
Forex Bülten 22 Ocak 2021

Piyasa Gündemi

TCMB dünkü toplantısında beklentilerle uyumlu olarak faiz
oranlarında değişikliğe gitmedi. Karar metninde yer alan güçlü
ifadeler sıkı duruşun korunacağına ilişkin beklentileri ve TL’yi
destekledi. ABD Başkanı Biden’ın atacağı adımlar piyasalar
tarafından izlenirken, salgın kaynaklı endişeler aşağı yönlü risk
oluşturmaya devam ediyor. Bugün küresel çapta öncü PMI
rakamları ile yurt içinde S&P’nin not değerlendirmesi takip
edilecek. 

Açıklanacak Önemli Ekonomik Veriler  
     
•    12:00 Euro Bölgesi – Öncü İmalat/Hizmet PMI Önem: Yüksek
•    17:45 ABD – Öncü İmalat/Hizmet PMI Önem: Yüksek

Türkiye

Tüketici güven endeksi, ocak ayında %4 artışla 83,3 puana
yükseldi. Aralık ayında değişim göstermeyen endeks 80,1 puan
seviyesinde yer almıştı. Bankacılık Düzenleme ve Denetleme
Kurumu'nun temettü ödeme kısıtlamasını kaldırmayı
değerlendirdiği belirtildi. Basında yer alan habere göre bankaların
Şubat'ta başlayacak genel kurulları öncesinde nihai kararın
alınacağı ifade edildi. Merkez Bankası, 2021 yılının ilk Para
Politikası Kurulu toplantısında %17 olan politika faizini değiştirmedi.
TCMB sıkı para politikasına, enflasyonda kalıcı düşüş olana kadar
‘uzun bir müddet’ devam edeceğini vurguladı. Merkez Bankası
Beklenti Anketinde enflasyon beklentisi yıl sonu için %11,15, 12 ay
sonrası için %10,53 ve 24 ay sonrası için %9,14 seviyesinde
bulunuyor. TCMB'nin enflasyon beklentisi ise 2021 yıl sonu için
%9,4 seviyesinde bulunuyor. TÜİK en son tüketici fiyatlarını yıllık
%14,60 olarak açıklamıştı. Karar metninde enflasyon hedefi
gerçekleşene kadar faiz oranlarının mevcut ya da daha düşük
seviyelerde tutulacağına vurgu yapıldı.Dışişleri Bakanı Mevlüt
Çavuşoğlu, Avrupa Birliği Komisyonu Başkanı Ursula von der
Leyen ve bazı komisyon üyeleriyle bir araya geldi. Çavuşoğlu, "AB
ile yeni bir sayfa açmak istiyoruz. 18 Mart 2016 Mutabakatını tüm
unsurlarıyla güncellemek gerekiyor" açıklamasında bulundu. Bugün
piyasa kapanışından sonra S&P’nin Türkiye kredi ve not
değerlendirmesini açıklaması bekleniyor. S&P’nin
değerlendirmesinde kredi ve not görünümünde bir değişikliğe
gitmesi beklenmiyor.

Euro Bölgesi

Avrupa Merkez Bankası dün gerçekleştirdiği toplantıda beklentilere
paralel faiz oranlarında değişikliğe gitmedi. Karar metninde
enflasyon hedefi gerçekleşene kadar faiz oranlarının mevcut ya da
daha düşük seviyelerde tutulacağına vurgu yapıldı. Avrupa Merkez
Bankası Başkanı C. Lagarde, Euro Bölgesi’nin büyümesini
çevreleyen risklerin azaldığını ancak aşağı yönlü görünüme devam
ettiğini söyledi. Ayrıca Lagarde, vakalardaki artışın devam etmesi
durumunda harekete geçmeye hazır olunduğunu ifade etti

ABD

ABD Çalışma Bakanlığı, haftalık işsizlik maaşı başvurularına ilişkin
verileri açıkladı. Buna göre, ülkede ilk kez işsizlik maaşı talebinde
bulunanların sayısı, 16 Ocak ile biten haftada önceki haftaya
kıyasla 26 bin kişi azalarak 900 bin oldu. Konut başlangıçları,
geçen ay kasıma göre %5,8 artarak 1 milyon 669 bine çıkarken,
inşaat izinleri %4,5 artışla 1 milyon 709 bine yükseldi. Temsilciler
Meclisi Başkanı Nancy Pelosi, yeni ekonomik destek paketinin
Şubat başında oylamaya sunulmasının planlandığını söyledi.

