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Piyasa Gündemi

Salgının başlangıcından bu yana en yüksek kayıp rakamları
açıklanırken, salgın kaynaklı endişeler gündemdeki yerini ve
önemini koruyor. Fed Başkanı Powell, enflasyonda sorun
görmedikçe faizleri yükseltmeyeceklerini ve enflasyonun %2’nin
üzerine çıkmasına izin vereceklerini ifade etti. Biden, salgınla
mücadeleyi hızlandırmak ve ekonomiyi canlandırmak için önerdiği
1,9 trilyon dolarlık kurtarma paketini dün açıkladı.

Açıklanacak Önemli Ekonomik Veriler  
•    16:30 ABD – Perakende Satışlar Önem: Yüksek
•    17:15 ABD – Sanayi Üretimi Önem: Yüksek

Türkiye

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası'nın verilerine göre 8 Ocak ile
biten yeni yılın ilk haftasında yabancı yatırımcıların net kıymet alımı
777 milyon dolar oldu. Böylece yabancılar yeni yılın ilk haftasında
Türk varlıklarında net alıcı oldu. Türkiye'de döviz mevduatlarında
yükseliş ivmesi yeni yılın ilk haftasında da devam etti. Türkiye
Cumhuriyet Merkez Bankası verilerine göre döviz mevduatları 8
Ocak haftası itibariyle 235,9 milyar dolara yükseldi. Uluslararası
kredi derecelendirme kuruluşu Fitch Ratings Direktörü Douglas
Winslow, aşılamaların yapılması ve kısıtlamaların azaltılmasıyla
birlikte Türkiye ekonomisinin özellikle yılın ikinci yarısından sonra
hız kazanacağını, büyümenin 2021 yılında %3,5 seviyesinde
olmasının beklendiğini belirtti.

Euro Bölgesi

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. Almanya Federal İstatistik Ofisi'nin açıkladığı öncü verilere
göre, Almanya'nın gayrisafi yurt içi hasılası 2020 yılında COVID-19
salgınının şirket ve tüketici faaliyetlerini kısıtlamasının etkisiyle %5
düşüş kaydetti. Böylece Almanya’da 2010’den beri aralıksız devam
eden ekonomik büyüme sona ererken, COVID-19 salgınında
ekonomideki daralmanın finansal krizin yaşandığı 2009’daki
%5,7’den daha küçük olması dikkati çekti. Avrupa Merkez
Bankası'nın aralık ayı toplantısına ilişkin tutanaklar yayınlandı.
Tutanaklarda, euro kurundaki yükselişin enflasyon görünümü
üzerinde olumsuz etkiler oluşturabileceğine dikkat çekildi.

ABD

ABD'de haftalık işsizlik maaşına başvuruların sayısı geçen hafta
Mart'tan beri en büyük artışı kaydederek 181 bin artışla 965 bine
yükseldi. Fed Başkanı Powell dün akşamki konuşmasında
enflasyonda sorun görmedikçe faizleri yükseltmeyeceklerini hatta
bir süre %2'nin üstüne çıkmasına izin verilmesi gerektiğini
vurgulayarak, genişlemeci politikanın devam edeceğinin sinyalini
verdi. Biden, salgınla mücadeleyi hızlandırmak ve ekonomiyi
canlandırmak için önerdiği 1,9 trilyon dolarlık kurtarma paketini
açıkladı. 400 milyar doların doğrudan salgınla mücadeleye ve aşı
dağıtımına ayrılacağı kurtarma paketinde, eyalet ve yerel
yönetimlere de bütçe açığını kapatmaları için 350 milyar dolar
ayrılacak.

Piyasa Verileri

Pariteler Son Günlük Değ.
(%)

Haftalık Değ.
(%)

Yılbaşı Değ.
(%)

USDTRY 7.3730 0.16 0.20 -0.84
EURTRY 8.9514 -0.20 -0.41 -1.63
EURUSD 1.2141 -0.19 -0.67 -0.62
GBPUSD 1.3675 -0.13 0.92 -0.01
USDJPY 103.78 0.07 -0.05 0.51

Sepetler Son Günlük Değ.
bp

Haftalık Değ.
bp

Yılbaşı Değ.
bp

½ $ + ½ € 8.1612 -6.00 0.00 -11.88
Dolar Endeksi 90.3390 10.00 27.30 40.20
REK 62.3400 - - 0.00

Endeks Vadeliler Son Günlük Değ.
(%)

Haftalık Değ.
(%)

Yılbaşı Değ.
(%)

S&P 500 Yakın Vade 3,766.75 -0.65 -1.33 0.48
DAX Yakın Vade 13,883.00 -0.67 -0.90 1.00
Dow Jones Yakın
Vade 30,718.00 -0.62 -0.89 0.72

