
Forex Bülten 20 Ocak 2021

Piyasa Gündemi

Vaka ve kayıp sayılarında devam eden artış salgın kaynaklı
endişeleri ön planda tutarken, salgın kaynaklı gelişmeler ve sıkı
tedbirlerin ekonomik yansımaları önemini koruyor. ABD'nin Hazine
Bakanı adayı Janet Yellen, ABD’nin zayıf dolar hedeflememesi ve
doların değerinin piyasa tarafından belirlenmesi gerektiği ile
koronavirüsün neden olduğu krizle mücadele edebilmek için daha
fazla miktarda devlet harcamasına ihtiyaç duyulduğunu ifade etti. 

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

Türkiye

Koronavirüs Bilim Kurulunun tavsiyeleri doğrultusunda, Sağlık
Bakanlığınca belirlenen "Kovid-19 Aşısı Ulusal Uygulama
Stratejisi"ne göre, 14 Ocak Perşembe ülke genelinde sağlık
çalışanları ile başlatılan aşılama çalışmaları hızla devam ediyor.
 Sağlık çalışanlarının ilk doz aşılarının tamamlanma aşamasına
gelmesiyle programın 1. aşamasının 2. adımı dün itibarıyla başladı.
TCMB, dün miktar yöntemiyle düzenlediği 26 Ocak vadeli repo
ihalesi ile piyasaya 42 milyar 999 milyon 999 bin 982 lira verdi.
İhaleye 89 milyar 925 milyon liralık teklif geldi. İhalede basit faiz
%17 olurken, bileşik faiz ise %18,50 seviyesinde gerçekleşti.
Cumhurbaşkanı Erdoğan, dün gerçekleştirdiği konuşmasında
"Ekonomide ve hukukta atacağımız reform adımlarıyla ilgili
hazırlıklarımız, kamuoyuna sunma aşamasına gelmiştir." dedi.
Konuya ilişkin detaylar yakından takip edilmeye devam ediyor.

Euro Bölgesi

Avrupa Birliği Komisyonu'nun ekonomiden sorumlu üyesi Paolo
Gentiloni, COVID-19 salgınından ekonomik olarak en şiddetli
etkilenen Euro Bölgesi ülkelerinde kamu borcunun arttığını söyledi.
İtalya'da koalisyonun bozulmasının ardından Başbakan Giuseppe
Conte liderliğindeki hükümet, parlamentonun alt kanadı Temsilciler
Meclisi'nde güvenoyu alırken, ardından parlamentonun üst kanadı
salt çoğunluk olmadan güvenoyu aldı. Almanya'da enflasyon geçen
yıl Avrupa Merkez Bankası’nın tüm Euro Bölgesi için hedeflediği
%2'nin altında kalarak %0,5 düzeyinde gerçekleşti. Geçen yıl
enflasyonda yaşanan düşüşte, tüketim mallarındaki KDV indirimi ve
enerji fiyatlarındaki azalışın etkisi görüldü. Kovid-19'un sebep
olduğu sağlık ve ekonomik krizin talebi olumsuz etkilemesiyle petrol
fiyatlarındaki düşüş 2020’de enerji fiyatlarında 2019’göre %4,8
düşüşe neden oldu. Avrupa Ekonomik Araştırmalar Merkezi (ZEW)
Ekonomik Güven Endeksi, Almanya'da, koronavirüs salgınında
vaka sayısında artışa rağmen ocak ayında geçen aya göre 6,8
puan artarak 61,8 puana yükseldi. Euro Bölgesi’nde ise endeks
58,3 seviyesine yükselerek artış kaydetti. 

