
Forex Bülten 19 Ocak 2021

Piyasa Gündemi

Avrupa ve ABD’de vaka ve kayıp sayıları rekor seviyelere
ulaşırken, bu durum salgın kaynaklı endişeleri ve tedbirleri
gündemde tutmaya devam ediyor. ABD'nin Hazine Bakanı adayı
Janet Yellen'ın, Senato'da bugün yapacağı konuşma piyasaların
yakın takibinde yer alacaktır. Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu, AB'yle
ilişkilerde daha pozitif atmosfer içinde olduklarını ifade ederken,
yeni haftada yurt içi piyasalarda olumlu hava ve fiyatlama güç
kazandı.

Açıklanacak Önemli Ekonomik Veriler  
     
•    10:00 Almanya – TÜFE Önem: Orta
•    13:00 Euro Bölgesi – ZEW Ekonomik Güven Önem: Orta

Türkiye
Hazine ve Maliye Bakanı Lütfi Elvan, 2020 bütçe sonuçlarına ilişkin
değerlendirmesinde "Salgınla mücadelenin ihtiyaç göstereceği alan
dışında, mali disiplinden asla taviz vermeyeceğiz." ifadelerini
kullandı. Elvan 2020 bütçe sonuçları değerlendirmesinde 2021 yılı
bütçesini iyileştirecek kalıcı tedbirler aldıklarını söyledi. TCMB,
Kasım 2020 dönemine ilişkin Uluslararası Yatırım Pozisyonu
verilerini açıkladı. Buna göre, geçen yılın kasım sonu itibarıyla
Türkiye'nin yurt dışı varlıkları 2019 yıl sonuna kıyasla %9,7 azalışla
228,6 milyar dolar, yükümlülükleri ise %2,6 artışla 614,5 milyar
dolar olarak gerçekleşti. Türkiye'nin yurt dışı varlıkları ile
yükümlülüklerinin farkı olarak tanımlanan net UYP, Kasım 2020'de
eksi 385,9 milyar dolar düzeyinde gerçekleşti. Dışişleri Bakanı
Mevlüt Çavuşoğlu, Ankara’da Almanya Dışişleri Bakanı Heiko Maas
ile ortak basın toplantısı düzenledi. Çavuşoğlu, "Önümüzdeki
süreçte Almanya'yla ikili diyalog mekanizmalarımızı canlandırma
konusunda mutabık kaldık." açıklamasında bulundu. Bakan
Çavuşoğlu, "Avrupa'dan da olumlu adımların gelmesi sayesinde
(AB'yle ilişkilerde) daha pozitif atmosfer içindeyiz." dedi.

Euro Bölgesi
İtalya'da dörtlü koalisyonun bozulmasıyla parlamentodaki
çoğunluğu riske giren Başbakan Giuseppe Conte milletvekillerini
kendisini desteklemeye çağırdı. Ülkede 2 dönem Başbakanlık
yapan Conte bugün Roma'da yaptığı bir konuşmada ülkede
reformları yeniden başlatmak için anlaşma yolu bulunabileceğini
söyledi. Almanya Merkez Bankası Alman ekonomisinin Kovid-19
salgınında su üstünde kalmayı başardığını ancak salgının
yayılmasını önlemeye yönelik kısıtlamaların tekrar uzatılması
durumunda ekonomide büyük bir gerileme yaşanabileceği
uyarısında bulundu. Banka'nın ekonomiye yönelik ocak ayı
raporunda, salgının geçen yıl Almanya'nın ekonomik performansı
üzerinde derin izler bıraktığı belirtildi. Öncü verilere göre Alman
ekonomisinin geçen yıl %5 daraldığı hatırlatılan raporda,
daralmanın, küresel mali ve ekonomik krizin etkisiyle 2009'daki
%5,7'lik seviyeye yakın olduğu kaydedildi.

