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Piyasa Gündemi

ABD iç siyasetindeki gelişmeler fiyatlamalar üzerinde etkili olurken,
Trump’a yönelik gündeme getirilen azil süreci ve haber akışları
piyasaların takibinde yer alacaktır. Vaka sayılarındaki artış ve
sıkılaşan tedbirler aşağı yönlü temel risk unsurları olarak yerini
korurken, ABD’de destek paketi beklentileri ve bu konudaki
açıklamalar yakından izlenecektir. Bugün yurt içinde açıklanacak
sanayi üretim rakamlarının performansı önemli olacaktır. 

Açıklanacak Önemli Ekonomik Veriler  
•    10:00 Türkiye – Sanayi Üretimi Önem: Yüksek
•    16:30 ABD – TÜFE/Çekirdek TÜFE Önem: Yüksek

Türkiye
Türkiye İstatistik Kurumu tarafından açıklanan ihracat birim değer
endeksi kasım ayında bir önceki yılın aynı ayına göre %0,8 arttı.
Endeks bir önceki yılın aynı ayına göre, gıda, içecek ve tütünde
%0,8, ham maddelerde (yakıt hariç) %1,1 ve imalat sanayinde
(gıda, içecek, tütün hariç) %1,9 artarken, yakıtlarda %33,2 azaldı.
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Avrupa ülkelerinin Ankara
büyükelçileriyle Çankaya Köşkü'nde bir araya geldi.Cumhurbaşkanı
Erdoğan AB ile ilgili, "Ülke olarak uzun vadeli bakış açısıyla olumlu
gündem oluşturmak ve ilişkilerimizi yeniden rayına oturtmak için
hazırız. Ülkemizin 60 yılı bulan üyelik süreci nasıl bizim için stratejik
bir tercihse AB'nin ülkemizi tam üyeliğe kabul etmesi de birliğin
geleceği açısından ontolojik bir tercih olacaktır." dedi. Çinli Sinovac
Biotech Ltd.’in geliştirdiği aşıların 3 milyon dozluk ilk bölümünün bu
hafta uygulamaya başlanması beklenirken Türkiye, toplam 10
milyon dozluk yeni aşıların iki hafta içerisinde ülkeye getirilmesini
öngörüyor.

Euro Bölgesi
Almanya Başbakanı Angela Merkel yetkililerin hızla yayılan virüsü
kontrol altına alamaması halinde sert karantina önlemlerinin Mart
ayı sonuna kadar devam edebileceğini söyledi. Merkel video
konferans yoluyla yaptığı açıklamada İngiltere'de ortaya çıkan
koronavirüs mutasyonunun hızla yayılmasıyla önlemlerin de
sıkılaşacağını belirtti. Şu an yürürlükte olan tedbirlerin ay sonuna
kadar sürmesi, sonrasında da uzatılması bekleniyor. Avrupa Birliği
ülkeleri geçen ay sonunda aşı programına başladı ancak yetkililer,
aşının etkisini göstermesinin aylar alabileceğini ifade ediyor.
İngiltere Başbakanlık Sözcüsünün açıklamasına göre, İngiltere ve
Avrupa Birliği finansal servislerde iş birliği için karşılıklı mutabakat
bildirisi görüşmeleri bu hafta başlayacağı bildirildi. AB'den resmen
31 Ocak'ta ayrılan ancak geçiş süreci nedeniyle AB hükümlerine
uymaya devam etmek zorunda kalan İngiltere, Brüksel ile başta
ticaret olmak üzere ikili ilişkiler konusunda kapsamlı müzakereler
yürütüyordu.

