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Piyasa Gündemi

Biden’ın perşembe günü açıkladığı 1,9 trilyon dolarlık teşvik paketi
genel beklentilerle uyumlu olurken, destek paketinin yasalaşma
süreci ilerleyen dönemde piyasaların takibinde yer alacaktır. Vaka
sayılarındaki artış ve salgının başlangıcından bu yana en yüksek
kayıp sayılarının görülmesi, küresel risk iştahı üzerinde baskı
oluşturuyor. Aşı çalışmaları, salgın kaynaklı gelişmeler ve
ekonomik veri akışları ana gündemi oluşturmaya devam edecektir.

Açıklanacak Önemli Ekonomik Veriler  
     
•    Açıklanacak önemli bir ekonomik veri akışı bulunmamaktadır.

Türkiye

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası ocak ayına ilişkin Beklenti
Anketi'ni yayımladı. Ocak ayına ilişkin Beklenti Anketi enflasyon
beklentilerindeki yükseliş durdu. Türkiye Cumhuriyet Merkez
Bankası'nın finansal ve reel sektörde karar alıcı ve uzman
kişilerden derlediği beklentilerle oluşan ankette 12 ay sonrası
enflasyon beklentisi %10,53 oldu. Türkiye Cumhuriyet Merkez
Bankası sıkılaştırma adımlarının faizlerde yarattığı yukarı yönlü
ivme etkisini hissettirmeye devam ediyor. TCMB verilerine göre
ticari kredi faizleri yeni yılın ilk haftası itibariyle %20,9 seviyesine
yükseldi. Böylelikle ticari kredi faizlerinde 16 ayın en yüksek
seviyesi kaydedildi. İlgili haftada ticari kredi faizleri bir önceki
haftaya göre 1,3 puan artış gösterdi. Aralık 2019’da 31,8 milyar TL
açık veren bütçe dengesi Aralık 2020’de 40,7 milyar TL açık verdi.
Bu dönemde bütçe gelirleri yıllık bazda %34 artışla 97,6 milyar TL
olurken, bütçe harcamaları %32,2 artarak 138,3 milyar TL’ye
yükseldi. Aralık 2019’da 27,6 milyar TL olan faiz dışı açık da
2020’nin aynı döneminde 35,8 milyar TL açık vererek yıllık bazda
%29,5 artış kaydetti.

Euro Bölgesi

Geçen hafta Avrupa Merkez Bankası'nın aralık ayı toplantısına
ilişkin tutanaklar yayınlandı. Tutanaklarda, euro kurundaki
yükselişin enflasyon görünümü üzerinde olumsuz etkiler
oluşturabileceğine dikkat çekildi. Bu hafta gerçekleşecek Avrupa
Merkez Bankası toplantısında faizlerde değişikliğe gitmemesi ve
Euro Bölgesi ekonomisini mevcut krizden çıkarmak için parasal
teşviki yeniden artırmaya ihtiyacı olmayacağı yönünde şekilleniyor.
Almanya'da Başbakan Angela Merkel’in partisi Hristiyan Demokrat
Birlik Partisinin (CDU) genel başkanlığına Armin Laschet seçildi.

ABD

ABD’de cuma günü yoğun veri akışı hakimdi. Ülkede sanayi
üretimi, geçen yıl aralıkta aylık %1,6 artarak piyasa beklentilerinin
üzerinde yükseldi. İmalat sanayi üretimi geçen yıl aralıkta %0,9
artarak son 8 aydaki yükselişini korudu. Kapasite kullanım oranı ise
geçen ay beklentileri geride bırakarak 1,1 puan artışla 74,5'e
yükseldi. Ticaret Bakanlığı, Aralık 2020 dönemine ait perakende
satış verilerini açıkladı. Buna göre, perakende satışlar geçen ay bir
önceki aya kıyasla %0,7 azalarak 540,9 milyar dolar oldu. Salgına
karşı alınan önlemlerin hafifletilmesi ve ekonomik normalleşmenin
başlamasıyla mayıstan itibaren yakaladığı yükseliş eğilimini
vakalardaki artışın etkisiyle koruyamayan ve son 3 aydır düşüş
gösteren veriye ilişkin piyasa beklentisi, %0,2 azalması
yönündeydi.