ABD
ABD'de yeni dönem Hazine Bakanlığı için belirlenen eski Fed
Başkanı Janet Yellen’ın bakanlık onayına ilişkin oturum bugün
gerçekleştirilecek. ABD'nin yeni Hazine Bakanı Janet Yellen'ın,
Senato'da düzenlenecek bakanlığının onaylanacağı oturumda
Başkan Joe Biden'ın 1,9 trilyon dolarlık teşvik paketinin
desteklenmesini önereceği belirtildi. Daha önce çıkan haberlerde
Yellen'ın doların değerinin piyasada belirlendiğine ilişkin vurgu
yapacağı ifade edilmişti. ABD Başkanı Donald Trump, Şengen
bölgesi, İngiltere, İrlanda ve Brezilya'ya Kovid-19'dan dolayı
seyahat yasağını, 26 Ocak'tan itibaren geçerli olmak üzere kaldırdı.
Yeni başkan Joe Biden ise seyahat yasağını kaldıran kararı
onaylamadı.

Piyasa Verileri

Pariteler Son Günlük Değ.
(%)

Haftalık Değ.
(%)

Yılbaşı Değ.
(%)

USDTRY 7.4786 -0.02 0.29 0.58
EURTRY 9.0471 0.11 -0.65 -0.58
EURUSD 1.2094 0.14 -0.92 -1.00
GBPUSD 1.3604 0.13 -0.45 -0.53
USDJPY 104.00 0.31 0.24 0.71

Sepetler Son Günlük Değ.
bp

Haftalık Değ.
bp

Yılbaşı Değ.
bp

½ $ + ½ € 8.2638 0.13 -4.00 -1.62
Dolar Endeksi 90.7050 -6.00 61.20 76.80
REK 62.3400 - - 0.00

Endeks Vadeliler Son Günlük Değ.
(%)

Haftalık Değ.
(%)

Yılbaşı Değ.
(%)

S&P 500 Yakın Vade 3,784.50 0.42 -0.26 0.95
DAX Yakın Vade 13,928.00 0.72 0.07 1.32
Dow Jones Yakın
Vade 30,852.00 0.34 -0.39 1.16

Emtialar Son Günlük Değ.
(%)

Haftalık Değ.
(%)

Yılbaşı Değ.
(%)

Ons Altın 1,837.58 0.04 -1.00 -3.33
Gram Altın 441.83 0.00 -0.72 -2.71
WTI 52.30 0.25 -1.71 7.98
BRENT 54.92 0.13 -2.76 6.52
Bakır 3.62 -0.12 -0.76 2.83

Tahviller Son Günlük Değ.
bp

Haftalık Değ.
bp

Yılbaşı Değ.
bp

Türkiye 2 Yıllık 14.7900 3.00 0.00 -17.00
Türkiye 10 Yıllık 13.4800 5.00 23.00 58.00
ABD 10 Yıllık 1.1070 1.30 -2.40 19.00
ABD 2 Yıllık 0.1410 0.40 -0.60 1.80
Almanya 10 Yıllık -0.5270 1.80 -3.20 405.20
Almanya 2 Yıllık -0.7190 0.50 -1.60 -0.60

Gelişmekte Olan
Ülke Kurları Son Günlük Değ.

(%)
Haftalık Değ.

(%)
Yılbaşı Değ.

(%)
USDZAR 15.1263 -0.22 -0.83 2.94
USDIDR 14,126.05 0.22 0.04 1.45
USDTRY 7.4786 -0.02 0.29 0.58
USDRUB 73.8207 -0.24 0.42 -0.42
USDBRL 5.2965 -0.01 -0.45 1.98
USDCNY 6.4885 -0.06 0.38 -0.68
USDMXN 19.6853 -0.07 -0.64 -1.04
USDCZK 21.6090 -0.21 0.82 0.61
USDHUF 297.1900 -0.15 1.02 0.13
USDPLN 3.7447 -0.21 1.12 0.30
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Euro/Dolar

