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Piyasa Gündemi

ABD Başkanı seçilen Joe Biden, dün gerçekleştirilen yemin töreni
sonrasında resmi olarak başkanlık görevine başladı. Biden’ın
başkanlığa seçilmesi ve Janet Yellen’ın yaptığı konuşmadaki
mesajları teşvik paketi beklentilerini desteklerken, salgın kaynaklı
endişeler gündemdeki yerini koruyor. Kurum beklentimiz ve
konsensüs beklentiler faiz değişikliği olmayacağı yönünde
şekillenirken, TCMB’nin bugünkü faiz kararı ve açıklamaları
yakından takip edilecektir. 

Açıklanacak Önemli Ekonomik Veriler  
     
•    14:00 TCMB Faiz Kararı Önem: Yüksek
•    15:45 ECB Faiz Kararı Önem: Yüksek

Türkiye

Türkiye İstatistik Kurumu, 2020 aralık ayı Yurt Dışı Üretici Fiyat
Endeksi sonuçlarını açıkladı. Yurt Dışı Üretici Fiyat Endeksi aralık
ayında yıllık bazda %37,56 artarken aylık bazdan ise %0,76 azaldı.
Sanayinin iki sektörünün yıllık değişimleri madencilik ve taş
ocakçılığında %38,24, imalatta %37,54 artış olarak gerçekleşti.
Hazine ve Maliye Bakanlığı yeni yılın ilk yurtdışı borçlanmasına
ilişkin detayları açıkladı. Hazine ve Maliye Bakanlığı, çift dilimli
2026 ve 2031 vadeli dolar cinsi eurobond ihracında toplam satış
tutarının 3,5 milyar dolar olduğunu, yatırımcılardan 15 milyar dolar
talep geldiğini belirtti. Yunanistan Başbakanı Kiryakos Miçotakis
temsilcilere yaptığı bir konuşmada, Yunanistan'ın uluslararası
hukuk çerçevesinde Ege ve Doğu Akdeniz'deki münhasır ekonomik
bölge sınırlarını Türkiye ile görüşmeye istekli olduklarını belirtti.
Yurt içinde bugün TCMB'nin kararı ve verilecek mesajlar ön planda
olacak.

Euro Bölgesi

Laboratuvar çalışmaları, Pfizer Inc. ve BioNTech SE tarafından
geliştirilen Kovid-19 aşısının İngiltere’de ortaya çıkan Kovid-19
virüsünün mutasyonuna karşı koruma sağladığını ortaya koydu.
Almanya'da üretici fiyatları Aralık'ta beklenmedik bir şekilde artarak,
bir önceki yılın aynı dönemine göre %0,2 yükseldi. Böylece geçen
yılın ocak ayından bu yana ilk kez fiyatlarda yıllık bazda artış oldu.
Üretici enflasyonu Temmuz ayından bu yana sabit kalan veya
gerileyen tüketici fiyatlarına da yansıyabilir. Euro Bölgesi’nde TÜFE
Aralık ayında %0,3 artarken, yıllık bazda negatif kaldı. Euro
Bölgesi’nde de dünyada olduğu gibi gıda fiyatlarında artış var ve
2021 özellikle gıda fiyatlarının takip edileceği bir yıl olacak.
Almanya’da hayatını kaybedenlerin sayısının günlük bazda rekor
seviyelere ulaşmasının ardından Başbakan Angela Merkel ile
eyalet liderleri kısıtlamaların süresini 14 Şubat’a genişletmede
anlaştı. Avrupa'da bugün Avrupa Merkez Bankası'nın toplantısı
takip edilecek.

ABD

ABD başkanlığına seçilen Joe Biden yemin ederek göreve başladı.
Biden konuşmasında uzlaşmacı bir dil kullanırken, tüm ABD'nin
başkanı olacağını vurguladı. İlk konuşmasında, ülkesinin
karşılaştığı zorlukları ancak birlik olarak aşabilecekleri mesajını
veren, Biden'ın başkanlık görevine başlaması piyasalardaki teşvik
paketi beklentilerini de artırdı. ABD Başkanı Joe Biden, göreve
başlama törenlerinin bitmesinin ardından vardığı Beyaz Saray'da
Oval Ofis'e girerek Trump döneminde sıkça tartışılan politikaları
geri çevirmeye yönelik ilk kararnamelerini imzaladı.

