
Forex Bülten 14 Ocak 2021

Piyasa Gündemi

Son günlerde ABD iç siyasetindeki gelişmeler risk iştahı üzerinde
etkili olurken, aşı çalışmaları ve salgın kaynaklı endişeler
gündemdeki yerini koruyor. Joe Biden’ın 20 Ocak’ta göreve
başlamasının ardından hayata geçirilmesi beklenen ekonomik
destek paketine ilişkin detayları bugün paylaşması öngörülüyor.
Teşvik paketine ilişkin açıklamalar ve Fed Başkanı Powell’ın
bugünkü konuşması piyasaların yakın takibinde yer alacaktır. 
 
Açıklanacak Önemli Ekonomik Veriler  

•    16:30 ABD – Haftalık İşsizlik Başvuruları Önem: Orta
•    16:30 ABD – İhracat/İthalat Fiyat Endeksi Önem: Orta

Türkiye

Türkiye İstatistik Kurumu, Kasım ayına ilişkin sanayi üretim
endeksini açıkladı. Verilere göre Kasım'da sanayi üretimi yıllık
bazda %11 arttı. Aylık artış ise %1,3 olarak kaydedildi. Sanayinin
alt sektörleri incelendiğinde, Kasım ayında madencilik ve
taşocakçılığı sektörü endeksi bir önceki yılın aynı ayına göre %4,6,
imalat sanayi sektörü endeksi %11,6 ve elektrik, gaz, buhar ve
iklimlendirme üretimi ve dağıtımı sektörü endeksi %7,5 arttı.
Kasım'da ara malı kategorisinde yıllık artış %13,1; dayanıklı
tüketim mallarında %22,2; sermaye mallarında ise %12,4 oldu.
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, bugünden itibaren sağlık
çalışanlarının aşılanmasına başlanacağını duyurdu. Aşıya ilişkin
gelişmeler yakından izlenmeye devam ediyor.

Euro Bölgesi

AB ve Euro Bölgesi'nde Kasım 2020'ye ilişkin mevsimsellikten
arındırılmış sanayi üretim verilerini yayımladı. Buna göre, 19 üyeli
Euro Bölgesi'nde sanayi üretimi, kasımda önceki aya kıyasla %2,5
artarken, Kasım 2019'a göre %0,6 geriledi. Avrupa Merkez Bankası
Başkanı Christine Lagarde bankanın Euro Bölgesi'nde ekonomik
büyümeye ilişkin son projeksiyonlarının, koronavirüs vakalarındaki
artışa ve son karantina önlemlerine karşın çok net bir şekilde hala
geçerli olduğunu söyledi. İtalya'nın eski başbakanı Matteo Renzi
yaptığı açıkamada Başbakan Giuseppe Conte'nin milyarlarca
euroluk harcama planlarından şikayet ederek koalisyondan
çekildiklerini belirtti ve Kovid-19'a karşı mücadele veren İtalya'da
yeni bir siyasi kaos başlattı.

ABD

ABD’de 2020’nin son enflasyon rakamı açıklandı. TÜFE aralık
ayında aylık %0,4 ve yıllık %1,4 ile beklentilere paralel açıklandı.
Para politikasında gösterge olarak takip edilen çekirdek TÜFE ise
aylık %0,1, yıllık %1,6 oldu. ABD Temsilciler Meclisinde yapılan
oylamada, Başkan Trump'ın isyana teşvik ile suçlandığı azil
maddesi kabul edildi. Senato, 20 Ocak'tan sonraki bir tarihte
Trump'ın yargılamasını gerçekleştirecek ve suçlu olup olmadığına
karar verecek. Yerel Fed Başkanları koronavirüs pandemisinin
etkilerinin devam ettiği ortamda tahvil alım programlarına ilişkin
çeşitli açıklamalarda bulunurken, Fed Başkanı Jerome Powell’ın
konuşmasında bu konuya değinip değinmeyeceği takip edilecek.
Bugün ABD'nin seçilmiş Başkanı Joe Biden'ın, Amerikalılar'a
doğrudan 2 bin dolarlık yardımı da kapsayacak yeni teşvik
paketinin açıklaması bekleniyor.
 