ABD

ABD'nin yeni Hazine Bakanı Janet Yellen, Senato'da yaptığı
konuşmada, "ABD zayıf dolar hedeflememeli, başkalarının da bunu
yapmasına engel olmalıyız. Doların değeri piyasada belirlenmeli"
dedi. Janet Yellen, "Ekonomiyi yeniden inşa etmeliyiz, ABD'nin
rekabet gücünü artırmalıyız" şeklinde konuştu. Ayrıca ABD'nin
ekonomiyi canlandırmak ve büyük bir teşvik paketiyle uzun vadeli
yaralara karşı kendini korumak için büyük davranması gerektiğini
vurguladı. Trump, ABD'nin Seçilmiş Başkanı Joe Biden'ın yemin
törenine saatler kala bir veda konuşması yaparak başarılar diledi.

Piyasa Verileri

Pariteler Son Günlük Değ.
(%)

Haftalık Değ.
(%)

Yılbaşı Değ.
(%)

USDTRY 7.4597 -0.09 0.75 0.33
EURTRY 9.0589 0.02 0.63 -0.45
EURUSD 1.2143 0.13 -0.10 -0.61
GBPUSD 1.3656 0.16 0.18 -0.15
USDJPY 103.76 -0.12 -0.11 0.48

Sepetler Son Günlük Değ.
bp

Haftalık Değ.
bp

Yılbaşı Değ.
bp

½ $ + ½ € 8.2363 -2.75 -6.25 -4.37
Dolar Endeksi 90.3790 -11.90 2.40 44.20
REK 62.3400 - - 0.00

Endeks Vadeliler Son Günlük Değ.
(%)

Haftalık Değ.
(%)

Yılbaşı Değ.
(%)

S&P 500 Yakın Vade 3,794.25 0.07 -0.25 1.21
DAX Yakın Vade 13,805.00 -0.04 -0.97 0.43
Dow Jones Yakın
Vade 30,812.00 -0.08 -0.47 1.03

Emtialar Son Günlük Değ.
(%)

Haftalık Değ.
(%)

Yılbaşı Değ.
(%)

Ons Altın 1,850.88 0.57 0.12 -2.63
Gram Altın 443.93 0.51 0.97 -2.25
WTI 53.33 0.61 0.58 10.10
BRENT 56.16 0.68 0.28 8.93
Bakır 3.63 0.28 0.09 3.33

Tahviller Son Günlük Değ.
bp

Haftalık Değ.
bp

Yılbaşı Değ.
bp

Türkiye 2 Yıllık 14.7800 -1.00 9.00 -18.00
Türkiye 10 Yıllık 13.4500 -3.00 22.00 55.00
ABD 10 Yıllık 1.0920 0.20 0.20 17.50
ABD 2 Yıllık 0.1330 0.20 -1.40 1.00
Almanya 10 Yıllık -0.5300 -0.20 0.00 404.90
Almanya 2 Yıllık -0.7120 -0.10 -0.10 0.10

Gelişmekte Olan
Ülke Kurları Son Günlük Değ.

(%)
Haftalık Değ.

(%)
Yılbaşı Değ.

(%)
USDZAR 14.9353 -0.40 -2.12 1.64
USDIDR 14,065.30 -0.15 -0.30 1.01
USDTRY 7.4597 -0.09 0.75 0.33
USDRUB 73.7026 0.02 -0.13 -0.58
USDBRL 5.3579 0.13 0.96 3.17
USDCNY 6.4664 -0.19 -0.03 -1.02
USDMXN 19.6161 -0.31 -1.08 -1.39
USDCZK 21.5341 -0.13 0.09 0.26
USDHUF 294.6750 -0.22 -0.62 -0.72
USDPLN 3.7359 -0.09 0.07 0.07
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Euro/Dolar

Avrupa’da yoğun veri akışı takip edilirken, ABD’de yeni Hazine
Bakanı J. Yellen’ın söylemleri ön plandaydı. Almanya’da enflasyon,
aralık ayında aylık bazda %0,5, yıllık bazda ise %0,3 gerilemeyle
negatif tarafta kalmaya devam etti. Geçen yıl enflasyonda yaşanan
düşüşte, tüketim mallarındaki KDV indirimi ve enerji fiyatlarındaki
azalışın etkisi görüldü. Ocak ayında ZEW ekonomik güven endeksi
Euro Bölgesi ve Almanya’da toparlanmaya devam etti. ABD’de ise
Janet Yellen ekonomiyi canlandırmak için büyük teşvik paketinin
öneminden, bahsederek, döviz kurlarının piyasalar tarafından
belirlenmesi gerektiğini vurguladı. Toparlanmanın kaydedildiği
paritede 1,2177 – 1,2200 ve 1,2222 direnç seviyeleri olarak
izlenmektedir. Geri çekilmelerde ise 1,2058 – 1,2038 ve 1,2010
destek konumundadır.