Piyasa Verileri

Pariteler Son Günlük Değ.
(%)

Haftalık Değ.
(%)

Yılbaşı Değ.
(%)

USDTRY 7.4663 0.05 -0.24 0.42
EURTRY 9.0111 -0.12 -0.97 -0.98
EURUSD 1.2076 0.00 -0.64 -1.15
GBPUSD 1.3571 -0.22 0.37 -0.77
USDJPY 103.73 -0.14 -0.43 0.46

Sepetler Son Günlük Değ.
bp

Haftalık Değ.
bp

Yılbaşı Değ.
bp

½ $ + ½ € 8.2625 10.13 9.13 -1.75
Dolar Endeksi 90.8180 3.40 35.30 88.10
REK 62.3400 - - 0.00

Endeks Vadeliler Son Günlük Değ.
(%)

Haftalık Değ.
(%)

Yılbaşı Değ.
(%)

S&P 500 Yakın Vade 3,762.30 -0.76 -1.45 0.36
DAX Yakın Vade 13,777.00 -1.43 -1.66 0.23
Dow Jones Yakın
Vade 30,720.00 -0.61 -0.88 0.73

Emtialar Son Günlük Değ.
(%)

Haftalık Değ.
(%)

Yılbaşı Değ.
(%)

Ons Altın 1,838.91 0.61 -0.34 -3.26
Gram Altın 441.42 0.61 -0.59 -2.80
WTI 52.09 -0.13 0.07 7.55
BRENT 54.74 -0.22 -1.33 6.16
Bakır 3.62 0.50 1.41 2.98

Tahviller Son Günlük Değ.
bp

Haftalık Değ.
bp

Yılbaşı Değ.
bp

Türkiye 2 Yıllık 14.7600 2.00 7.00 -20.00
Türkiye 10 Yıllık 13.4300 16.00 32.00 53.00
ABD 10 Yıllık 1.0940 -3.70 -1.60 17.70
ABD 2 Yıllık 0.1370 -1.00 -0.20 1.40
Almanya 10 Yıllık -0.5450 0.30 -2.20 403.40
Almanya 2 Yıllık -0.7240 0.50 -1.30 -1.10

Gelişmekte Olan
Ülke Kurları Son Günlük Değ.

(%)
Haftalık Değ.

(%)
Yılbaşı Değ.

(%)
USDZAR 15.2605 0.26 -1.82 3.85
USDIDR 14,129.05 0.23 -0.69 1.47
USDTRY 7.4663 0.05 -0.24 0.42
USDRUB 73.9443 0.40 -0.91 -0.26
USDBRL 5.2908 -0.16 -3.93 1.87
USDCNY 6.4868 0.09 0.09 -0.70
USDMXN 19.8378 0.22 -1.16 -0.28
USDCZK 21.6860 0.07 0.45 0.97
USDHUF 298.2750 -0.05 0.34 0.49
USDPLN 3.7570 -0.02 0.85 0.63
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Euro/Dolar

Avrupa’da artan vaka sayıları ile tedbirlerde sıkılaşma
kaydedilirken, bu hafta gerçekleşecek toplantıda ECB’nin faiz
kararı ve karar sonrası Başkan C. Lagarde’ın vereceği mesajlar ön
planda olacak. ABD’de sanayi üretimi, geçen yıl aralıkta aylık %1,6
artarak piyasa beklentilerinin üzerinde yükseldi. Ancak perakende
satışlar, geçen yıl aralıkta bir önceki aya kıyasla %0,7 azalarak
540,9 milyar dolar oldu. ABD’de J. Biden’ın bu hafta görevi
devralması beklenirken, bugün ABD’de piyasalar kapalı bulunuyor.
Bu sebeple paritede düşük volatilite görülebilir. Dolardaki değer
kazancı ile fiyatlamanın 1,2058 seviyesinin altına sarkması
durumunda 1,2038 – 1,2010 ve 1,2000 seviyeleri destek, bu
seviyenin üzerinde ise 1,2100 – 1,2121 ve 1,2150 direnç
seviyeleridir.