Piyasa Verileri

Pariteler Son Günlük Değ.
(%)

Haftalık Değ.
(%)

Yılbaşı Değ.
(%)

USDTRY 7.4063 0.03 0.78 -0.39
EURTRY 8.9993 -0.03 -0.27 -1.11
EURUSD 1.2153 -0.02 -0.92 -0.53
GBPUSD 1.3640 0.07 0.54 -0.26
USDJPY 104.00 0.12 0.15 0.72

Sepetler Son Günlük Değ.
bp

Haftalık Değ.
bp

Yılbaşı Değ.
bp

½ $ + ½ € 8.2213 -7.75 3.00 -5.87
Dolar Endeksi 90.3630 0.80 53.70 42.60
REK 62.3400 - - 0.00

Endeks Vadeliler Son Günlük Değ.
(%)

Haftalık Değ.
(%)

Yılbaşı Değ.
(%)

S&P 500 Yakın Vade 3,811.75 0.21 0.43 1.68
DAX Yakın Vade 13,971.00 0.22 -0.06 1.64
Dow Jones Yakın
Vade 31,053.00 0.30 0.36 1.82

Emtialar Son Günlük Değ.
(%)

Haftalık Değ.
(%)

Yılbaşı Değ.
(%)

Ons Altın 1,844.26 -0.24 -3.63 -2.98
Gram Altın 439.15 -0.11 -2.85 -3.30
WTI 52.99 -0.06 3.96 9.40
BRENT 55.88 -0.23 2.55 8.37
Bakır 3.63 0.06 0.16 3.31

Tahviller Son Günlük Değ.
bp

Haftalık Değ.
bp

Yılbaşı Değ.
bp

Türkiye 2 Yıllık 14.6900 0.00 -21.00 -27.00
Türkiye 10 Yıllık 13.2700 4.00 12.00 37.00
ABD 10 Yıllık 1.1090 1.90 3.50 19.20
ABD 2 Yıllık 0.1510 0.40 1.00 2.80
Almanya 10 Yıllık -0.5300 -5.20 3.10 404.90
Almanya 2 Yıllık -0.7120 -0.10 -0.20 0.10

Gelişmekte Olan
Ülke Kurları Son Günlük Değ.

(%)
Haftalık Değ.

(%)
Yılbaşı Değ.

(%)
USDZAR 15.2485 -0.07 -1.32 3.77
USDIDR 14,098.50 -0.06 -0.07 1.25
USDTRY 7.4063 0.03 0.78 -0.39
USDRUB 73.7675 -0.04 -1.08 -0.50
USDBRL 5.2992 -0.14 -1.90 2.04
USDCNY 6.4681 0.00 -0.16 -0.99
USDMXN 19.8195 -0.05 -1.08 -0.37
USDCZK 21.5360 0.10 0.74 0.27
USDHUF 296.7100 0.07 1.21 -0.03
USDPLN 3.7371 0.10 1.44 0.10
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Euro/Dolar

Euro Bölgesi’nde sanayi üretimi, ABD’de enflasyon rakamları takip
edildi. Euro Bölgesi'nde sanayi üretimi, kasımda önceki aya kıyasla
%2,5 artarken, Kasım 2019'a göre %0,6 gerileme kaydetti. ABD'de
ise tüketici fiyat endeksi aralık ayında aylık bazda %0,4 yıllık bazda
ise %1,4 beklentilere paralel açıklandı. Para politikasında gösterge
olarak takip edilen çekirdek TÜFE ise aylık %0,1, yıllık bazda %1,6
oldu. Yerel Fed Başkanlarının tahvil alımı konusunda çeşitli
söylemleri ön plana çıkarken, Fed Başkanı Powell’ın bugün
gerçekleştireceği konuşmasında tahvil alımı konusuna değinmesi
durumunda vereceği mesajlar yakından izlenecek. Dalgalı seyrin
kaydedildiği paritede geri çekilmelerde 1,2121 – 1,2100 ve 1,2059
seviyeleri destek, 1,2177 – 1,2200 ve 1,2222 direnç seviyeleridir.