Piyasa Verileri

Pariteler Son Günlük Değ.
(%)

Haftalık Değ.
(%)

Yılbaşı Değ.
(%)

USDTRY 7.3786 0.14 -1.12 -0.76
EURTRY 8.9813 0.06 -0.45 -1.31
EURUSD 1.2170 0.01 0.77 -0.38
GBPUSD 1.3706 -0.23 0.78 0.22
USDJPY 103.59 0.09 -0.27 0.32

Sepetler Son Günlük Değ.
bp

Haftalık Değ.
bp

Yılbaşı Değ.
bp

½ $ + ½ € 8.1600 -7.55 -0.12 -12.00
Dolar Endeksi 90.1250 -0.60 -71.30 18.80
REK 62.3400 - - 0.00

Endeks Vadeliler Son Günlük Değ.
(%)

Haftalık Değ.
(%)

Yılbaşı Değ.
(%)

S&P 500 Yakın Vade 3,836.75 -0.24 1.98 2.35
DAX Yakın Vade 13,886.00 -0.24 0.41 1.02
Dow Jones Yakın
Vade 30,992.00 -0.29 0.89 1.62

Emtialar Son Günlük Değ.
(%)

Haftalık Değ.
(%)

Yılbaşı Değ.
(%)

Ons Altın 1,862.59 -0.35 1.90 -2.01
Gram Altın 441.84 -0.30 0.71 -2.71
WTI 52.45 -1.15 0.57 8.30
BRENT 55.27 -1.13 0.75 7.18
Bakır 3.62 -0.65 0.37 2.85

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 13.3600 -13.00 9.00 46.00
ABD 10 Yıllık 1.1090 0.00 1.50 19.20
ABD 2 Yıllık 0.1250 0.00 -1.20 0.20
Almanya 10 Yıllık -0.4930 3.90 5.50 408.60
Almanya 2 Yıllık -0.7000 1.30 2.90 1.30

Gelişmekte Olan
Ülke Kurları Son Günlük Değ.

(%)
Haftalık Değ.

(%)
Yılbaşı Değ.

(%)
USDZAR 15.0004 0.50 -1.45 2.08
USDIDR 14,077.00 0.39 -0.14 1.10
USDTRY 7.3786 0.14 -1.12 -0.76
USDRUB 73.9757 0.23 0.44 -0.21
USDBRL 5.3512 -0.18 0.98 3.04
USDCNY 6.4715 0.15 -0.14 -0.94
USDMXN 19.7799 0.33 -0.07 -0.57
USDCZK 21.4400 -0.02 -1.06 -0.17
USDHUF 293.2400 -0.02 -1.73 -1.20
USDPLN 3.7221 -0.08 -0.95 -0.30
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Euro/Dolar

Avrupa Merkez Bankası yılın ilk toplantısında beklentilere paralel
faiz oranlarında değişikliğe gitmezken, karar metninde enflasyon
hedefi gerçekleşene kadar faiz oranlarının mevcut ya da daha
düşük seviyelerde tutulacağına vurgu yapıldı. Başkan C. Lagarde
vakalardaki artışın devam etmesi durumunda harekete geçmeye
hazır olunduğunu belirtti. ABD’de ise işsizlik maaşı başvurusunda
bulunanların sayısı geçen hafta sınırlı bir düşüş göstererek 900
bine geriledi. Konut başlangıçları, Eylül 2006'dan bu yana en
yüksek seviyeye çıkarak 1 milyon 669 bine yükseldi. Dalgalı seyrin
kaydedildiği paritede 1,2177 seviyesinin aşılması durumunda
yükseliş hız kazanabilir ve 1,2200- 1,2222 – 1,2240 seviyeleri
gündeme gelebilir. Geri çekilmelerde 1,2121 -1,2100 ve 1,2058
izlenen destek seviyeleridir.

