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Piyasa Gündemi

Fed Başkanı Powell, ABD ekonomisinin toparlanma sürecinde
önünde uzun bir yol olduğunu, fiyatlarda yaşanan artışların
enflasyonda ciddi bir yükselişe neden olmayacağını ifade etti.
Powell’ın söylemleri risk iştahını desteklerken, enflasyon endişeleri
ve ABD uzun vadeli tahvil faizlerindeki seyir yakından izlenecektir.
TL varlıklarda son günlerde satış baskısı artış kaydederken,
küresel gelişmelerin yanında siyasi gelişmeler de yakından
izlenecektir. 

Açıklanacak Önemli Ekonomik Veriler  
     
•    16:30 ABD – Dayanıklı Mal Siparişleri Önem: Yüksek
•    16:30 ABD – 2020/4Ç GSYH Önem: Yüksek

Türkiye

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, son günlerde gündemde
olan döviz rezervleri ile ilgili olarak grup toplantısında yeni
açıklamalarda bulundu. Erdoğan, rezervlerin kurdaki dalgalanmayı
önlemek için kullanıldığını belirtti. Ayrıca Erdoğan, “Enflasyonu
düşürme, kur istikrarını sağlama, faizleri aşağıya çekme
konusundaki kararlılığımızı, attığımız her adımda gösteriyoruz.”
dedi. Uluslararası kredi derecelendirme kuruluşu Moody's, Türkiye
ekonomisi için 2020 yılı büyüme tahminini güncelleyerek %5
daralmadan %1,1 büyümeye revize etti. Son yayımladığı raporda
Türkiye’nin 2021 yılında %3,5 büyüyeceğini tahmin eden Moody’s,
2022 yılında ise Türkiye’nin %5 büyüyeceğini düşünüyor. Merkez
Bankası Başkan Naci Ağbal ve başkan yardımcıları, enflasyon
hedeflemesi çerçevesinde 2023 yılında %5 enflasyon hedefi
hakkında bilgilendirme yapmak amacıyla Türkiye İhracatçılar
Meclisi'ni ziyaret etti.

Euro Bölgesi

Almanya Federal İstatistik Ofisi gayri safi yurt içi hasıla verilerine
göre, Almanya ekonomisi yılın son çeyreğinde bir önceki çeyreğe
göre %0,3 büyürken, bir önceki yılın aynı çeyreğine göre %3,7
daraldı. Hane halkı harcamaları bir önceki çeyreğe göre %3,3
azalırken, düşüşü %1,8 artan gayri safi sabit sermaye oluşumu ve
%4,5 artan inşaat faaliyetleri destekledi. Almanya Merkez Bankası,
Alman ekonomisinin salgınının yayılmasını önleme
kısıtlamalarından etkilenmesi nedeniyle birinci çeyrekte
muhtemelen küçüleceğini ve ikinci çeyrekte vaka sayılarının
düşmesi ve aşılamanın ivme kazanmasıyla toparlanacağını
belirtmişti. İngiltere Başbakanı Boris Johnson, 21 Haziran'da
ülkedeki tüm koronavirüs kısıtlamalarının tamamen kaldırılabileceği
konusunda umutlu olduğunu ancak hiçbir şeyin garanti
edilemeyeceğini söyledi.

ABD

Fed Başkanı J.Powell, ABD ekonomisinin toparlanma sürecinde
önünde uzun bir yol olduğu görüşünü yinelerken, fiyatlarda
yaşanan artışların enflasyonun ısrarlı bir şekilde yüksek kalmasına
neden olmayacağını öngördü. Powell'ın enflasyona yönelk
endişeleri olmadığını belirtmesi piyasaları destekledi. Yeni konut
satışları, Ocak'ta aylık %4,3 artarak 923 bine ulaştı ve beklentilerin
üzerinde artış gösterdi. Yeni konut satışlarındaki artışta, düşük faiz
oranları ve artan talep etkili olmaya devam etti. Fitch Ratings, ABD
devlet tahvilleri getirileri üzerinde yukarı yönlü baskının, büyük
teşvikin toparlanmayı hızlandırmasına, çekirdek enflasyonun %2'ye
geri gitmesine ve ABD'de uzun vadeli enflasyon riskinin artmasına
bağlı olarak, orta vadede devam etmesinin muhtemel olduğunu
bildirdi.
 