ABD
Deutsche Bank, ABD Başkanı Donald Trump destekçilerinin 6
Ocak'ta Kongre binasını basmasının ardından gelecekte Trump ya
da şirketleriyle iş yapmamaya karar verdi. ABD Başkanı Donald
Trump, geçen haftaki Kongre baskınıyla ilgili olarak "Ben şiddet
istemiyorum, hiç istemedim" dedi. ABD'de Kongre baskınının
ardından, 25. ek maddeyi kullanarak olayların sorumlusu olarak
görülen Trump'ı görevden alması için Kongreden sık sık çağrı alan
Pence sessizliğini bozarak görevden alınmasına yönelik herhangi
bir adım atmayacağını açıkladı. Yerel Fed Başkanlarının
konuşmaları izlenmeye devam ediyor. Fed başkanları James
Bullard ve Eric Rosengren ise merkez bankasının varlık programını
yakın zamanda küçültmeyi düşünmediğini söyledi.

Piyasa Verileri

Pariteler Son Günlük Değ.
(%)

Haftalık Değ.
(%)

Yılbaşı Değ.
(%)

USDTRY 7.4541 -0.04 2.02 0.25
EURTRY 9.0999 -0.07 1.02 0.00
EURUSD 1.2209 0.02 -0.93 -0.06
GBPUSD 1.3679 0.10 0.52 0.02
USDJPY 103.66 -0.08 0.60 0.39

Sepetler Son Günlük Değ.
bp

Haftalık Değ.
bp

Yılbaşı Değ.
bp

½ $ + ½ € 8.2988 -0.50 4.37 1.88
Dolar Endeksi 90.0270 -6.60 49.70 9.00
REK 62.3400 - - 0.00

Endeks Vadeliler Son Günlük Değ.
(%)

Haftalık Değ.
(%)

Yılbaşı Değ.
(%)

S&P 500 Yakın Vade 3,797.75 0.09 1.53 1.31
DAX Yakın Vade 13,915.00 -0.02 0.06 1.23
Dow Jones Yakın
Vade 30,998.00 0.08 0.90 1.64

Emtialar Son Günlük Değ.
(%)

Haftalık Değ.
(%)

Yılbaşı Değ.
(%)

Ons Altın 1,858.21 0.11 -3.14 -2.24
Gram Altın 445.28 0.05 -1.19 -1.95
WTI 53.75 1.03 6.67 10.98
BRENT 57.21 1.29 5.98 10.96
Bakır 3.66 0.40 0.86 4.03

Tahviller Son Günlük Değ.
bp

Haftalık Değ.
bp

Yılbaşı Değ.
bp

Türkiye 2 Yıllık 14.6900 -10.00 -24.00 -27.00
Türkiye 10 Yıllık 13.2300 -2.00 4.00 33.00
ABD 10 Yıllık 1.1210 -1.00 8.20 20.40
ABD 2 Yıllık 0.1470 0.00 0.40 2.40
Almanya 10 Yıllık -0.4780 1.70 10.10 410.10
Almanya 2 Yıllık -0.7030 0.00 1.60 1.00

Gelişmekte Olan
Ülke Kurları Son Günlük Değ.

(%)
Haftalık Değ.

(%)
Yılbaşı Değ.

(%)
USDZAR 15.2426 -0.07 1.17 3.73
USDIDR 14,087.00 -0.23 1.14 1.17
USDTRY 7.4541 -0.04 2.02 0.25
USDRUB 73.4312 -0.11 -0.75 -0.95
USDBRL 5.3232 0.05 0.42 2.50
USDCNY 6.4549 -0.14 -0.11 -1.19
USDMXN 19.8092 -0.02 0.71 -0.42
USDCZK 21.4273 -0.02 0.87 -0.23
USDHUF 294.1050 -0.03 1.04 -0.91
USDPLN 3.7033 0.00 0.82 -0.81
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Euro/Dolar

Euro Bölgesi’nde ve ABD’de dün açıklanan önemli veri akışı
bulunmazken, gündeme dair gelişmeler ön plandaydı. Almanya
Başbakanı Angela Merkel yetkililerin hızla yayılan virüsü kontrol
altına alamaması durumunda sert karantina önlemlerinin mart ayı
sonuna kadar devam edebileceğini söyledi. ABD Başkan
Yardımcısı Mike Pence, Trump'ın görevden alınmasına yönelik
herhangi bir adım atmayacağını açıklarken, iç politikadaki sorunlar
ve buna yönelik haber akışları ön planda kalmaya devam ediyor.
Bugün ABD’de aralık ayına ait enflasyon ve Euro Bölgesi’nde
sanayi üretim rakamları takip edilecek. Toparlanmanın yaşandığı
paritede kısa vadede 1,2240 – 1,2284 ve 1,2309 seviyeleri direnç,
1,2200 – 1,2177 ve 1,2150 destek seviyeleridir.