Günlük Pivot Seviyeleri
   1.2208

  1.2190  

 1.2171   

1.2152    

 1.2135   

  1.2117  

   1.2098

GBP/USD

GBPUSD paritesi Salı günü sert yükseldikten sonra dün sabah
saatlerinde olumlu bir görünüm sergilese de öğleden sonra gelen
satışlarla geriledi. Gün içinde İngiltere’de salgın kaynaklı gündem
takip edilirken, ABD’de enflasyon verisi izlendi. Gün içinde küresel
dolar endeksinin sınırlı yükselişler kaydettiği günde akşam ABD
Temsilciler Meclisi’nin 2.kez görev süresi dolmak üzere olan
Trump’ın azlini istedi. Bugün ABD tarafında açıklanacak haftalık
istihdam verisinin yanı sıra Powell ve Biden’ın konuşmaları önemli
olacaktır. Paritede bugün 1,3655 seviyesinin üzerinde 1,3703 ve
1,3750 seviyeleri önemli olacaktır. Geri çekilmelerde ise 1,3615
seviyesinin altında 1,3590 ve 1,3540 seviyeleri destek noktaları
olarak takip edilebilir.

Günlük Pivot Seviyeleri
   1.3699

  1.3677  

 1.3659   

1.3640    

 1.3619   

  1.3597  

   1.3579
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USD/TRY

Dolar/TL kuru dün 7,3875 ve 7,4772 seviyeleri arasında
dalgalanarak günü 7,4039 seviyesinden tamamladı. Hafta
başından itibaren 7,50 seviyelerinin üzerini zorlayan fakat bu
seviyelerin üzerinde tutunamayan Dolar/TL kurunda dün kayıplar
görüldü. Gün içinde yurtiçinde açıklanan kasım ayı sanayi üretimi
verisi güçlü bir görünüme işaret eden, TL gün içinde benzerlerinden
pozitif ayrıştı. Önceki akşam Fed üyelerinin konuşması sonrası
yeniden 90,0 seviyesinin altına sarkan dolar endeksi ise gün içinde
hafif primli işlem gördü. Bugün ABD’de açıklanacak haftalık
istihdam verisinin yanı sıra Powell ve yeni başkan Biden’in
konuşmaları yakından takip edilecektir. Sabah 08:30 itibariyle
küresel dolar endeksi 90,3 seviyelerinden, Dolar/TL kuru ise 7,41
seviyelerinden işlem görüyor.

Günlük Pivot Seviyeleri
   7.4351

  7.4266  

 7.4165   

7.4063    

 7.3978   

  7.3893  

   7.3792

EUR/TRY

Avrupa’da İtalya’daki siyasi krize ilişkin gelişmeler takip edilirken,
Euro Bölgesi’nde kasım ayına ait sanayi üretim rakamı açıklandı.
Euro Bölgesi'nde sanayi üretimi, kasımda önceki aya kıyasla %2,5
artarken, Kasım 2019'a göre %0,6 geriledi. ECB Başkanı C.
Lagarde bankanın Euro Bölgesi'nde ekonomik büyümeye ilişkin
son projeksiyonlarının, koronavirüs vakalarındaki artışa ve son
karantina önlemlerine karşın hala geçerli olduğunu söyledi. Yurt
içinde ise kasım ayında sanayi üretimi yıllık bazda %11 artarken,
yıllık bazda artış %1,3 olarak kaydedildi. Bugünden itibaren
aşılamanın başlayacağı bildirilirken, aşıya ilişkin gelişmeler
yakından izlenmeye devam ediyor. TL varlıklarda değer kazancı
sürerken, parite bu sabah 9,0035 seviyesinden fiyatlanıyor.