Emtialar Son Günlük Değ.
(%)

Haftalık Değ.
(%)

Yılbaşı Değ.
(%)

Ons Altın 1,850.72 0.19 0.08 -2.64
Gram Altın 438.70 0.31 0.06 -3.40
WTI 53.16 -1.00 1.14 9.76
BRENT 55.80 -0.96 -0.67 8.22
Bakır 3.63 -0.79 -1.25 3.09

Tahviller Son Günlük Değ.
bp

Haftalık Değ.
bp

Yılbaşı Değ.
bp

Türkiye 2 Yıllık 14.7400 5.00 -5.00 -22.00
Türkiye 10 Yıllık 13.2700 0.00 15.00 37.00
ABD 10 Yıllık 1.1010 -3.00 -0.90 18.40
ABD 2 Yıllık 0.1410 -0.60 0.20 1.80
Almanya 10 Yıllık -0.5480 -1.80 0.80 403.10
Almanya 2 Yıllık -0.7290 -1.80 -1.90 -1.60

Gelişmekte Olan
Ülke Kurları Son Günlük Değ.

(%)
Haftalık Değ.

(%)
Yılbaşı Değ.

(%)
USDZAR 15.1230 0.22 -1.19 2.92
USDIDR 14,038.00 0.12 -0.65 0.82
USDTRY 7.3730 0.16 0.20 -0.84
USDRUB 73.4232 0.25 -1.07 -0.96
USDBRL 5.1968 -0.18 -4.13 0.06
USDCNY 6.4682 -0.10 -0.11 -0.99
USDMXN 19.7650 0.37 -1.02 -0.64
USDCZK 21.5400 0.22 0.69 0.29
USDHUF 295.8700 0.16 0.68 -0.32
USDPLN 3.7429 0.22 1.45 0.26
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Euro/Dolar

Avrupa’da İtalya’da hükümet krizi sürerken, ECB’nin toplantı
tutanakları ve Almanya’nın öncü gösterge niteliğinde bulunan yıllık
büyüme rakamları takip edildi. Almanya, 2020 yılını %5 daralmayla
tamamlayarak 11 sene sonra ilk defa yıllık bazda küçülme kaydetti.
Tutanaklar da euro kurundaki yükselişin enflasyon görünümü
üzerinde olumsuz etkiler oluşturabileceğine dikkat çekildi. ABD’de
Fed Başkanı Powell’ın enflasyonda sorun görmedikçe faizleri
yükseltilmeyeceği söylemi öne çıkarken, J. Biden ekonomiyi
canlandırmak için önerdiği 1,9 trilyon dolarlık kurtarma paketini
açıkladı. Dalgalı seyrin kaydedildiği paritede geri çekilmelerde
1,2130 seviyesinin altında 1,2111 – 1,2095 ve 1,2058 destek
seviyeleridir. Toparlanmalarda ise 1,2180 – 1,2200 ve 1,2222
izlenecek direnç seviyeleridir.

Günlük Pivot Seviyeleri
   1.2189

  1.2177  

 1.2159   

1.2141    

 1.2129   

  1.2117  

   1.2098

GBP/USD

Dün gün içinde dar bir bantta yatay seyir izleyen GBPUSD paritesi
öğleden sonra ABD spot piyasalarının açılışı sonrası yukarı yönlü
eğilim gösterdi. Powell’ın tahvil alımlarının devam edeceğini
belirtmesi sonrası dolar endeksinde bir süreliğine geri çekilme
görülürken, parite 1,37 seviyelerini yaklaşık son 33 ayın zirvelerine
tırmandı. Akşam saatlerinde ayrıca yeni başkan Biden 1,9 trilyon
dolarlık teşvik paketi açıkladı. Bugün İngiltere tarafında sanayi
üretimi ve büyüme, ABD’de ise perakende satışlar, sanayi üretimi
ve tüketici güven endeksi verileri takip edilecek. Paritede bugün
1,3710 seviyesinin üzerinde 1,3750 ve 1,3780 seviyeleri önemli
olacaktır. Geri çekilmelerde ise 1,3655 seviyesinin altında 1,3615
ve 1,3580 seviyeleri destek noktaları olarak takip edilebilir.