Günlük Pivot Seviyeleri
   1.2195

  1.2187  

 1.2179   

1.2170    

 1.2162   

  1.2153  

   1.2145

GBP/USD

GBPUSD paritesi dün dolar endeksindeki kayıplar ve aşılamaya
yönelik iyimserlikle yıl içi zirvelerini genişletti. Paritede dün İngiltere
tarafında önemli bir veri akışı bulunmazken Sağlık Bakanlığı’ndan
aşılamaya yönelik olumlu açıklamalar vardı. ABD’de ise dün
haftalık işsizlik ve inşaat verileri takip edildi. Biden’in ilk görev
gününde dolar endeksi zayıf performans sergileyerek günü 90,1
seviyelerine yakın tamamladı. Bugün paritenin her iki tarafında da
öncü PMI verilerinin yanı sıra İngiltere’de perakende satışlar,
ABD’de ise akşam Biden’in ekonomi değerlendirmesi takip
edilecek. Paritede bugün 1,3715 seviyesinin üzerinde 1,3746 ve
1,3770 seviyeleri önemli olacaktır. Geri çekilmelerde ise 1,3675
seviyesinin altında 1,3630 ve 1,3595 seviyeleri destek noktaları
olarak takip edilebilir.

Günlük Pivot Seviyeleri
   1.3763

  1.3751  

 1.3728   

1.3706    

 1.3694   

  1.3682  

   1.3659
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USD/TRY

Dolar/TL kuru dün 7,3497 ve 7,4284 seviyeleri arasında
dalgalanarak günü 7,3683 seviyesinden tamamladı. Dolar/TL
kurunda dün TCMB faiz kararı takip edildi. TCMB beklenildiği gibi
politika faizini %17 seviyesinde sabit bırakırken, açıklama metninde
sıkı para politikasına vurgu yaptı. Karar sonrası ilk etapta 7,42
seviyelerini test eden kur, açıklama metninin ardından 10 gün
sonra 7,35 seviyesinin altına sarktı. Yurtdışında ise Biden’in
resmen göreve başlamasının ardından dolar endeksi dün kayıplar
yaşayarak gün sonunda 90,1 seviyelerine geriledi. Bugün
yurtdışında öncü PMI verileri izlenecek. Yurtiçinde ise akşam
S&P’nin Türkiye değerlendirmesi takip edilecek. Sabah 08:25
itibariyle küresel dolar endeksi 90,1 seviyelerinden, Dolar/TL kuru
ise 7,37 seviyelerinden işlem görüyor.

Günlük Pivot Seviyeleri
   7.4057

  7.3954  

 7.3870   

7.3786    

 7.3683   

  7.3580  

   7.3497

EUR/TRY

Avrupa Merkez Bankası yılın ilk toplantısında beklentilere paralel
faizlerde ve varlık alım programlarında bir değişikliğe gitmedi. Karar
metninde enflasyon hedefi gerçekleşene kadar faiz oranlarının
mevcut ya da daha düşük seviyelerde tutulacağına vurgu yapıldı.
Başkan C. Lagarde vakalardaki artışın devam etmesi durumunda
harekete geçmeye hazır olunduğunu belirtti. Yurt içinde ise Merkez
Bankası piyasa beklentilerine paralel faizlerde değişikliğe
gitmezken verilen mesajlar ön plandaydı. Karar metninde sıkı
duruşun uzun müddet sürdürülmesine karar verildiğini ve gerekirse
ilave sıkılaştırma yapılabileceğini belirtildi. Küresel piyasalarda
öncü PMI verilerinin açıklanması beklenirken, Yurt içinde S&P’nin
kararı takip edilecek. Parite bu sabah 8,9805 seviyesinden
fiyatlanıyor.