Günlük Pivot Seviyeleri
   1.2240

  1.2231  

 1.2220   

1.2209    

 1.2200   

  1.2191  

   1.2180

GBP/USD

Haftanın ilk gününde 1,35 seviyesinin altına sarkarak yılın en
düşüklerine gerileyen GBPUSD paritesinde dün yukarı yönlü seyir
etkili oldu. Ülkede salgın kaynaklı gündemin yanı sıra BoE başkanı
Bailey’nin açıklamaları takip edilirken, başkanın söylemleri sonrası
paritede yukarı yönlü hareketler etkili oldu. ABD’de ise geçen hafta
çıkan olaylar sonrası Trump’ın azline yönelik haber akışı izlendi.
Küresel dolar endeksi gün içinde dar bir bantta dalgalanırken
akşam Fed üyelerinin söylemleri sonrası günü düşüşle noktaladı.
Bugün ABD enflasyon verisi ve akşam Fed Bej kitap raporu takip
edilecek. Paritede bugün 1,3703 seviyesinin üzerinde 1,3750 ve
1,3785 seviyeleri önemli olacaktır. Geri çekilmelerde ise 1,3660’ın
altında 1,3635 ve 1,3580 seviyeleri destek noktaları olarak takip
edilebilir.

Günlük Pivot Seviyeleri
   1.3730

  1.3711  

 1.3695   

1.3679    

 1.3661   

  1.3642  

   1.3626
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USD/TRY

Dolar/TL kuru dün 7,4249 ve 7,5184 seviyeleri arasında
dalgalanarak günü 7,4572 seviyesinden tamamladı. Dolar/TL kuru
önemli bir veri akışının bulunmadığı Salı gününde yön bulmakta
zorlandı ve günü yatay seviyelerden noktaladı. Gün içinde
yurtiçinde Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın AB ile ilişkilere yönelik
mesajları, yurtdışında ise salgın kaynaklı gündem ve ABD’de
Trump’ın azline yönelik politik meseleler takip edildi. Küresel dolar
endeksi, 3 günlük yükseliş serisinin ardından Fed üyelerinden
gelen açıklamaların ardından son 20 günün zirvelerinden geri
çekildi. Bugün yurtiçinde kasım ayı sanayi üretimi verisi yurtdışında
ise ABD enflasyon rakamı takip edilecektir. Sabah 08:25 itibariyle
küresel dolar endeksi 90,0 seviyelerine yakın, Dolar/TL kuru ise
7,45 seviyelerinden işlem görüyor.

Günlük Pivot Seviyeleri
   7.5066

  7.4919  

 7.4730   

7.4541    

 7.4394   

  7.4247  

   7.4058

EUR/TRY

Avrupa’da artan vaka sayıları ve aşıya ilişkin gelişmeler yakından
izlenirken, dün Almanya Başbakanı Merkel’in söylemleri ön
plandaydı. Almanya Başbakanı Angela Merkel yetkililerin hızla
yayılan virüsü kontrol altına alamaması halinde sert karantina
önlemlerinin mart ayı sonuna kadar devam edebileceğini söyledi.
Şu an yürürlükte olan tedbirlerin ay sonuna kadar sürmesi,
sonrasında da uzatılması beklenirken, sıkılaşan tedbirler risk iştahı
üzerinde baskı yaratmaya devam ediyor. Yurt içinde
Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın, Avrupa ülkelerinin Ankara
büyükelçileriyle görüşmesi takip edildi. Erdoğan Avrupa ile ilişkileri
yeniden inşa etmeye hazır olunduğunun mesajını verdi. Yurt içinde
ve Avrupa’da bugün sanayi üretim rakamları takip edilecek. 