Günlük Pivot Seviyeleri
   1.3724

  1.3711  

 1.3693   

1.3675    

 1.3662   

  1.3649  

   1.3630
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USD/TRY

Dolar/TL kuru dün 7,3526 ve 7,4570 seviyeleri arasında
dalgalanarak günü 7,3611 seviyesinden tamamladı. Kur tarafında
dün aşağı yönlü seyrin devamı izlendi. Yurtiçinde önemli bir veri
akışı bulunmadığı günde aşılamaya yönelik gündem takip edildi.
Küresel dolar endeksi ise dün bir bantta işlem görürken dolar,
gelişmekte olan ülke para birimlerine karşı çoğunlukla değer
kaybetti. Akşam yeni başkan Biden 1,9 trilyon dolarlık kurtarma
paketi açıklarken, Powell tahvil alımlarının devam edeceğini belirtti.
Bugün yurtiçinde bütçe dengesi rakamı yurtdışında ise ABD
perakende satışlar, sanayi üretimi ve tüketici güveni verileri önemli
olacak. Sabah 08:25 itibariyle küresel dolar endeksi 90,3
seviyelerinden, Dolar/TL kuru ise 7,37 seviyelerinden işlem
görüyor.

Günlük Pivot Seviyeleri
   7.3994

  7.3876  

 7.3803   

7.3730    

 7.3611   

  7.3493  

   7.3420

EUR/TRY

Almanya 2020 yılını %5 daralmayla tamamlayarak 11 sene sonra
ilk defa yıllık bazda küçülme kaydetti. Ülkede koronavirüs
salgınının etkileri talep tarafında açıkça görüldü. Avrupa Merkez
Bankası'nın aralık ayı toplantısına ilişkin tutanaklar yayınlandı.
Raporda, enflasyon beklentilerinin çıpadan çıkması riskine dikkat
çekildiği belirtilirken, bazı üyelerin kurdaki artışın enflasyon
hedefine olumsuz etkilerine dikkat çektiği raporlandı. Yurt içinde
aşılamaya ilişkin haber akışları TL varlıklarda değer kazancını
destekledi. TCMB’nin açıkladığı verilere göre yılın ilk haftasında
yabancılar yeni yılın ilk haftasında Türk varlıklarında net alıcı oldu.
TL varlıklarda değer kazancı sürerken, parite bu sabah 8,9473
seviyesinden fiyatlanıyor.

Günlük Pivot Seviyeleri
   9.0018

  8.9874  

 8.9694   

8.9514    

 8.9369   

  8.9224  

   8.9044
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XAU/USD

Ons altın bu haftayı 1817-1863$ aralığında geçirdi. Bu sabahta
1850$ çevresinde hafif alıcılı seyrediyor. Dün, Fed Başkanı Powell,
enflasyon yükselene kadar faiz oranlarının düşük kalacağını belirtti.
Joe Biden'da 1,9 Trilyon Dolarlık teşvik paketinin detaylarını dün
açıkladı. Piyasaların beklentisi doğrultusunda bir paketti. Ancak,
Cumhuriyetçilerin pakete itiraz edebilme ihtimali olabilir düşüncesi
piyasaları sınırlı da olsa baskılıyor. İlerleyen günlerde, paketle ilgili
gelişmelerin etkilerini altın üzerinde daha fazla hissedebiliriz. Bu
haberler altın için olumlu. Bugün için açıklanacak ABD verilerinin
altın üzerinde etkisi sınırlı olabilir. Ons altın için 1867$ - 1884$ -
1900$ dirençler, 1841$ - 1823$ - 1805$ destekler. 

Günlük Pivot Seviyeleri
   1,866.08

  1,860.92  

 1,855.83   

1,850.75    

 1,845.59   

  1,840.43  

   1,835.34

DAX Yakın Vade

ABD’de destek paketine ilişkin açıklamalar yakından izlenirken,
vaka sayılarındaki artış ve salgın kaynaklı endişeler aşağı yönlü
risk ve baskı oluşturuyor. ECB aralık ayı para politikası toplantı
tutanaklarında, euro kurundaki yükselişin enflasyon görünümü
üzerinde olumsuz etkiler oluşturabileceğine dikkat çekildi. Aşı
çalışmalarıyla ilgili gelişmeler, ekonomik veri akışları ve salgın
kaynaklı endişeler izlenmeye devam edilecektir. Avrupa borsaları
dün günü genel olarak yükselişlerle tamamlarken, DAX vadeli
kontratı günü %0,27’lik yükselişle 13.977 puandan kapattı. Bu
sabah satıcılı bir görünümün izlendiği DAX vadeli kontratında
düşüşlerde 13.793 – 13.648 ve 13.552 seviyeleri destek olarak
takip edilebilir. Yükselişlerde ise 13.976 – 14.046 ve 14.123
seviyeleri direnç konumundadır. 