Piyasa Verileri

Pariteler Son Günlük Değ.
(%)

Haftalık Değ.
(%)

Yılbaşı Değ.
(%)

USDTRY 7.1668 -0.17 2.89 -3.61
EURTRY 8.7404 0.28 3.31 -3.95
EURUSD 1.2179 0.27 0.83 -0.31
GBPUSD 1.4164 0.39 1.51 3.57
USDJPY 105.89 0.02 0.19 2.55

Sepetler Son Günlük Değ.
bp

Haftalık Değ.
bp

Yılbaşı Değ.
bp

½ $ + ½ € 7.9788 15.50 26.00 -30.12
Dolar Endeksi 89.9620 -21.40 -63.00 2.50
REK 66.2800 - - 397.00

Endeks Vadeliler Son Günlük Değ.
(%)

Haftalık Değ.
(%)

Yılbaşı Değ.
(%)

S&P 500 Yakın Vade 3,932.25 0.55 1.18 4.89
DAX Yakın Vade 14,056.00 0.31 0.98 2.26
Dow Jones Yakın
Vade 32,018.00 0.66 2.41 4.99

Emtialar Son Günlük Değ.
(%)

Haftalık Değ.
(%)

Yılbaşı Değ.
(%)

Ons Altın 1,800.60 0.04 1.40 -5.27
Gram Altın 414.90 -0.08 3.79 -8.64
WTI 63.47 0.91 3.96 31.04
BRENT 66.38 0.63 4.44 28.73
Bakır 4.20 1.79 9.83 19.38

Tahviller Son Günlük Değ.
bp

Haftalık Değ.
bp

Yılbaşı Değ.
bp

Türkiye 2 Yıllık 14.9200 3.00 -7.00 -4.00
Türkiye 10 Yıllık 13.1700 11.00 7.00 27.00
ABD 10 Yıllık 1.4050 2.90 12.10 48.80
ABD 2 Yıllık 0.1310 0.60 2.40 0.80
Almanya 10 Yıllık -0.3090 0.80 5.80 26.60
Almanya 2 Yıllık -0.6840 0.30 1.40 2.90

Gelişmekte Olan
Ülke Kurları Son Günlük Değ.

(%)
Haftalık Değ.

(%)
Yılbaşı Değ.

(%)
USDZAR 14.4861 -0.28 -1.16 -1.42
USDIDR 14,084.85 0.17 -0.01 1.16
USDTRY 7.1659 -0.19 2.88 -3.62
USDRUB 73.4588 -0.22 -0.74 -0.91
USDBRL 5.4069 -0.18 -0.63 4.11
USDCNY 6.4528 -0.07 -0.55 -1.22
USDMXN 20.4319 0.14 -0.04 2.71
USDCZK 21.3790 -0.16 -0.39 -0.46
USDHUF 295.3670 -0.25 -0.63 -0.49
USDPLN 3.6981 -0.38 -0.59 -0.95
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Euro/Dolar

Almanya’nın en büyük ekonomisi olan Almanya’da dün yılın son
büyüme rakamları ön plandaydı. Almanya ekonomisi yılın son
çeyreğinde bir önceki çeyreğe göre %0,3 büyürken, bir önceki yılın
aynı çeyreğine göre %3,7 daraldı. ABD’de ise ocak ayına ait yeni
konut satışları faizlerdeki düşük seyirden destek bularak %4,3
seviyesinde beklentilerin üzerinde açıklandı. Fed Başkanı Powell
ise ekonominin desteğe ihtiyacı olduğu görüşünü tekrarlarken,
enflasyona dair endişesinin olmadığını vurguladı.Teşvik paketine
ilişkin gelişmeler yakından izlenirken, paritede dalgalı seyir sürüyor.
Toparlanmanın devam etmesinde 1,2190 – 1,2215 ve 1,2235
seviyeleri direnç olarak izlenmektedir. Geri çekilmelerde 1,2150 –
1,2135 ve 1,2115 izlenen destek seviyeleridir.