Günlük Pivot Seviyeleri
   9.0675

  9.0478  

 9.0236   

8.9993    

 8.9796   

  8.9600  

   8.9357
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XAU/USD

Ons altın bu sabah hafif satıcılı. Dolar endeksi ve ABD hazine
tahvillerindeki yükseliş, altını baskı altında tutuyor. Bu durum
yükselişini zorlaştırıyor. ABD'de siyasi görünüm karışık. Temsilciler
Meclisi, Trump'ın isyana teşvik ile suçlandığı azil maddesini kabul
ettiğini ifade etti. Bu gelişmeye dair haberler bugünde önemli
olabilir. Bugünün takviminde, Fed Başkanı Powell konuşması ve
Biden'ın teşvik paketini açıklaması bekleniyor. Powell'ın
konuşmasında, enflasyon, toparlanma ve varlık alım programına
dair açıklamalarda bulunacağı söyleniyor. Altının seyri için önemli
bir gün olabilir. Ons altın için 1852$ - 1865$ - 1885$ direnç
noktaları olarak izlenebilir. Aşağıda 1826$ - 1805$ - 1792$ destek
noktaları olarak takip edilebilir.

Günlük Pivot Seviyeleri
   1,876.01

  1,864.15  

 1,854.18   

1,844.21    

 1,832.34   

  1,820.48  

   1,810.51

DAX Yakın Vade

Haftaya zayıf bir seyirle başlayan küresel hisse piyasalarında dün
de dalgalı görünüm devam etti.  Önceki haftalara kıyasla alım
iştahının bir miktar zayıflama kaydettiği görülürken, ECB Başkanı
Lagarde, ECB’nin projeksiyonlarının vakalardaki artışa ve
sıkılaştırılan önlemlere rağmen hala geçerli olduğu belirtti. Aşı
çalışmalarıyla ilgili gelişmeler, ekonomik veri akışları ve salgın
kaynaklı endişeler izlenmeye devam edilecektir. Avrupa borsaları
dün günü karışık kapanışlarla tamamlarken, DAX vadeli kontratı
günü %0,16’lık yükselişle 13.940 puandan kapattı. Bu sabah hafif
alıcılı bir seyrin izlendiği DAX vadeli kontratında yükselişlerde
14.046 – 14.123 ve 14.237 seviyeleri direnç olarak takip edilebilir.
Geri çekilmelerde ise 13.855 – 13.758 ve 13.602 seviyeleri destek
konumundadır.

Günlük Pivot Seviyeleri
   14,054.00

  14,027.00  

 13,999.00   

13,971.00    

 13,944.00   

  13,917.00  

   13,889.00
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Dow Jones Yakın Vade

Dow Jones endeksi dünü %0.03 azalışla 31.060 seviyesinden
tamamladı. ABD endeksleri üzerinde ABD'deki siyasi gelişmeler,
vaka sayılarındaki artış ve bugün açıklanması beklenen teşvik
paketi etkili oluyor. Temsilciler Meclisi, Trump'ın isyana teşvik ile
suçlandığı azil maddesini kabul ettiğini bildirdi. Bu gelişmeye dair
bugünde olası haberler takip edilebilir. Virüsle ilgili ise vaka
sayılarında, aşılamanın başlamasına rağmen yine de azalma
görülmüyor. Hala riskler var dolayısıyla bu durumda zaman zaman
endeksler üzerinde baskı yaratabiliyor. Bugün Fed Başkanı Powell
konuşması da izlenecek. Bu sabah Dow Jones vadeli hafif alıcılı.
Sözleşme için 31.227 - 31.425 - 31.633 direnç noktaları olurken,
aşağıda 30.866 - 30.702 - 30.523 destek noktaları olarak izlenebilir.