Günlük Pivot Seviyeleri
   1.2109

  1.2098  

 1.2087   

1.2076    

 1.2065   

  1.2055  

   1.2044

GBP/USD

GBPUSD paritesi haftanın son gününde zayıf bir görünüm sergiledi
ve haftayı 1,36 seviyesine yakın seviyelerden tamamladı. ABD’de
uzun süredir beklenen teşvik paketinin açıklanması sonrası küresel
risk iştahı zayıf seyrederken dolar endeksinde yukarı yönlü
hareketler görüldü. Gün içinde İngiltere’de açıklanan sanayi üretimi
verisi beklentilerin altında kalırken kasım ayında ülke tahminlerin
altında küçüldü. ABD’de ise hem perakende satışlar hem de
tüketici güven endeksi verileri beklentileri karşılamadı. Bugün
önemli bir veri akışı bulunmazken ABD’de spot piyasalar kapalı
olacak. Paritede bugün 1,3605 seviyesinin üzerinde 1,3630 ve
1,3670 seviyeleri önemli olacaktır. Geri çekilmelerde ise 1,3555
seviyesinin altında 1,3515 ve 1,3480 seviyeleri destek noktaları
olarak takip edilebilir.

Günlük Pivot Seviyeleri
   1.3632

  1.3615  

 1.3593   

1.3571    

 1.3554   

  1.3537  

   1.3515
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USD/TRY

Dolar/TL kuru cuma günü 7,3567 ve 7,5102 seviyeleri arasında
dalgalanarak günü 7,4623 seviyesinden tamamladı. ABD’de
açıklanan teşvik paketi sonrası haftanın son gününe dolar
endeksindeki primli seyrin etkisiyle yukarı yönlü başlayan Dolar/TL
kuru, öğleden sonra kayıplarını artırdı. Gün içinde açıklama yapan
Cumhurbaşkanı Erdoğan, faiz-enflasyon söylemini yinelerken
S400’lere yönelik açıklamalarda da bulundu. TL’nin öğleden sonra
benzerlerinden negatif ayrıştığını izledik. Yurtdışında ise yoğun
ABD veri akışı takip edilirken dolar endeksi gün içinde kazançlarını
artırdı. Bugün yurtiçi ve yurtdışında önemli bir veri akışı
bulunmuyor. Sabah 08:00 itibariyle küresel dolar endeksi 90,7
seviyelerinden, Dolar/TL kuru ise 7,47 seviyelerinden işlem
görüyor.

Günlük Pivot Seviyeleri
   7.4963

  7.4884  

 7.4774   

7.4663    

 7.4584   

  7.4504  

   7.4394

EUR/TRY

Avrupa’da geçen hafta Avrupa Merkez Bankası’nın toplantı
tutanakları takip edildi. Tutanaklarda, euro kurundaki yükselişin
enflasyon görünümü üzerinde olumsuz etkiler oluşturabileceğine
dikkat çekildi. Bu hafta gerçekleşecek toplantıda ECB’nin faiz kararı
ve karar sonrası Başkan C. Lagarde’ın vereceği mesajlar ön planda
olacak. Yurt içinde haftanın son işlem günü TCMB’nin ocak ayına
ilişkin beklenti anketi ve bütçe dengesi takip edildi. Merkez
Bankası’nın ocak ayına ilişkin beklenti anketinde enflasyon
beklentilerindeki yükseliş durdu. Aralık 2019’da 31,8 milyar TL açık
veren bütçe dengesi Aralık 2020’de 40,7 milyar TL açık verdi.
Dalgalı seyrin kaydedildiği parite bu sabah 9,0098 seviyesinden
fiyatlanıyor.