Piyasa Verileri

Pariteler Son Günlük Değ.
(%)

Haftalık Değ.
(%)

Yılbaşı Değ.
(%)

USDTRY 7.4169 -0.02 0.76 -0.25
EURTRY 9.0012 0.17 0.35 -1.09
EURUSD 1.2135 0.23 -0.24 -0.67
GBPUSD 1.3695 0.27 0.01 0.14
USDJPY 103.37 -0.14 -0.33 0.11

Sepetler Son Günlük Değ.
bp

Haftalık Değ.
bp

Yılbaşı Değ.
bp

½ $ + ½ € 8.2355 -0.08 1.42 -4.45
Dolar Endeksi 90.2640 -21.10 2.50 32.70
REK 62.3400 - - 0.00

Endeks Vadeliler Son Günlük Değ.
(%)

Haftalık Değ.
(%)

Yılbaşı Değ.
(%)

S&P 500 Yakın Vade 3,856.50 0.30 1.72 2.87
DAX Yakın Vade 13,951.00 0.35 -0.19 1.49
Dow Jones Yakın
Vade 31,151.00 0.18 0.78 2.14

Emtialar Son Günlük Değ.
(%)

Haftalık Değ.
(%)

Yılbaşı Değ.
(%)

Ons Altın 1,873.73 0.21 1.43 -1.43
Gram Altın 446.78 0.19 2.16 -1.62
WTI 53.17 0.11 -0.99 9.78
BRENT 55.87 0.13 -0.84 8.35
Bakır 3.66 0.72 0.22 4.14

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 13.4900 4.00 22.00 59.00
ABD 10 Yıllık 1.0800 -0.40 -5.10 16.30
ABD 2 Yıllık 0.1290 0.00 -1.80 0.60
Almanya 10 Yıllık -0.5320 -0.40 -0.20 404.70
Almanya 2 Yıllık -0.7130 -0.20 -0.20 0.00

Gelişmekte Olan
Ülke Kurları Son Günlük Değ.

(%)
Haftalık Değ.

(%)
Yılbaşı Değ.

(%)
USDZAR 14.8783 -0.12 -1.40 1.25
USDIDR 14,027.00 0.05 0.04 0.74
USDTRY 7.4161 -0.03 0.75 -0.26
USDRUB 73.3314 -0.22 0.13 -1.08
USDBRL 5.2921 -0.31 1.65 1.90
USDCNY 6.4597 -0.11 -0.23 -1.12
USDMXN 19.5510 -0.22 -0.71 -1.72
USDCZK 21.5036 -0.22 0.05 0.12
USDHUF 294.3100 -0.20 -0.37 -0.84
USDPLN 3.7351 -0.24 0.01 0.05
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Euro/Dolar

Euro Bölgesi’nde tüketici fiyat endeksi aralık ayında aylık bazda
%0,3 seviyesinde açıklanırken, yıllık bazda ise %0,3 açıklanarak
negatif kaldı. Almanya’da ise üretici fiyatları aralık ayında
beklenmedik bir şekilde yıllık bazda %0,2 yükseldi. Avrupa’da vaka
sayılarının rekor kırmasıyla Başbakan Angela Merkel ile eyalet
liderleri kısıtlamaların süresini 14 Şubat’a genişletmede anlaştı.
ABD’de Başkan J. Biden'ın göreve başlamasıyla birlikte
piyasalardaki teşvik paketi beklentileri güç kazandı. Avrupa Merkez
Bankası’nın bugün gerçekleştireceği toplantıda varlık alımı ve faiz
oranlarında herhangi bir değişime gitmesi beklenmezken, verilecek
mesajlar yakından izlenecek. Paritede 1,2121 seviyesinin üzerinde
1,2177 – 1,2200 ve 1,2222 seviyeleri direnç, 1,2100 – 1,2058 ve
1,2010 izlenen desteklerdir.