Günlük Pivot Seviyeleri
   1.2219

  1.2202  

 1.2190   

1.2179    

 1.2161   

  1.2144  

   1.2132

GBP/USD

GBPUSD paritesinde aşılmaya yönelik iyimserliğin devam
etmesiyle dün yeni yıl içi zirveler test edildi. Günün ilk saatlerinde
1,4235 ile 34 ayın zirvelerini test eden GBPUSD paritesi veri
akışının zayıf kaldığı günde öğleden sonra kazançlarını törpülese
de üst üste 5.günü de yükselişle noktaladı. Gün içinde ABD 10
yıllıklarının son bir yılın zirvelerine tırmanması ve
Jonnson&Johnson’ın tek dozluk aşısının etkinliğine yönelik haber
akışı takip edildi. Bugün ABD’de büyüme, haftalık işsizlik
başvuruları ve dayanıklı mal siparişleri verileri önemli olacaktır.
Paritede bugün 1,4180 seviyesinin üzerinde tarihi zirve 1,4205 ve
1,4235 seviyeleri önemli olacaktır. Olası geri çekilmelerde 1,4150
seviyesinin altında 1,4120 ve 1,4050 seviyeleri destek noktaları
olarak takip edilebilir.

Günlük Pivot Seviyeleri
   1.4225

  1.4197  

 1.4181   

1.4164    

 1.4137   

  1.4110  

   1.4093
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USD/TRY

Dolar/TL kuru dün 7,0712 ve 7,2502 seviyeleri arasında
dalgalanarak günü 7,1688 seviyesinden tamamladı. TL varlıklarda
hafta başından beri etkili olan düzeltme hareketleri ve negatif
ayrışma dün de devam etti. Dolar/TL kuru öğleden sonra 7,25 ile 1
Şubat’tan bu yana gördüğü en yüksek seviyeleri test ederken
S400’lere yönelik ABD’den gelen açıklama ve küresel tarafta artan
enflasyon endişeleri kurdaki yükselişte etkiliydi. Dolar endeksi gün
içinde diğer gelişmekte olan ülke para birimlerine karşı ise yatay
görünüm sergiledi. Bugün yurtiçinde ekonomik güven endeksi ve
PPK toplantı özeti yurtdışında ABD büyüme ve dayanıklı mal
siparişleri verileri takip edilecektir. Sabah 08:30 itibariyle küresel
dolar endeksi 89,9 seviyelerinden, Dolar/TL kuru ise 7,16
seviyelerinden işlem görüyor.

Günlük Pivot Seviyeleri
   7.1932

  7.1836  

 7.1752   

7.1668    

 7.1572   

  7.1476  

   7.1392

EUR/TRY

Almanya’da dün yılın son büyüme rakamları ön plandaydı. Almanya
ekonomisi yılın son çeyreğinde bir önceki çeyreğe göre %0,3
büyürken, bir önceki yılın aynı çeyreğine göre %3,7 daraldı.
Almanya Merkez Bankası, Alman ekonomisinin salgınının
yayılmasını önleme kısıtlamalarından etkilenmesi nedeniyle birinci
çeyrekte muhtemelen küçüleceğini ve ikinci çeyrekte vaka
sayılarının düşmesi ve aşılamanın ivme kazanmasıyla
toparlanacağını belirtmişti. Yurt içinde IMF ve Moody's Türkiye’nin
büyüme beklentilerini yukarı yönlü revize ettiğini açıkladı. Moody’s
2021 yılı büyüme beklentisini %3,5 büyütürken, IMF ise %6’ya
yükseltti. Euro/TL kuru bu sabah 8,72’li seviyelerden fiyatlanıyor.