Günlük Pivot Seviyeleri
   1.2181

  1.2166  

 1.2154   

1.2143    

 1.2127   

  1.2112  

   1.2100

GBP/USD

GBPUSD paritesinde haftanın ikinci gününde dolar endeksindeki
kayıplara bağlı olarak sınırlı yükselişler etkili oldu. Veri akışının
zayıf kaldığı günde salgına yönelik gündem ve eski Fed başkanı-
yeni Hazine bakanı adayı Yellen’ın açıklamalarına odaklanıldı. Gün
içinde dolar endeksi sınırlı da olsa geri çekildi. Akşam Yellen
açıklamalarında ABD’nin zayıf dolar hedeflenmemesi gerektiğini ve
ekonomideki hasarın azaltılması ek adımların gerektiğini belirtti.
Bugün İngiltere’de sabah açıklanacak aralık ayı enflasyon verisi
ABD’de ise başkanlık devir teslim gelişmeleri takip edilecek.
Paritede bugün 1,3671 seviyesinin üzerinde 1,3710 ve 1,3770
seviyeleri önemli olacaktır. Geri çekilmelerde ise 1,3625 seviyesinin
altında 1,3605 ve 1,3580 seviyeleri destek noktaları olarak takip
edilebilir.

Günlük Pivot Seviyeleri
   1.3698

  1.3678  

 1.3667   

1.3656    

 1.3636   

  1.3616  

   1.3605
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USD/TRY

Dolar/TL kuru dün 7,4186 ve 7,4881 seviyeleri arasında
dalgalanarak günü 7,4661 seviyesinden tamamladı. Dolar/TL kuru
haftanın 2.işlem gününde dolar endeksindeki zayıf seyir nedeniyle
aşağı yönlü bir görünüm sergiledi. Yurtiçi ve yurtdışında önemli bir
veri akışının bulunmadığı günde dolar, gelişmekte olan ülke para
birimlerine karşı sınırlı da olsa geri çekilirken perşembe günkü
TCMB faiz kararı öncesi TL benzerlerine paralel bir performans
sergiledi. Bugün yine hem yurtiçinde hem de yurtdışında önemli bir
veri akışı bulunmuyor. Akşam Yellen açıklamalarında ABD'nin zayıf
dolar hedeflenmemesi gerektiğini ve ek teşviklere ihtiyaç olduğunu
belirtti. Sabah 08:20 itibariyle küresel dolar endeksi 90,3
seviyelerinden, Dolar/TL kuru ise 7,46 seviyelerinden işlem
görüyor.

Günlük Pivot Seviyeleri
   7.5060

  7.4963  

 7.4780   

7.4597    

 7.4500   

  7.4402  

   7.4220

EUR/TRY

Avrupa Birliği Komisyonu'nun ekonomiden sorumlu üyesi Paolo
Gentiloni, koronavirüs salgınından ekonomik olarak en şiddetli
etkilenen Euro Bölgesi ülkelerinde kamu borcunun arttığını söyledi.
Almanya’da ise enflasyon, aralık ayında aylık bazda %0,5, yıllık
bazda ise %0,3 gerilemeyle negatif tarafta kalmaya devam etti.
Ocak ayında ZEW ekonomik güven endeksi Euro Bölgesi ve
Almanya’da toparlanmaya devam etti. Yurt içinde ise aşılamaya
ilişkin gelişmeler takip edilmeye devam ederken, Cumhurbaşkanı
Erdoğan’ın söylemleri ön plana çıktı. Cumhurbaşkanı Erdoğan,
ekonomide ve hukuk alanında atılacak reform adımlarıyla ilgili
hazırlıklarında son aşamaya gelindiğini vurguladı. Dalgalı seyrin
kaydedildiği parite bu sabah 9,0561 seviyesinden fiyatlanıyor.