Günlük Pivot Seviyeleri
   1.2182

  1.2160  

 1.2148   

1.2135    

 1.2113   

  1.2091  

   1.2079

GBP/USD

Dün gün içinde 1,3719 ile son 33 ayın zirvelerini test eden
GBPUSD paritesi öğleden sonra geri çekilerek günü 1,37
seviyesinin altında tamamladı. İngiltere’de açıklanan aralık ayı
enflasyon verisi beklentileri aşarken konut fiyatları kasım ayında
%7,6 artışla son 4,5 yılın en güçlü yükselişini gerçekleştirdi.
ABD’de ise yeni başkan Biden’ın yemin töreni merasimi takip
edilirken küresel dolar endeksi gün içinde yatay bir görünüm
sergiledi. Bugün ECB faiz kararı toplantısı sonrası Lagarde’ın
söylemleriyle beraber ABD konut ve haftalık istihdam verileri
izlenecek. Paritede bugün 1,3695 seviyesinin üzerinde 1,3719 ve
1,3770 seviyeleri önemli olacaktır. Geri çekilmelerde ise 1,3660
seviyesinin altında 1,3625 ve 1,3590 seviyeleri destek noktaları
olarak takip edilebilir.

Günlük Pivot Seviyeleri
   1.3752

  1.3724  

 1.3709   

1.3695    

 1.3666   

  1.3638  

   1.3623

444 0 435 www.gedikyatirim.com.tr

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


Gedik Forex Bülten 21 Ocak 2021

USD/TRY

Dolar/TL kuru dün 7,3875 ve 7,4866 seviyeleri arasında
dalgalanarak günü 7,4185 seviyesinden tamamladı. Dolar/TL kuru
yatay başladığı çarşamba gününde öğleden sonra dolardaki değer
kayıplarının etkisiyle 7,40 seviyesinin altına geriledi. Veri akışının
zayıf kaldığı günde yurtdışında ise Biden’ın yemin törenine yönelik
gündem takip edildi. Gün içinde dolar endeksinde 90,5
seviyelerindeki yatay seyre karşın dolar, öğleden sonra gelişmekte
olan ülke para birimlerine karşı düşüş kaydetti. Bugün yurtiçinde
açıklanacak TCMB faiz kararı önemli olacak. Yurtdışında ise ECB
faiz toplantısının yanı sıra ABD haftalık işsizlik ve konut verileri
takip edilecek. Sabah 08:15 itibariyle küresel dolar endeksi 90,3
seviyelerinden, Dolar/TL kuru ise 7,42 seviyelerine yakın işlem
görüyor.

Günlük Pivot Seviyeleri
   7.4581

  7.4433  

 7.4301   

7.4169    

 7.4021   

  7.3872  

   7.3741

EUR/TRY

Euro Bölgesi’nde tüketici fiyat endeksi aralık ayında aylık bazda
%0,3 seviyesinde açıklanırken, yıllık bazda ise %0,3 açıklanarak
negatif yönde kaldı. Almanya’da ise üretici fiyatları aralık ayında
beklenmedik bir şekilde yıllık bazda %0,2 yükseldi. Böylece geçen
yılın ocak ayından bu yana ilk kez fiyatlarda yıllık bazda artış oldu.
 Avrupa’da vaka sayıları günlük bazda rekor kırmasıyla Başbakan
Angela Merkel ile eyalet liderleri kısıtlamaların süresini 14 Şubat’a
genişletmede anlaştı. Yurt içinde bugün Türkiye Cumhuriyeti
Merkez Bankası’nın faizlerde değişikliğe gitmesi beklenmezken,
verilecek mesajlar önemli olacak. Diğer yandan ECB’nin de
toplantıda varlık alımı ve faiz oranlarında herhangi bir değişime
gitmesi beklenmiyor. Parite bu sabah 9,0052 seviyesinden
fiyatlanıyor.