Günlük Pivot Seviyeleri
   9.1657

  9.1510  

 9.1255   

9.0999    

 9.0852   

  9.0705  

   9.0450
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XAU/USD

Küresel piyasalarda, Dolar ve ABD Hazine tahvillerindeki gevşeme,
ons altının yukarı yönlü hareketini desteklemeye başladı. Ancak
çok güçlü değil çünkü altın gelecek hafta detaylarının açıklanması
beklenen teşvik paketini bekliyor. Dün oy hakkı bulunmayan Fed
Başkanları Bullard ve Rosengren yapmış oldukları açıklamalarında,
Fed'in varlık programını yakın zamanda küçültmeyi
düşünmediklerini ifade ettiler. Bu açıklamanın da altın için olumlu
bir gelişme olduğunu düşünüyoruz. Bugün için ABD'de TÜFE ve
Fed Bej Kitap Raporu açıklanacak. Verilerin altın üzerinde etkisi
sınırlı kalabilir. Trump'ın azil sürecine dair ABD Başkan Yardımcısı
Pence, bir adım atmayacağını da belirtti. Ons altın için haber
akışları önemli. Teknikte, 1873$ - 1887$ - 1904$ dirençler, 1848$ -
1833$ - 1814$ destek noktaları. 

Günlük Pivot Seviyeleri
   1,871.70

  1,867.36  

 1,862.77   

1,858.19    

 1,853.85   

  1,849.51  

   1,844.92

DAX Yakın Vade

Aşı kaynaklı gelişmeler ve salgın kaynaklı endişeler gündemin ilk
sıralarındaki yerini koruyor. Haftaya zayıf bir seyirle başlayan
küresel hisse piyasalarında dün dalgalı bir görünüm kaydedildi.
Almanya Başbakanı Merkel koronavirüs karantinasının 10 hafta
uzatılabileceğini söyledi. Aşı çalışmalarıyla ilgili gelişmeler,
ekonomik veri akışları ve salgın kaynaklı endişeler izlenmeye
devam edecektir. Avrupa borsaları dün günü karışık kapanışlarla
tamamlarken, DAX vadeli kontratı günü %0,11’lik sınırlı bir kayıpla
13.918 puandan kapattı. Bu sabah yataya yakın bir seyrin izlendiği
DAX vadeli kontratında yukarı yönlü hareketlerde 13.992 – 14.123
ve 14.237 seviyeleri direnç olarak takip edilebilir. Geri çekilmelerde
ise 13.830 – 13.758 ve 13.602 seviyeleri destek konumunda
bulunmaktadır.  

Günlük Pivot Seviyeleri
   13,988.33

  13,963.67  

 13,939.33   

13,915.00    

 13,890.33   

  13,865.67  

   13,841.33
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Dow Jones Yakın Vade

Dow Jones endeksi dünü %0.19 yükselişle 31.068 seviyesinden
tamamladı. ABD endeksleri, teşvik paketine dair beklentileri
fiyatlıyor. Trump'ın azil süreciyle ilgili ABD Başkan Yardımcısı Mike
Pence, anayasanın 25. ek maddesini kullanarak Trump'ın görevden
alınmasına yönelik herhangi bir adım atmayacağını belirtti. Gelecek
hafta, Trump koltuğu devredecek. O güne kadar ABD'de siyasi
gündem hareketli geçebilir. ABD'de 4Ç20 dönemi bilançolarının
açıklanması bekleniyor, hisse bazlı hareketler oluşabilir. Bugün
ABD TÜFE ve Fed Bej Kitap Raporu açıklanacak. Verilerin
endeksler üzerinde etkisi sınırlı kalabilir. Sözleşme için 31.227 -
31.425 dirençlerinin ardından 31.623 direnci takip edilebilir. Geri
çekilmelerde, 30.800 - 30.619 ve 30.459 destekleri izlenebilir. 