Günlük Pivot Seviyeleri
   9.1106

  9.0975  

 9.0782   

9.0589    

 9.0458   

  9.0327  

   9.0133
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XAU/USD

Ons altın fiyatları, Yellen'ın açıklamalarının ardından yatay seyrini
korumaya devam ediyor. Yellen yeni teşvik paketlerine dair
sinyaller verirken, ekonomiyi yeniden inşa etmek gerektiğini ekledi.
ABD'nin rekabet gücünü arttırmalıyız şeklinde ifadeler kullandı.
Küresel çapta, Doların gevşek seyrine neden olan bu konuşma
altının sınırlı da olsa yukarı yönde hareketini destekledi. Ancak yine
de teknikte çok güçlü bir görünüm yok. Bugün Biden görevi
devralıyor, yemin töreni takip edilecek. Biden konuşması bu açıdan
önemli. Ons altın için ABD'deki siyasi gelişmeler biraz daha ön
planda kalmaya devam ediyor. Ons altında 1836$ - 1818$ - 1799$
destek noktaları, yukarı yönlü hareketinde 1867$ - 1882$ - 1898$
direnç noktaları olarak takip edilebilir.

Günlük Pivot Seviyeleri
   1,868.45

  1,859.79  

 1,855.33   

1,850.88    

 1,842.21   

  1,833.55  

   1,829.09

DAX Yakın Vade

ABD'nin Hazine Bakanı adayı Yellen'ın konuşması öncesinde
küresel piyasalarda hafif alıcılı bir seyir izlense de salgın kaynaklı
endişeler piyasalar üzerinde baskı oluşturmaya devam ediyor.
Vaka ve kayıp sayılarındaki artış devam ederken, Almanya
Başbakanı Merkel, karantinanın 14 Şubat'a kadar uzatılacağını
açıkladı. Aşı çalışmalarıyla ilgili gelişmeler, ekonomik veri akışları
ve salgın kaynaklı endişeler yakından izlenmeye devam edilecektir.
Avrupa borsaları günü düşüşlerle tamamlarken, DAX vadeli kontratı
da günü %0,14’lük düşüşle 13.810 seviyesinden kapattı. Bu sabah
yatay bir seyrin izlendiği DAX vadeli kontratında yukarı yönlü
hareketlerde 13.872 – 13.952 ve 14.046 seviyeleri direnç olarak
takip edilebilir. Geri çekilmelerde ise  13.733 - 13.659 ve 13.552
seviyeleri destek konumundadır. 

Günlük Pivot Seviyeleri
   13,943.33

  13,907.67  

 13,856.33   

13,805.00    

 13,769.33   

  13,733.67  

   13,682.33

444 0 435 www.gedikyatirim.com.tr

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


Gedik Forex Bülten 20 Ocak 2021

Dow Jones Yakın Vade

Dow Jones endeksi dünü %0.38 yükselişle 30.930 seviyesinden
tamamladı. Dün Janet Yellen'ın açıklamaları piyasalar tarafından
takip edildi. Mevcut teşvik paketinin dışında, zaman içinde ikinci
destek paketi için çalışılabileceğinin de sinyalini vermiş oldu.
Piyasalarda, yeni teşvik paketine dair beklentiler ve Biden
yönetiminin bugün itibariyle göreve başlayacak olması, endeksleri
olumlu etkilemiş durumda. Bugün için ABD'de Biden'ın yemin töreni
var. Piyasalar yeni Başkanı yakından izleyecektir. Dün, Trump'ta
veda konuşması yaptı ve Biden ile yönetimine başarılar diledi.
Sözleşme için 30.997 - 31.178 direnç noktalarının ardından 31.358
direnci karşımıza çıkıyor. Geri çekilmelerin görülmesi durumunda
ise sırasıyla 30.664 - 30.439 - 30.254 destek noktaları olarak
izlenebilir. 