Günlük Pivot Seviyeleri
   9.0611

  9.0382  

 9.0197   

9.0012    

 8.9783   

  8.9554  

   8.9368
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XAU/USD

Ons altın, Biden'ın göreve başlamasıyla ve teşvik paketine dair
beklentilerin etkisiyle kazançlarını koruyor. Bu sabah hafif alıcılı
seyrediyor. Biden dün göreve başladığı gibi 17 kararnameye imza
atarken, salgın konusunda hassas olduğunu belirtti. Salgınla
mücadeleye öncelik vereceklerini dile getirdi. Piyasalarda, bu
sabah Dolar sınırlı düşüşle seyrediyor ve bu durumda altının yukarı
yönlü hareketini destekliyor. Piyasalar Biden'ı bugünde yakından
takip edebilir. Küresel piyasalarda Biden'a dair iyimser bir algı
olduğu için altında buradan olumlu etkileniyor. ABD'nin ajandasında
bugün ikincil düzey veriler açıklanacak. Ancak etkisi sınırlı kalabilir.
Ons altın için 1883$ - 1900$ dirençlerinin ardından 1922$ direnci
takip edilebilir. Geri çekilmelerde, 1857$ - 1840$ - 1820$ destek
noktaları.
 

Günlük Pivot Seviyeleri
   1,884.44

  1,879.63  

 1,876.68   

1,873.73    

 1,868.93   

  1,864.12  

   1,861.17

DAX Yakın Vade

Yellen’ın önceki günkü mesajları teşvik paketi beklentilerinin güç
kazanmasına katkı sağladı. Son dönemde dalgalı bir seyrin
izlendiği hisse piyasalarında dün alıcılı bir seyir etkili oldu. Euro
Bölgesi’nde aralık ayı TÜFE rakamları beklentilere paralel
açıklanırken, Almanya’da ÜFE beklentilerin üzerinde geldi. Aşı
çalışmalarıyla ilgili gelişmeler, ekonomik veri akışları ve salgın
kaynaklı endişeler önemini korumaktadır. Avrupa borsaları günü
yükselişlerle tamamlarken, DAX vadeli kontratı da günü %0,67’lik
yükselişle 13.903 seviyesinden kapattı. Bu sabah hafif alıcılı bir
seyrin izlendiği DAX vadeli kontratında yükselişlerde 13.992 -
14.046 -  ve zirve seviyesi olan 14.123 direnç olarak takip edilebilir.
Geri çekilmelerde ise 13.877 – 13.785 ve 13.681 seviyeleri destek
konumundadır.

Günlük Pivot Seviyeleri
   14,009.67

  13,992.33  

 13,971.67   

13,951.00    

 13,933.67   

  13,916.33  

   13,895.67
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Dow Jones Yakın Vade

Dow Jones endeksi dünü %0.83 yükselişle 31.188 seviyesinden
tamamladı. ABD'nin yeni Başkanı J. Biden'ın dün yemin töreni takip
edildi. Başkan, ülkenin 46. Başkanı oldu ve dün görevine başladı.
Biden ilk iş gününde, eski Başkan Trump'ın politikalarını geri
çevirmeye yönelik 17 kararnameye imza attığı görüldü. Salgınla
mücadelenin önemli olduğunu ve buna yoğunlaşacaklarını ifade
etti. Biden'ın başlamasıyla teşvik paketine dair beklentilerde bir
yandan güçleniyor. Bu gelişmeler, dün ABD borsalarında pozitif
kapanışları destekledi. Bu sabah ABD vadelileri hafif alıcılı. Bugün
ABD'de ikincil düzey veriler var. Piyasalar Biden'ın ikinci iş gününü
yakından takip etmek isteyebilir. Sözleşme için 30.932 - 30.751 -
30.577 destekler, 31.358 - 31.525 - 31.717 direnç noktaları olarak
izlenebilir. 

