye gideceğini açıkladı. Suudi Arabistan'ın kesintiye
gitmesi, Rusya ve Kazakistan'daki üretim artışını karşılayacak bir
durum. Eğer Arabistan kesintiye gitmeseydi, petrol için olumsuz
olurdu. Dolayısıyla ek kesinti haberi petrol fiyatlarının yükselişini
desteklemiş durumda. Bugün için ABD Georgia'da Senato seçim
sonucu bekleniyor. Piyasaların geneli için önemli olabilir. Brent
petrolde 54,62$ - 55,34$ ve 56,14$ direnç noktaları olarak
izlenebilir. Geri çekilmelerde, 53,13$ - 52,35$ ve 51,64$ destek
noktaları olarak takip ediliyor.

Günlük Pivot Seviyeleri
   54.63

  54.34  

 54.07   

53.81    

 53.52   

  53.22  

   52.96

USD/JPY

Küresel piyasalarda artan vaka sayıları ve sıkılaşan tedbirler risk
iştahı üzerinde baskı oluştururken, seçimlere ilişkin haber akışları
ön planda olmaya devam ediyor. ABD’de aralık ayına ait ISM imalat
PMI endeksi 60,7 seviyesinde açıklanarak beklentilerin üzerinde
toparlama kaydetti. Japonya’da hükümet olağanüstü hal ilan etmeyi
değerlendirirken, ülkede aralık ayına ait hizmet PMI endeksi bu
sabah 47,7 seviyesinde açıklanarak anlamlı bir değişim
göstermedi. Aralık ayında vaka sayılarındaki artıştan kaynaklı
tedbirler sıkılaşırken, ABD – Çin ilişkilerine yönelik haber akışları
takip ediliyor. Dalgalı seyrin kaydedildiği paritede 102,58 – 102,35
ve 102,00 seviyeleri destek, 102,95 - 103,15 ve 103,35 direnç
seviyeleridir.

Günlük Pivot Seviyeleri
   103.19

  103.03  

 102.91   

102.78    

 102.62   

  102.46  

   102.34
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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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