Günlük Pivot Seviyeleri
   9.0693

  9.0548  

 9.0329   

9.0111    

 8.9966   

  8.9821  

   8.9602
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XAU/USD

Ons altın fiyatları, pozitif seyreden Dolar karşısında zayıf. Küresel
borsalarda Doların toparlanma çabası altının geçtiğimiz haftaki
yükseliş eğimini törpülemiş durumda. Biden'ın açıklamış olduğu
teşvik paketine Cumhuriyetçilerin destek verip vermeyeceği
belirsizliğini koruyor. ABD'de vaka sayısında artış dikkat çekerken,
cuma günü açıklanan ABD verilerinin de beklentilerin altında
kaldığı görülüyor. Bugün için ABD'de piyasalar kapalı olduğu için
açıklanacak önemli bir veri akışı bulunmuyor. Ancak, olası haber
akışlarına karşı dikkatli olunmalı. Ons altın için 1841$ - 1857$ ve
1877$ direnç noktaları olarak görülüyor. Geri çekilmelerin
görülmesi durumunda, 1817$ - 1799$ ve 1778$ destek noktaları
olarak takip edilebilir. 
 

Günlük Pivot Seviyeleri
   1,878.13

  1,858.88  

 1,848.93   

1,838.98    

 1,819.73   

  1,800.49  

   1,790.54

DAX Yakın Vade

Vaka sayılarındaki artış ve salgının başlangıcından bu yana en
yüksek kayıp sayılarının görülmesi salgın kaynaklı endişeleri ön
planda tutarken, cuma günü küresel hisse piyasalarında satıcılı bir
fiyatlama etkili oldu. Aynı zamanda İtalya’nın ardından Hollanda
yaşanan hükümet krizi yakından takip edildi. Aşı çalışmalarıyla ilgili
gelişmeler, ekonomik veri akışları ve salgın kaynaklı endişeler
yakından izlenmeye devam edilecektir. Avrupa borsaları cuma
gününü %1’leri aşan düşüşlerle tamamlarken, DAX vadeli kontratı
günü %1,63’lük düşüşle 13.749 puandan kapattı. Bu sabah hafif
satıcılı seyrin devam ettiği DAX vadeli kontratında aşağı yönlü
hareketlerde 13.659 – 13.552 ve 13.429 seviyeleri destek olarak
takip edilebilir. Yükselişlerde ise 13.805 – 13.900 ve 14.021
seviyeleri direnç konumundadır. 

Günlük Pivot Seviyeleri
   14,266.00

  14,121.00  

 13,949.00   

13,777.00    

 13,632.00   

  13,487.00  

   13,315.00
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Dow Jones Yakın Vade

Dow Jones endeksi cuma gününü %0.57 kayıpla 30.814
seviyesinden tamamladı. Geçtiğimiz hafta, Biden teşvik paketinin
detaylarını açıkladı. Ancak Kongrede Cumhuriyetçilerden en az 10
kişinin bunu onaylaması gerekiyor. Buna dair bir belirsizlik var.
Salgın döneminde ABD haftalık olarak en yüksek vaka
sayısını açıkladı. Cuma günü açıklanan ABD verileri de
beklentilerin altında kaldı. Bu gelişmeler nedeniyle cuma günü ABD
piyasaları günü ekside tamamladı. Bugün için ABD'de piyasalar
kapalı olduğu için açıklanacak önemli bir veri akışı bulunmuyor.
Sözleşme için 30.482 - 30.312 - 30.117 destek noktaları, 30.860 -
31.023 - 31.245 direnç noktaları olarak takip edilebilir. 