Günlük Pivot Seviyeleri
   8.7822

  8.7615  

 8.7509   

8.7404    

 8.7197   

  8.6990  

   8.6884
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XAU/USD

Ons altın fiyatları 1800$ üzerinde çok güçlü bir seyir izleyemiyor.
Dün, Fed Başkanı Powell'ın Temsilciler Meclisindeki konuşması
takip edildi. Senato'da yaptığı aynı sunumu yapmasına rağmen
soru cevap kısmında, enflasyonun hedeften uzakta olduğunu ve 3
yıldan fazla hedefe yaklaşmasının sürebileceğini bu doğrultuda
Fed'in piyasayı desteklemeye devam edeceğini bir kez daha altını
çizmiş oldu. Piyasa yakın zamanda enflasyonda bir toparlanma
görse bile Fed'in hemen aksiyon almayacağına ikna oldu. FDA
açıklaması altın için pek olumlu değil. Johnson&Johnson tarafından
geliştirilen aşının "güvenli ve etkili" olduğunu ve hastalığa karşı
%66 koruma sağladığını bildirdi. Bugün için ABD'de veriler
izlenecek. Ons altın için 1807$ - 1819$ - 1833$ dirençler, 1786$ -
1772$ - 1761$ destekler olarak izlenebilir.

Günlük Pivot Seviyeleri
   1,818.03

  1,811.86  

 1,806.29   

1,800.72    

 1,794.55   

  1,788.39  

   1,782.82

DAX Yakın Vade

Gün içerisinde dalgalı bir seyrin izlendiği küresel hisse
piyasalarında Fed Başkanı Powell’ın açıklamaları sonrasında
alımlar güç kazandı. Almanya ekonomisi 2020/4Ç’te çeyreklik
bazda beklentilerin üzerinde %0,3 oranında büyüme kaydederken,
yıllık bazda ise %2,7 oranında daralma kaydetti. Aşılama
çalışmaları, ekonomik veri akışları ve salgın kaynaklı endişeler
gündemdeki yerini ve önemini korumaktadır. Avrupa borsaları günü
yükselişlerle tamamlarken, DAX vadeli kontratı günü %0,95’lik
yükselişle 14.013 seviyesinden kapattı. Bu sabah hafif alıcılı bir
seyrin izlendiği DAX vadelisinde yükselişlerin devamında 14.090 -
zirvenin bulunduğu 14.185 ve 14.250 seviyeleri direnç olarak takip
edilebilir. Geri çekilmelerde ise 13.940 - 13.845 ve 13.765
seviyeleri destek konumundadır.

Günlük Pivot Seviyeleri
   14,144.33

  14,106.67  

 14,081.33   

14,056.00    

 14,018.33   

  13,980.67  

   13,955.33
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Dow Jones Yakın Vade

Dow Jones Endeksi dünü %1.35 artışla 31.961 puandan
tamamladı. ABD endekslerinin dünkü kapanışında Fed Başkanı
Powell etkisi görülüyor. Salı günü Senato'daki sunumunu dün
Temsilciler Meclisinde yaptı. İçerik aynıydı ve Salı günü de,
destekleyici para politikasına devam edeceklerini ifade etmişti. Dün
de enflasyonun hedefine ulaşmasının 3 yıldan fazla sürebileceğini
bu doğrultuda Fed'in piyasayı desteklemeye devam edeceğinin bir
kez daha altını çizmiş oldu. FDA, Johnson&Johnson tarafından
geliştirilen aşının "güvenli ve etkili" olduğunu ve hastalığa karşı
%66 koruma sağladığını bildirdi. Powell ve FDA açıklaması dün
ABD borsalarını destekledi. Bugün ABD'de veri takvimi yoğun. Bu
sabah ABD vadelileri hafif alıcılı. Sözleşme için 31.852 - 31.704 -
31.543 destekler, 32.117 - 32.257 - 32.489 dirençler.