Günlük Pivot Seviyeleri
   9.0253

  9.0091  

 8.9952   

8.9813    

 8.9651   

  8.9490  

   8.9351
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XAU/USD

Ons altın bu haftaya 1829$ seviyesinden başladı ve hafta
içerisinde 1875$ seviyesine kadar yükseldi. Bu sabah hafif satıcılı
işlem görüyor ancak haftalık görünümde kazançlı olduğu dikkat
çekiyor. ABD'de Biden'ın göreve gelmesi, yeni teşvik paketine dair
beklenti, Yellen'dan başka teşvik paketleri sinyali derken, bunlar
altın için olumlu gelişmeler. Yeniden bazı ülkelerde seyahat
kısıtlamaları gündeme gelirken, bu durumda yakından izlenmeli.
Küresel çapta Dolar zayıf ve yeni bir paketin hayata geçirilmesi
durumunda Dolar baskı altında kalabilir. Bu durum altının
yükselişini destekleyebilir. Bugün için ABD'den PMI verileri
açıklanacak ancak etkisi sınırlı olabilir. Ons altın için 1849$ - 1832$
- 1814$ destek noktaları, 1877$ - 1894$ - 1911$ direnç noktaları
olarak izlenebilir. 

Günlük Pivot Seviyeleri
   1,879.88

  1,875.38  

 1,869.00   

1,862.63    

 1,858.13   

  1,853.63  

   1,847.25

DAX Yakın Vade

ECB faiz oranlarında ve alım programında bir değişikliğe gitmedi.
ECB Başkanı Lagarde, Euro Bölgesi ekonomisinin 2020'nin son
çeyreğinde daralma kaydettiğini ve salgın vakalarındaki artışın ve
kısıtlamaların ilk çeyrekte de büyümeyi baskılayacağını belirtti. Aşı
çalışmalarıyla ilgili gelişmeler, ekonomik veri akışları ve salgın
kaynaklı endişeler önemini korumaktadır. Avrupa borsaları dün
günü düşüşlerle tamamlarken, DAX vadeli kontratı ise günü
%0,11’lik yükselişle 13.919 seviyesinden kapattı. Bu sabah hafif
satıcılı bir seyrin izlendiği DAX vadelisinde düşüşlerde 13.790 -
13.681 ve 13.552 seviyeleri destek olarak takip edilebilir.
Yükselişlerde ise 13.959 - 14.017  ve zirve seviyesi olan 14.123
direnç seviyeleri destek konumundadır. Bugün açıklanacak öncü
PMI rakamları önemli olacaktır. 

Günlük Pivot Seviyeleri
   13,986.00

  13,960.00  

 13,923.00   

13,886.00    

 13,860.00   

  13,834.00  

   13,797.00
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Dow Jones Yakın Vade

Dow Jones endeksi dünü %0.04 düşüşle 31.176 seviyesinden
tamamladı. Piyasalarda teşvik paketine dair iyimserlik dikkat
çekiyor. Yeni Başkan J. Biden'ın destek paketinin en kısa zamanda
onaylanması için elinden geleni yapacağını belirtmesinin ardından
dün Temsilciler Meclisi Başkanı Pelosi açıklamasında, paketin
Şubat başında oylamaya sunulmasını planladıklarını ekledi. Artan
vaka sayıları ve aşılamanın etkisini çok güçlü hissettirmemesi,
ekonominin kısa vade içerisinde toparlanma beklentisini
zayıflatıyor. Dolayısıyla teşvik paketinin hayata geçirilmesi bu
açıdan önemli. Biden hükümetinin bunu en üst sıraya koyması
piyasaların temkinli seyrini destekliyor. Bugün ABD PMI verileri
açıklanacak. Sözleşme için 30.884 - 30.707 - 30.497 destek
noktaları, 31.168 - 31.358 ve 31.481 direnç noktaları. 