Günlük Pivot Seviyeleri
   31,225.33

  31,157.67  

 31,105.33   

31,053.00    

 30,985.33   

  30,917.67  

   30,865.33

S&P 500 Yakın Vade

S&P 500 endeksi dünü %0.23 yükselişle 3.809 puandan kapattı.
ABD'deki siyasi gelişmeler, vaka sayılarındaki artış ve Biden
tarafından bugün açıklanması beklenen teşvik paketi beklentileri
ABD endeksleri üzerinde etkisini gösteriyor. Temsilciler Meclisi,
Trump'ın isyana teşvik ile suçlandığı azil maddesini kabul ettiğini
bildirdi. Bu konuya dair gelişmeler yakından izlenmeli. Vaka
sayılarında artış sürüyor, aşılamada bir yandan devam ediyor.
Ancak vaka sayılarındaki artışın sürmesi ve istikrarlı bir azalma
oluşmaması, endeksleri baskılıyor. Bugün Fed Başkanı Powell
konuşması da takip edilecek. Bu sabah S&P 500 vadeli sınırlı
yükselişte. Sözleşme için 3.785 - 3.764 - 3.742 destek noktaları
olarak takip edilebilir. Yukarı yönlü hareketin durumunda 3.830 -
3.853 - 3.881 direnç noktaları olarak izlenebilir.

Günlük Pivot Seviyeleri
   3,830.42

  3,824.08  

 3,817.92   

3,811.75    

 3,805.42   

  3,799.08  

   3,792.92
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Brent Petrol

Brent petrol 55$ seviyesinin üzerinde seyrediyor. OPEC Genel
Sekreteri Barkindo yapmış olduğu açıklamasında, en kötünün
geride kaldığını ifade etti. Uluslararası Enerji Ajansı Başkanı Fatih
Birol ise aşılamanın etkili olması durumunda petrol fiyatlarının
yükselebileceğini belirtti. Petrol için hala net bir toparlanma
görülmüyor. Kısa vade için bu beklenmiyor. Ancak dünya genelinde
salgının azalma yolunda ilerlemesi, aşılamanın etkili olması
durumunda ekonomilerin toparlanmaya başlamasıyla petrol
fiyatlarındaki yükseliş daha da kuvvetlenebilir. Bugün için ABD'deki
siyasi gelişmeler, teşvik paketi ve Fed Başkanı Powell konuşması
takip edilecek. Brent petrol için 55,10$ - 54,42$ - 53,77$ destek
noktaları olurken, 56,62$ - 57,23$ ve 57,90$ direnç noktaları olarak
izlenebilir.

Günlük Pivot Seviyeleri
   56.28

  56.17  

 56.02   

55.88    

 55.77   

  55.66  

   55.51

USD/JPY

ABD'de dün tüketici fiyat endeksi aralık ayında aylık bazda %0,4
yıllık bazda ise %1,4 beklentilere paralel açıklandı. Para
politikasında gösterge olarak takip edilen çekirdek TÜFE ise aylık
%0,1, yıllık bazda %1,6 oldu. Fed Başkanı Powell’ın bugün
gerçekleştireceği konuşmasında tahvil alımı konusunda vereceği
mesajlar yakından izleniyor olacak. Konuya ilişkin verilecek
mesajlar küresel risk iştahı ve dolar endeksi üzerinde etkili
olacağından yakından izleniyor. Diğer yandan Joe Biden’ın bugün
açıklayacağı teşvik paketi bekleniyor. Japonya OHAL'i ekonominin
%60'ını kapsayacak şekilde genişletirken, paritede dalgalı seyri
sürüyor. Yükselişlerde 104,15 – 104,35 ve 104,58 seviyeleri direnç,
103,76 – 103,52 – 103,35 destekler seviyeleridir.

Günlük Pivot Seviyeleri
   104.61

  104.41  

 104.20   

104.00    

 103.79   

  103.59  

   103.39
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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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