Günlük Pivot Seviyeleri
   32,173.67

  32,103.33  

 32,060.67   

32,018.00    

 31,947.67   

  31,877.33  

   31,834.67

S&P 500 Yakın Vade

S&P 500 Endeksi dünü %1.14 yükselişle 3.925 seviyesinden
kapattı. Fed Başkanı Powell ve FDA tarafından gelen açıklama,
dün ABD borsalarını destekledi. FDA, Johnson&Johnson
tarafından geliştirilen aşının "güvenli ve etkili" olduğunu ve
hastalığa karşı %66 koruma sağladığını bildirdi. Powell ise dün
aynı sunumu Temsilciler Meclisinde yaptı. Soru-cevap kısmında, bir
kez daha enflasyonun hedefine ulaşması için 3 yıldan fazla
zamana ihtiyacı olduklarını, bu nedenle Fed'in destekleyici
politikasına devam edeceğinin altını çizdi. Bugün için ABD'de
açıklanacak veri takvimi yoğun. Endeksler üzerinde sınırlı da olsa
etki yaratabilir. Bu sabah ABD vadelileri sınırlı yükselişle işlem
görüyor. Sözleşme için 3.949 - 3.969 - 3.995 dirençler, 3.920 -
3.905 - 3.888 destek noktaları olarak takip edilebilir.
 

Günlük Pivot Seviyeleri
   3,951.17

  3,942.83  

 3,937.67   

3,932.50    

 3,924.17   

  3,915.83  

   3,910.67
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Brent Petrol

Brent petrol 67$ üzerinde seyrediyor. Fed Başkanı Powell
açıklamaları, FDA aşı haberi ve ABD'de üretimin uzun bir aranın
ardından 10 mn varil altına düşmesi, petrol fiyatlarını destekliyor.
Fed Başkanı Powell, dünkü konuşmasında, enflasyonun hedefine
ulaşması için daha zamanlarının olduğunu bu süreçte destekleyici
politikalarına devam edeceklerini belirtti. FDA, Johnson&Johnson
tarafından geliştirilen aşının "güvenli ve etkili" olduğunu ve
hastalığa karşı %66 koruma sağladığını bildirdi. Küresel piyasaların
bu haberlerle desteklenmesi, petrol fiyatlarına da olumlu yansıyor.
Küresel çapta Doların da bu sabah zayıf olması, bu durumu olumlu
etkiliyor. Bugün ABD GSYIH verisi takip edilecek. Brent petrol için
67,81$ - 68,74$ - 69,64$ direnç noktaları, 66,46$ - 65,57$ - 64,66$
destek noktaları.

Günlük Pivot Seviyeleri
   67.06

  66.79  

 66.58   

66.38    

 66.11   

  65.85  

   65.64

USD/JPY

ABD’de dün Fed Başkanı Powell Amerika’da ekonomik iyileşmenin
istikrarsız bir seyirde olduğunu ve ekonomiye destek vermeyi
sürdüreceğini belirterek enflasyona ilişkin endişesi olmadığını
vurguladı. Japonya'da koronavirüse karşı ülke geneli 10 eyalette
uygulanan olağanüstü halin 4 eyalette ay sonunda kaldırılması
talep edildi. Gevşemeye ilişkin gelişmeler risk iştahını desteklerken,
artan tahvil faizleri ve oluşan enflasyon endişeleri risk iştahını
baskılıyor. Dalgalı seyrin yaşandığı paritede dünkü yükselişin
ardından bugün düzeltme hareketlerinin yaşandığı görülmektedir.
Geri çekilmelerde 105,74 – 105,105,48 ve 105,20 seviyeleri destek,
106,00 – 106,22 ve 106,40 takip edilen direnç seviyeleridir.

Günlük Pivot Seviyeleri
   106.39

  106.27  

 106.08   

105.89    

 105.77   

  105.64  

   105.45
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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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