Günlük Pivot Seviyeleri
   31,172.67

  31,116.33  

 31,057.67   

30,999.00    

 30,942.67   

  30,886.33  

   30,827.67

S&P 500 Yakın Vade

S&P 500 endeksi dünü %0.04 yükselişle 3.801 puandan kapattı.
ABD teşvik paketine dair beklentiler endeksleri olumlu etkilemeye
devam ediyor. Paketin detayları gelecek hafta Biden tarafından
açıklanacak. Trump'ın azil süreciyle ilgili olarak ABD Başkan
Yardımcısı Pence yapmış olduğu açıklamasında, bu konuya dair
herhangi bir adım atmayacağını ifade etti. Gelecek hafta, Biden
koltuğu devralacak. Dolayısıyla ABD'de siyasi taraf biraz hareketli.
ABD'de 4Ç20 dönemi bilançolarının da açıklanması bekleniyor.
Zaman zaman hisse bazlı hareketlerde görülebilir. Bugün için Fed
Bej Kitap Raporu ve ABD TÜFE verisi açıklanacak. Verilerin etkisi
sınırlı olabilir. Sözleşme için 3.774 - 3.752 ve 3.730 destek
noktaları olarak izlenebilir. Yukarı yönlü harekette 3.820 - 3.845 ve
3.873 direnç noktaları olarak takip edilebilir.

Günlük Pivot Seviyeleri
   3,819.50

  3,812.25  

 3,805.00   

3,797.75    

 3,790.50   

  3,783.25  

   3,776.00

444 0 435 www.gedikyatirim.com.tr

https://www.gedikyatirim.com.tr/


Gedik Forex Bülten 13 Ocak 2021

Brent Petrol

Brent petrol 57$ seviyesinin üzerinde işlem görüyor. Küresel çapta,
Doların gevşemesi petrolün yükselişini desteklerken, Amerikan
Petrol Enstitüsü tarafından açıklanan haftalık stoklar beklentilerin
üzerinde 5.8 milyon varil azalma kaydetti. Stoklardaki azalmada
petrol açısından olumlu. Irak'ın en büyük petrol rafinerisi olarak
bilinen Beyci'de 7 yıl aradan sonra günlük 70 bin varil petrol
üretimine başlandığı belirtildi. ABD Enerji Enformasyon İdaresi
(EIA) yayınlamış olduğu raporunda, arz daralması beklentisi ve
yükselen talep tahminleri nedeniyle ham petrol fiyatları tahminini
yukarı yönlü revize ettiğini duyurdu. Brent petrol fiyatlarının 2021
yılında ortalama 52,75 $/varil olmasını öngörüyorlar. Brent petrol
için 57,94$ - 58,72$ - 59,60$ dirençler, 56,45$ - 55,78$ - 55,10$
destek noktaları.

Günlük Pivot Seviyeleri
   58.42

  57.89  

 57.55   

57.21    

 56.68   

  56.15  

   55.81

USD/JPY

Amerika’da Demokratlar, Kongre baskını dolayısıyla görevden
alınmasını istedikleri Başkan Trump'a karşı azil maddesini içeren
tasarıyı Meclise resmen sunarken, Başkan Yardımcısı Mike Pence,
Trump'ın görevden alınmasına yönelik herhangi bir adım
atmayacağını açıkladı. Japonya’da ise vaka sayılarındaki artıştan
kaynaklı OHAL kapsamının bazı yerlerde genişletileceğine yönelik
haber akışı ön plandaydı. Diğer yandan Japonya'da Kovid-19'un
mutasyona uğramış başka türü tespit edildiği bildirilirken, bazı
eyaletlerin OHAL kapsamına alınacağı belirtildi. Dolardan yaşanan
geri çekilmeyle satışın yaşandığı paritede 103,50 – 103,35 ve
103,10 destek seviyeleridir. Toparlanmalarda kısa vadede 103,76 –
104,00 ve 104,10 direnç seviyeleridir.

Günlük Pivot Seviyeleri
   104.11

  103.97  

 103.81   

103.66    

 103.51   

  103.37  

   103.22
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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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