Günlük Pivot Seviyeleri
   31,293.67

  31,230.33  

 31,190.67   

31,151.00    

 31,087.67   

  31,024.33  

   30,984.67

S&P 500 Yakın Vade

S&P 500 endeksi dünü %1.39 artışla 3.851 puandan kapattı.
ABD'nin 46. Başkanı J. Biden dün görevini devraldı. Trump'ın
sorunsuz bir şekilde gitmesi ve bir olaya neden olmaması da
piyasalara nefes aldırırken, Biden göreve başladığı gibi Trump'ın
politikalarını geri çevirmeye yönelik 17 kararnameye imza attı.
Salgınla mücadeleye öncelik vereceklerini eklerken, piyasalar
Biden kaynaklı yeni teşvik paketlerine dair güçlü bir beklenti
içerisinde. Bu doğrultuda, dün ABD endekslerinde olumlu
kapanışlar izlendi ve bu sabah ABD vadelileri sınırlı yükselişle
işlem görüyor. Bugün için ABD'den ikincil düzey veriler
açıklanacak. Ancak piyasalar yeni Başkan Biden'ı yakından takip
edebilir. Sözleşme için 3.877 - 3.903 ve 3.933 direnç noktaları,
3.833 - 3.804 ve 3.778 destel noktaları olarak izlenebilir. 
 

Günlük Pivot Seviyeleri
   3,882.92

  3,871.33  

 3,863.92   

3,856.50    

 3,844.92   

  3,833.33  

   3,825.92
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Brent Petrol

ABD'de yeni Başkan J. Biden dün göreve başladı. Trump sorunsuz
bir şekilde Beyaz Saray'dan ayrılmış oldu. Biden, göreve geldiği
gibi Trump'ın politikalarını geri çevirmeye yönelik 17 kararnameye
imza atarken, bunların arasında Paris İklim Anlaşması'na yeniden
dahil olmaya yönelik kararnamede bulunuyor. Bu anlaşma, petrol
şirketleri açısından olumsuz bir sinyal olabilir ve bu durum petrol
fiyatlarını baskılayabilir. Dün resmi olarak açıklanan ulusal petrol
stokları haftalık olarak 2.6 mn varil artış kaydetti. Sınırlı negatif bir
veri. Doların gevşek seyri petrol fiyatları açısından olumlu. Bugün
içinde piyasalar ABD'nin yeni Başkanı Biden'ı yakından takip etmek
isteyebilir. Brent petrol için 56.62$ - 57,33$ - 58,10$ direnç
noktaları, 55,14$ - 54,45$ - 53,60$ destek noktaları olarak
izlenebilir. 

Günlük Pivot Seviyeleri
   56.33

  56.12  

 55.99   

55.87    

 55.66   

  55.45  

   55.32

USD/JPY

ABD başkanlığına seçilen Joe Biden dün yemin ederek göreve
başladı. Biden konuşmasında uzlaşmacı bir dil kullanırken, tüm
ABD'nin başkanı olacağını vurguladı. Biden'ın başkanlık görevine
başlamasıyla birlikte piyasalardaki teşvik paketi beklentileri
güçlendi. Japonya’da ise Japonya Merkez Bankası’nın toplantısı
takip edildi. Japonya Merkez Bankası politika faizinde değişikliğe
gitmezken gelecek mali yıl için ekonomik büyüme tahminlerini
yukarı yönlü revize etti. Bugün ABD’de son dönemde sert yükseliş
yaşayan haftalık işsizlik maaşı başvuruları ve konut verilerinin
açıklanması bekleniyor. Geri çekilmenin yaşandığı paritede 103,35
seviyesinin aşağı yönlü kırılması durumunda 103,20 ve 102,95 ve
102,78 seviyeleri destek, 103,55 – 103,72 ve 104,00 direnç
seviyeleridir.

Günlük Pivot Seviyeleri
   103.92

  103.79  

 103.58   

103.37    

 103.25   

  103.12  

   102.91
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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."

444 0 435 www.gedikyatirim.com.tr

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

	Piyasa Gündemi
	Piyasa Verileri

	Euro/Dolar
	GBP/USD
	USD/TRY
	EUR/TRY
	XAU/USD
	DAX Yakın Vade
	Dow Jones Yakın Vade
	S&P 500 Yakın Vade
	Brent Petrol
	USD/JPY
	Gedik Yatırım Menkul Değerler A.Ş. - Yatırım Danışmanlığı Birimi
	YASAL UYARI