Günlük Pivot Seviyeleri
   31,204.67

  31,145.33  

 31,068.67   

30,992.00    

 30,932.67   

  30,873.33  

   30,796.67

S&P 500 Yakın Vade

S&P 500 endeksi dünü %0.03 artışla 3.853 puandan kapattı. ABD
borsalarında teşvik paketi beklentisi etkisini göstermeye devam
ediyor. Biden paketin kısa sürede hayata geçirilmesi için elinden
geleni yapacağını belirtmesi, bu hafta J. Yellen'ın yeni paket
sinyalleri vermesi, piyasaların temkinli seyrini destekliyor. ABD
Temsilciler Meclisi Başkanı Pelosi dünkü açıklamasında, paket
oylamasını Şubat başında yapmayı planladıklarını belirtti. Dünya
genelinde vaka sayılarında düşüş görülmezken, aşılamanın etkisi
zayıf kalıyor. Piyasalar bu açıdan tedirgin ancak ABD'de teşvik
paketi beklentisi ekonominin kısa vadede toparlanma ihtimalini
gündeme getiriyor. Bugün için ABD PMI verileri açıklanacak.
Sözleşme için 3.852 - 3.877 - 3.902 dirençler, 3.810 - 3.789 - 3.768
destek noktaları.
 

Günlük Pivot Seviyeleri
   3,865.17

  3,857.08  

 3,846.92   

3,836.75    

 3,828.67   

  3,820.58  

   3,810.42
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Brent Petrol

Petrol fiyatlarında çok güçlü bir görünüm yok ancak temkinli
seyrediyor. Dünya genelinde Covid-19 varyantının daha bulaşıcı
olması nedeniyle Avrupa ve ABD'de seyahat kısıtlamalarının
yeniden gündeme gelmesi ve Çin'de vakalar görülmesi aslında
petrol için olumsuz. Dolayısıyla petrol bu haftaki sınırlı yükselişine
ara vererek, teknikte zayıflamaya başladı. Piyasada, teşvik
paketine dair beklentiler olumlu olmasına karşın, salgının önüne
geçilememesi, endişe verici. Bugün içinde salgının son durumu
yakından izlenmeli. Veri takvimi açısından ABD'den PMI verileri
takip edilecek. Brent petrol için 56,28$ - 56,91$ dirençlerinin
ardından 57,63$ direnci takip edilebilir. Geri çekilmelerde, 54,82$ -
54,10$ desteklerinden sonra 53,47$ desteği karşımıza çıkıyor. 
 

Günlük Pivot Seviyeleri
   56.55

  56.25  

 55.76   

55.27    

 54.97   

  54.67  

   54.18

USD/JPY

Temsilciler Meclisi Başkanı Nancy Pelosi, yeni ekonomik destek
paketinin şubat başında oylamaya sunulmasının planlandığını
söyledi. Ülkede işsizlik maaşı başvurusunda bulunanların sayısı
geçen hafta sınırlı bir düşüş göstererek 900 bine geriledi. Konut
başlangıçları, Eylül 2006'dan bu yana en yüksek seviyeye çıkarak 1
milyon 669 bine yükseldi. Japonya’da bu sabah aralık ayında
tüketici fiyat endeksindeki gerileme artan koronavirüs vakalarının
ekonomi üzerinde ağırlık oluşturması ile derinleşti. Japonya'da
çekirdek tüketici fiyatları yıllık bazda %0,1 düşerken, manşet
enflasyon %1,2 azalış kaydetti. Ocak ayına ait PMI rakamları ise
zayıf seyretti Paritede 103,72 – 104,00 ve 104,35 seviyeleri direnç,
103,35 – 103,20 ve 102,95 destek seviyeleridir.

Günlük Pivot Seviyeleri
   103.77

  103.69  

 103.64   

103.59    

 103.51   

  103.43  

   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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