Günlük Pivot Seviyeleri
   31,033.67

  30,973.33  

 30,892.67   

30,812.00    

 30,751.67   

  30,691.33  

   30,610.67

S&P 500 Yakın Vade

S&P 500 endeksi dünü %0.81 artışla 3.798 puandan kapattı. ABD
endeksleri, dün J. Yellen'ın mevcut paketin dışında yeni teşvik
paketi çalışma sinyali vermesiyle olumlu etkilendi. Aynı zamanda,
bugün Biden yönetimi görevi devralıyor. Yeni Başkana dair
beklentilerin etkisi de piyasalarda iyimser bir hava yaratıyor. Bugün
Biden'ın yemin töreni var ve piyasalar tarafından yakından
izlenecek. Dün, Trump veda konuşmasını yaptı ve Biden ile
yönetimine başarılar diledi. Bugün için açıklanacak önemli bir veri
akışı yok. Siyasi gündem yakından izlenmeli. Sözleşme için 3.774 -
3.749 desteklerinden sonra 3.721 desteği karşımıza çıkıyor. Yukarı
yönlü hareketinde 3.810 - 3.837 ve 3.865 direnç noktaları olarak
takip edilebilir. 
 

Günlük Pivot Seviyeleri
   3,817.75

  3,810.75  

 3,802.50   

3,794.25    

 3,787.25   

  3,780.25  

   3,772.00
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Brent Petrol

Brent petrol 56$ üzerindeki seyrini sürdürüyor. Uluslararası Enerji
Ajansı yayınlamış olduğu raporda, küresel petrol talebinin 2021
yılında günlük 5.5 milyon varil artacağına değinirken, küresel petrol
arzının Aralık ayında arttığını da ifade ettiler. Küresel çapta Dolar
gevşek seyrediyor. Bu durumda, şimdilik petrolün yükselişini
destekliyor. ABD'de Biden yönetimi bugün görevini devralacak.
Biden'ın yemin töreni olacak. Piyasalar yeni yönetim nedeniyle
teşvik paketi ve büyümeye dair olumlu beklentiler içerisinde olduğu
için petrol fiyatlarına da bu durum pozitif yansıyor. Dolayısıyla
petrolde geri çekilmeler sınırlı kalıyor. Yine de haber akışlarına
karşı dikkatli olunmalı. Brent petrol için 55,48$ - 54,79$ - 54$
destek noktaları, 57,33$ - 57,97$ ve 58,52$ direnç noktaları olarak
takip edilebilir.

Günlük Pivot Seviyeleri
   56.83

  56.55  

 56.36   

56.16    

 55.88   

  55.59  

   55.40

USD/JPY

ABD'de yeni dönem Hazine Bakanlığı için belirlenen eski Fed
Başkanı J. Yellen’ın bakanlık onayına ilişkin oturum dün
gerçekleşti. J. Yellen dün ABD dolarının ve diğer para birimlerinin
değerlerinin piyasalarda belirlenmesi gerektiği yönünde
değerlendirme yaptı. Teşvik paketini hazırlarken ABD'nin büyük
borç yükünün farkında olduklarını belirten Yellen, ABD'nin
ekonomiyi canlandırmak ve büyük bir teşvik paketiyle uzun vadeli
yaralara karşı kendini korumak için büyük davranması gerektiğini
vurguladı. Japonya’da yarın gerçekleşecek Merkez Bankası
toplantısı beklenirken, paritede dalgalı seyir sürüyor. Bu sabah
sınırlı geri çekilmenin yaşandığı paritede 103,55 – 103,35 ve
103,15 seviyeleri destek, 104,00 -  104,20 ve 10,35 direnç
seviyeleridir.

Günlük Pivot Seviyeleri
   104.10

  104.02  

 103.89   

103.76    

 103.68   

  103.60  

   103.47
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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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