Almanya Merkez Bankası, koronavirüs salgınının yayılmasını
önlemeye yönelik kısıtlamaların tekrar uzatılması durumunda
ekonomide büyük bir gerileme yaşanabileceği uyarısında bulundu.
ABD'de yeni dönem Hazine Bakanlığı için belirlenen eski Fed
Başkanı Janet Yellen’ın bakanlık onayına ilişkin oturum bugün
gerçekleştirilecek. Yellen’ın sunumunda teşvik paketine destek
isteyeceği, ABD dolarının ve diğer para birimlerinin değerlerinin
piyasalarda belirlenmesi gerektiği yönünde değerlendirme yapması
bekleniyor. Dolardaki değer kazancı ile geri çekilmenin kaydedildiği
paritede bugün toparlanma kaydedilmektedir. Bu seviyenin
üzerinde 1,2121 – 1,2150 ve 1,2177 seviyeleri direnç, fiyatlamanın
1,2058 seviyesinin altına sarkması durumunda 1,2038 – 1,2010 ve
1,2000 destek konumundadır.

Günlük Pivot Seviyeleri
   1.2131

  1.2115  

 1.2105   

1.2094    

 1.2079   

  1.2063  

   1.2053

GBP/USD

GBPUSD paritesi haftanın ilk gününde görece dar bir bantta
hareket eti ve günü sınırlı düşüşle 1,36 seviyesinin hemen altında
tamamladı. Önemli bir veri akışının bulunmadığı günde ABD’de
spot piyasalar M.Luther King nedeniyle kapalı kalırken İngiltere’de
salgın kaynaklı gündem takip edildi. Ülkede Londra’da
hastanelerdeki doluluk oranları yüksek seyrederken ülkede
karantina uygulamaları ve aşılmanın seyri yine yakından takip
edildi. Bugün yine paritenin her iki tarafında da önemli bir veri akışı
bulunmazken akşam saatlerinde Jellen’ın açıklamaları takip
edilecek. Paritede bugün 1,3615 seviyesinin üzerinde 1,3650 ve
1,3695 seviyeleri önemli olacaktır. Geri çekilmelerde ise 1,3580
seviyesinin altında 1,3545 ve 1,3520 seviyeleri destek noktaları
olarak takip edilebilir.

Günlük Pivot Seviyeleri
   1.3661

  1.3639  

 1.3621   

1.3604    

 1.3581   

  1.3558  

   1.3541
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USD/TRY

Dolar/TL kuru dün 7,4603 ve 7,5441 seviyeleri arasında
dalgalanarak günü 7,4804 seviyesinden tamamladı. Geçtiğimiz
haftanın son gününde hem Cumhurbaşkanı’nın söylemleri hem de
dolar endeksindeki yükselişler ile 7,50 seviyesinin üzerine tırmanan
Dolar/TL kuru, yeni haftaya yukarı yönlü seyrini sürdürerek başladı.
Önemli bir veri akışının bulunmadığı günde sabah saatlerinde 7,54
ile yıl içi zirvelerini test eden Dolar/TL kuru öğleden sonra 7,50
bölgelerinde denge buldu. Dolar, dün gelişmekte olan ülke para
birimlerine karşı sınırlı değerlenirken, dolar endeksi yatay bir
görünüm sergiledi. Bugün yurtiçi ve yurtdışında önemli bir veri akışı
bulunmuyor. Sabah 08:30 itibariyle küresel dolar endeksi 90,6
seviyelerinden, Dolar/TL kuru ise 7,46 seviyelerinden işlem
görüyor.