Günlük Pivot Seviyeleri
   31,400.33

  31,178.67  

 30,949.33   

30,720.00    

 30,498.33   

  30,276.67  

   30,047.33

S&P 500 Yakın Vade

S&P 500 endeksi cuma gününü %0.72 düşüşle 3.768 puandan
kapattı. Geçtiğimiz hafta, ABD haftalık olarak bu zamana kadarki
en yüksek vaka sayısını açıkladığını duyurdu. Cuma günü
açıklanan ABD verileri beklentilerin altında gerçekleşti. Son olarak,
Biden açıklamış olduğu teşvik paketinin ardından Kongrede en az
10 Cumhuriyetçi tarafından onaylanması gerektiği için bu anlamda
da bir belirsizlik var. Dolayısıyla bu gelişmeler cuma günü ABD
endekslerinin kapanışını negatif etkiledi. Bugün ABD'de piyasalar
tatil, açıklanacak önemli bir veri yok. Sözleşme için 3.781 - 3.804 -
3.825 direnç noktaları olarak izlenebilir. Geri çekilmelerde, 3.733 -
3.707 ve 3.681 destek noktaları olarak takip edilebilir. 

Günlük Pivot Seviyeleri
   3,849.12

  3,823.43  

 3,792.87   

3,762.30    

 3,736.62   

  3,710.93  

   3,680.37

444 0 435 www.gedikyatirim.com.tr

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


Gedik Forex Bülten 18 Ocak 2021

Brent Petrol

Brent petrol 54$ seviyesinin üzerinde yeni haftada işlem görüyor.
Küresel çapta Doların güçlenme çabası petrol fiyatlarını baskılıyor.
Cuma günü ABD'den açıklanan verilerin beklentilerin altında
kalması ülke ekonomisine dair kısa vadede toparlanma
beklentilerini zayıflatıyor. ABD'de geçtiğimiz hafta, haftalık bazda
en yüksek vaka artışı görüldü. Bu gelişmeler, petrol fiyatlarının
yükselişini zorlaştırmış durumda. Bugün için ABD'de piyasalar
kapalı olduğu için açıklanacak önemli bir veri akışı bulunmuyor.
Ancak olası haber akışlarına karşı dikkatli olunmasında fayda var.
Brent petrol için 55,53$ - 56,25$ - 56,87$ direnç noktaları olarak
izlenebilir. Geri çekilmelerde, 54,02$ - 53,28$ ve 52,41$ destek
noktaları olarak karşımıza çıkıyor. 

Günlük Pivot Seviyeleri
   55.22

  55.03  

 54.88   

54.74    

 54.55   

  54.36  

   54.22

USD/JPY

ABD'de sanayi üretimi, geçen yıl aralıkta aylık %1,6 artarak piyasa
beklentilerinin üzerinde yükseldi. İmalat sanayi üretimi ise geçen yıl
aralıkta %0,9 artarak son 8 aydaki yükselişini korurken, kapasite
kullanım oranı 1,1 puan artışla 74,5'e yükseldi. Perakende satışlar
ise geçen ay bir önceki aya kıyasla %0,7 azalarak 540,9 milyar
dolar oldu. ABD’de J. Biden’ın bu hafta görevi devralması
beklenirken, bugün ABD’de piyasalar kapalı bulunuyor.
Japonya2da bu sabah kasım ayına ait kapasite kullanım oranı ve
sanayi üretimi rakamları açıklandı. Ülkede sanayi üretimi %0,5
gerileme kaydedilirken, kapasite kullanım oranında %2,9 düşüş
yaşandı. Yükselişlerde 104,00 – 104,35 ve 104,75 seviyeleri direnç,
103,55 – 103,35 – 102,95 destek seviyeleridir.

Günlük Pivot Seviyeleri
   104.12

  104.03  

 103.88   

103.73    

 103.64   

  103.54  

   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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