Günlük Pivot Seviyeleri
   14,043.33

  14,009.67  

 13,945.33   

13,881.00    

 13,847.33   

  13,813.67  

   13,749.33
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Dow Jones Yakın Vade

Dow Jones endeksi dünü %0.22 azalışla 30.991 seviyesinden
tamamladı. Dün, Biden 1,9 Trilyon Dolarlık kurtarma paketini
açıkladı. Biden, gelecek hafta 20 Ocak tarihinde görevini
devralacak. Cumhuriyetçiler bu pakete itiraz edebilir mi sorusu
akıllara geliyor dolayısıyla bu konunun dün endeksleri sınırlı da
olsa baskıladığını düşünüyoruz. Fed Başkanı Powell'ın konuşması
da dün önemliydi ve enflasyon yükselene kadar faiz oranlarını
arttırmayacaklarını ifade etti. Bugün içinde ABD'de veri takvimi
yoğun, açıklanacak verilerin endeksler üzerinde etkisi sınırlı
kalabilir. Teşvik paketine dair olası gelişmeler yakından izlenebilir.
ABD vadelileri bu sabah hafif satıcılı. Sözleşme için 30.603 -
30.406 - 30.220 destek noktaları, 30.981 - 31.162 ve 31.366 direnç
noktaları olarak karşımıza çıkıyor.

Günlük Pivot Seviyeleri
   31,149.67

  31,053.33  

 30,885.67   

30,718.00    

 30,621.67   

  30,525.33  

   30,357.67

S&P 500 Yakın Vade

S&P 500 endeksi dünü %0.38 düşüşle 3.795 puandan kapattı. Dün
beklenen teşvik paketini Biden açıkladı. Paketin büyüklüğü 1,9
Trilyon Dolar. Piyasaların beklentisi doğrultusunda bir paket. Ancak
Cumhuriyetçilerin bu paketi sekteye uğratma ihtimali olabilir. Bu
durumda dün endeksleri baskılamış durumda. Dün Biden dışında
Powell'ın da açıklamaları takip edildi. Fed Başkanı, enflasyon
yükselene kadar faizlerin artmayacağını ifade etti. Bugün içinde
ABD'de veri takvimi yoğun, açıklanacak verilerin endeksler
üzerinde etkisi sınırlı kalabilir. Teşvik paketine dair olası yeni
haberler, endeksler açısından izlenmeli. Bu sabah ABD vadelileri
sınırlı düşüşle işlem görüyor. Sözleşme için 3.804 - 3.826 ve 3.851
direnç noktaları, 3.754 - 3.733 ve 3.707 destek noktaları olarak
takip edilebilir. 

Günlük Pivot Seviyeleri
   3,820.08

  3,808.92  

 3,787.58   

3,766.25    

 3,755.08   

  3,743.92  

   3,722.58
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Brent Petrol

Brent petrol bu hafta 57$ seviyesinin üzerine doğru yükseldi. Bu
sabah 56$ seviyesinin üzerinde işlem görüyor. ABD'de Joe Biden
piyasaların beklediği teşvik paketinin detaylarını dün açıkladı.
Paketin büyüklüğü 1,9 Trilyon Dolar. Piyasaların beklentisi
doğrultusunda bir paket açıklandı. Cumhuriyetçilerin ise bu pakete
dair söylemleri belirsizliğini koruyor. Ancak paketin açıklanması
petrol açısından olumlu bir gelişme. Fed Başkanı Powell'da dünkü
açıklamasında, enflasyon yükselene kadar düşük faizlerin
süreceğini ifade etti. Ana resimde OPEC kararı ve teşvik paketine
dair gelişmelerin petrol fiyatları üzerinde daha baskın hissedildiğini
gözlemliyoruz. Brent petrol için 55,53$ - 54,87$ - 54,08$ destek
noktaları olurken, 56,96$ - 57,71$ ve 58,36$ direnç noktaları olarak
takip edilebilir.

Günlük Pivot Seviyeleri
   57.27

  56.88  

 56.34   

55.80    

 55.40   

  55.01  

   54.47

USD/JPY

ABD'de seçilmiş Başkan Joe Biden’ın teşvik paketine ilişkin
açıklamaları ve Fed Başkanı Powell’ın konuşması ön plandaydı.
ABD'de haftalık işsizlik maaşına başvuruların sayısı geçen hafta
Mart'tan beri en büyük artışı kaydederek 181 bin artışla 965 bine
yükseldi. Fed Başkanı Powell’ın dün akşamki konuşmasında
enflasyonda sorun görmedikçe faizleri yükseltmeyeceklerini ifade
etmesi hatta bir süre %2'nin üstüne çıkmasına izin verilmesi
gerektiğini vurgulaması genişlemeci politikasının devam edeceği
yönündeki beklentileri destekledi. Seçilmiş Başkan J. Biden ise
ekonomiyi canlandırmak için önerdiği 1,9 trilyon dolarlık kurtarma
paketini açıkladı. Alımların sürmesi halinde 104,00 – 104,35 ve
104,75 seviyeleri direnç, geri çekilmelerde 103,55 – 103,35 –
102,95 destekler seviyeleridir.

Günlük Pivot Seviyeleri
   104.03

  103.94  

 103.86   

103.78    

 103.69   

  103.60  

   103.52
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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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