Günlük Pivot Seviyeleri
   7.5143

  7.5012  

 7.4899   

7.4786    

 7.4655   

  7.4524  

   7.4411

EUR/TRY

Almanya Merkez Bankası, koronavirüs salgınının yayılmasını
önlemeye yönelik kısıtlamaların tekrar uzatılması durumunda
ekonomide büyük bir gerileme yaşanabileceği uyarısında bulundu.
Banka'nın ekonomiye yönelik ocak ayı raporunda, salgının geçen
yıl Almanya'nın ekonomik performansı üzerinde derin izler bıraktığı
belirtildi. Yurt içinde ise Hazine ve Maliye Bakanı Lütfi Elvan 2021
yılı bütçesini iyileştirecek kalıcı tedbirler aldıklarını söyledi. Salgınla
mücadelenin ihtiyaç göstereceği alan dışında, mali disiplinden taviz
verilmeyeceği vurgulandı. Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu Alman
mevkidaşı Heiko Maas ile yaptığı görüşmeye ilişkin AB'yle
ilişkilerde daha pozitif atmosfer içinde olunduğunu belirtti. Dalgalı
seyrin kaydedildiği parite bu sabah 9,0320 seviyesinden
fiyatlanıyor.

Günlük Pivot Seviyeleri
   9.0821

  9.0676  

 9.0573   

9.0471    

 9.0325   

  9.0180  

   9.0077
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XAU/USD

Ons altın temkinli seyrini koruyor. Dolar endeksi sınırlı kayıpla
işlem görürken, ABD hazine tahvilleri pozitif. Bu durum altının
yükselişini zorlaştırıyor. Bugün için ABD Hazine Bakanı adayı ve
eski Fed Başkanı J. Yellen'ın ABD Senatosu Finans Komitesinde
konuşması bulunuyor. Piyasalar, bugün Yellen'a odaklanmış
durumda. Siyasi tarafta da, Trump'ın son iş günü, yarın Biden
görevini devralacak. Bugün için ABD'de açıklanacak önemli bir veri
akışı da bulunmuyor. Haber akışlarına karşı dikkatli olunmalı. Altın,
Yellen kaynaklı sınırlı da olsa hareketlenebilir. Ons altın için 1827$
- 1810$ - 1789$ destek noktaları, 1857$ - 1874$ - 1888$ direnç
noktaları olarak takip edilebilir. 

Günlük Pivot Seviyeleri
   1,849.73

  1,846.73  

 1,842.15   

1,837.58    

 1,834.57   

  1,831.57  

   1,826.99

DAX Yakın Vade

Salgın kaynaklı endişelere bağlı olarak son günlerde küresel hisse
piyasalarında zayıf bir görünüm etkili olurken, yeni haftada da
dalgalı fiyatlama devam etti. Avrupa’da vaka ve kayıp sayıları rekor
seviyelere ulaşırken, aşı çalışmalarıyla ilgili gelişmeler, ekonomik
veri akışları ve salgın kaynaklı endişeler yakından izlenmeye
devam edilecektir. Avrupa borsaları dün günü genel olarak sınırlı
yükselişlerle tamamlarken, DAX vadeli kontratı da günü yükselişle
tamamladı. Bu sabah alımların devam ettiği DAX vadeli kontratında
yukarı yönlü hareketlerde 13.973 – 14.046 ve zirve seviyesi olan
14.123 direnç olarak takip edilebilir. Geri çekilmelerde ise 13.855 -
13.758 ve 13.659 seviyeleri destek konumundadır. Bugün
Almanya’da TÜFE rakamı ile ZEW ekonomik güven endeksi
açıklanacaktır. 

Günlük Pivot Seviyeleri
   14,021.33

  13,986.67  

 13,957.33   

13,928.00    

 13,893.33   

  13,858.67  

   13,829.33
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Dow Jones Yakın Vade

ABD piyasaları dün kapalıydı. Bu sabah ABD vadelileri hafif alıcılı
işlem görüyor. Bugünün ajandasında ABD'den açıklanacak önemli
bir veri akışı bulunmuyor. Eski Fed Başkanı ve yeni Hazine Bakanı
adayı J. Yellen'ın ABD Senatosu Finans Komitesinde bugün
konuşması bulunuyor. Yellen'ın konuşması izlenebilir. Başkanlık
koltuğunda ise Trump'ın bugün son iş günü, yarın yeni Başkan J.
Biden görevi devralacak. ABD'de siyasi gündem yoğun olduğu için
bugün Yellen'ın açıklamalarının yanında Trump veya Biden'dan
gelecek olası açıklamalara karşıda dikkatli olunmalı. Sözleşme için
30.664 - 30.495 - 30.310 destek noktaları olarak takip edilebilir.
Yukarı yönlü hareketin görülmesi durumunda ise 31.023 - 31.212
ve 31.414 direnç noktaları olarak izlenebilir. 

Günlük Pivot Seviyeleri
   30,920.33

  30,905.67  

 30,879.33   

30,853.00    

 30,838.33   

  30,823.67  

   30,797.33

S&P 500 Yakın Vade

Bu sabah ABD vadelileri sınırlı yükselişte. Dün, ABD'de piyasalar
kapalıydı. Bugün ABD tarafında açıklanacak önemli bir veri akışı
bulunmuyor. Eski Fed Başkanı ve yeni Hazine Bakanı adayı J.
Yellen'ın ABD Senatosu Finans Komitesinde bugün konuşma
yapması bekleniyor. Yellen tarafından gelecek açıklamalar
yakından takip edilebilir. Siyasi tarafta ise bugün Trump'ın son iş
günü. Koltuğunu yarın J. Biden'a devrediyor olacak. Bugün için
Yellen açıklamaları ve olası Trump veya Biden kanadından gelecek
açıklamalara karşı dikkatli olunmalı. Sözleşme için 3.810 - 3.831 ve
3.859 direnç noktaları olarak izlenebilir. Geri çekilmelerin görülmesi
durumunda 3.762 - 3.737 - 3.714 destek noktaları olarak karşımıza
çıkıyor. 
 

Günlük Pivot Seviyeleri
   3,794.83

  3,792.67  

 3,788.58   

3,784.50    

 3,782.33   

  3,780.17  

   3,776.08
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Brent Petrol

Brent petrol bu sabah 55$ sınırında seyrediyor. Petrol için dünya
genelindeki vaka durumu yakından izleniyor çünkü aşılamaya
rağmen vaka sayılarında istikrarlı bir düşüş oluşmaması, petrol
fiyatlarını baskılıyor. Bu sabah Dolar hafif satıcılı ve günün geri
kalanında bu seyrini korumaya devam ederse, petrol fiyatının
düşüşünü engelleyebilir. Bugün için açıklanacak önemli bir ABD
verisi bulunmuyor. Eski Fed Başkanı ve yeni Hazine Bakanı adayı
J. Yellen'ın konuşması olacak. ABD Senatosu Finans
Komitesindeki konuşması yakından takip edilebilir. ABD Başkanı.
Trump'ın da bugün son iş günü, yarın görevi Biden devralıyor.
Bugün için olası açıklamalara karşı dikkatli olunmalı. Brent petrol
için 54.39$ - 53.65$ ve 52.78$ destek noktaları, 55.77$ - 56.46$ ve
57.22$ direnç noktaları olarak izlenebilir.

Günlük Pivot Seviyeleri
   55.66

  55.39  

 55.16   

54.92    

 54.66   

  54.40  

   54.16

USD/JPY

ABD'de yeni dönem Hazine Bakanlığı için belirlenen eski Fed
Başkanı Janet Yellen’ın bakanlık onayına ilişkin oturum bugün
gerçekleştirilecek. Yellen’ın sunumunda teşvik paketine destek
isteyeceği, ABD dolarının ve diğer para birimlerinin değerlerinin
piyasalarda belirlenmesi gerektiği yönünde değerlendirme yapması
bekleniyor. ABD’de J. Biden’ın bu hafta görevi devralması
beklenirken, dolarda değer kazancı sürüyor. Japonya’da dün 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. Dolardaki değer
kazancı ile yaşanan yükselişlerde 104,00 seviyesinin üzerinde
104,35 ve 104,75 seviyeleri direnç, geri çekilmelerde 103,85 –
103,55 ve 103,35 desteklerdir.

Günlük Pivot Seviyeleri
   104.60

  104.34  

 104.17   

104.00    

 103.74   

  103.48  

   103.31
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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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