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Piyasa Gündemi

Fed üyelerinden gelen açıklamalar ve yönlendirmeler sonrasında
Fed’in mart ayında faiz artırımına gideceği değerlendirilirken,
küresel çapta sıkılaşma endişeleri fiyatlamalar üzerinde etkili oluyor.
Fed’e ilişkin sıkılaşma beklentileri ABD tahvil faizlerinde yükselişleri
beraberinde getirirken, faizlerdeki yükselişlerin devam etmesi riskli
varlıklar üzerindeki baskıyı artırabilir. Merkez bankalarının
yönlendirmeleri gündemin ilk sıralarındaki yerini koruyor. 

Açıklanacak Önemli Ekonomik Veriler       
•    10:00 İngiltere – İşsizlik Oranı Önem: Orta
•    13:00 Euro Bölgesi – ZEW Ekonomik Güveni Önem: Orta 

Türkiye

Hazine ve Maliye Bakanlığı aralık ayına ilişkin merkezi yönetim
bütçe gerçekleşmelerini yayımladı. Aralık verileriyle birlikte
Türkiye'nin 2021 yılına ilişkin bütçe performansı da belirlenmiş oldu.
Merkezi Yönetim bütçesi, aralık ayında 145,7 milyar TL açık verdi.
Bütçe dengesi 2021 yılında 192,2 milyar TL açık verirken, geçen yıl
11,39 milyar TL faiz dışı açık oluştu. Uluslararası Kredi
Derecelendirme Kuruluşu Fitch Ratings,Türkiye'de artan enflasyon
ve izlenen heterodoks politikaların makroekonomik ve finansal
riskleri artırdığını belirtti. Açıklamada, "Enflasyona ve kurdaki değer
kaybına karşı mali politikaların kullanılması kredi notunda pozitif
faktör olan kamu maliyesinde yük oluşturabilir" denildi. Milli
Savunma Bakanlığı ve Savunma Sanayii Başkanlığı tarafından
yürütülen savunma sanayi proje teslim ve hizmetleri KDV'den muaf
tutulacağını bildirdi. Türkiye ile Arnavutluk arasında afet ve acil
durum yönetimi, medya, devlet arşivleri, kültür ve sanat, güvenlik,
gençlik ve spor ile protokol alanında 7 anlaşmaya imza atıldı.

Euro Bölgesi

Avrupa Birliği, koronavirüs nedeniyle uygulanan seyahat
kısıtlamalarından muaf tutulabilecek ülkeler listesinden Avustralya,
Kanada ve Arjantin'i çıkardı. Avrupa Birliği, Türkiye ile ilgili bir
güncelleme yapmadı. Euro Grubu Başkanı ve İrlanda Maliye Bakanı
Paschal Donohoe, mevcut enflasyonist baskıların bu yılın ilerleyen
dönemlerinde azalmaya başlayacağını söyledi. Avrupa cephesinde
bugün Euro Bölgesi ve Almanya’nın ocak ayına ait ZEW ekonomik
güven endeksleri takip edilecek. 

ABD

New York Fed Başkanı John Williams, çok güçlü bir işgücü
piyasasının mevcut işaretleri göz önüne alındığında, Fed'in
kademeli olarak sıfıra yakın faiz oranlarını artırmaya başlama
kararına yaklaştığını söyledi. Philadelphia Fed Başkanı Patrick
Harker, ABD ekonomisinin iyileştiğini ve bir yıl öncesine göre daha
iyi durumda olduğunu, ancak bazı işletmeler işçi bulmakta zorluk
yaşarken hala riskler ve zorluklarla uğraştığını söyledi. ABD
Başkanı Sağlık Başdanışmanı Anthony Fauci Omikronun
pandeminin sonunu getireceğini söylemek için çok erken olduğunu
ve tüm varyantlara etkili olabilecek aşı arayışlarına devam edilmesi
gerektiğini belirtti. ABD'li ilaç şirketi Pfizer'ın CEO'su Dr. Albert
Bourla, Kovid-19'un uzun yıllar daha varlığını sürdüreceğini ancak
şu anki Omicron varyantı dalgasının bu denli kısıtlamaya gidilen
son dalga olabileceği yorumunu yaptı.

Piyasa Verileri

Pariteler Son Günlük Değ.
(%)

Haftalık Değ.
(%)

Yılbaşı Değ.
(%)

USDTRY 13.4635 0.17 -2.45 0.45
EURTRY 15.3477 0.10 -2.17 1.60
EURUSD 1.1399 -0.07 0.30 0.20
GBPUSD 1.3639 -0.03 0.06 0.78
USDJPY 114.81 0.16 -0.42 -0.25

Sepetler Son Günlük Değ.
bp

Haftalık Değ.
bp

Yılbaşı Değ.
bp

½ $ + ½ € 14.3575 -12.75 -39.00 6.75
Dolar Endeksi 95.3240 6.60 -30.00 -34.60
REK 47.8200 - - 0.00

Endeks Vadeliler Son Günlük Değ.
(%)

Haftalık Değ.
(%)

Yılbaşı Değ.
(%)

S&P 500 Yakın Vade 4,629.75 -0.53 -1.60 -2.71
DAX Yakın Vade 15,887.00 -0.26 -0.26 0.20
Dow Jones Yakın
Vade 35,705.00 -0.36 -1.17 -1.44

Emtialar Son Günlük Değ.
(%)

Haftalık Değ.
(%)

Yılbaşı Değ.
(%)

Ons Altın 1,816.88 -0.13 -0.34 -0.70
Gram Altın 786.46 0.01 -2.78 0.66
WTI 84.53 0.96 4.64 11.91
BRENT 87.45 0.95 4.84 12.44
Bakır 4.43 0.00 0.68 0.06

Tahviller Son Günlük Değ.
bp

Haftalık Değ.
bp

Yılbaşı Değ.
bp

Türkiye 2 Yıllık 23.3000 0.00 -111.00 60.00
Türkiye 10 Yıllık 23.3500 -62.00 -156.00 -97.00
ABD 10 Yıllık 1.8430 5.10 9.90 32.90
ABD 2 Yıllık 1.0550 9.40 15.60 32.50
Almanya 10 Yıllık -0.0220 2.20 1.00 15.50
Almanya 2 Yıllık -0.5650 1.20 2.00 6.30

Gelişmekte Olan
Ülke Kurları Son Günlük Değ.

(%)
Haftalık Değ.

(%)
Yılbaşı Değ.

(%)
USDZAR 15.4417 0.41 -0.49 -3.20
USDIDR 14,330.70 -0.01 0.29 0.62
USDTRY 13.4635 0.17 -2.45 0.45
USDRUB 76.2233 0.10 2.40 1.79
USDBRL 5.5174 -0.11 -1.01 -0.97
USDCNY 6.3432 -0.08 -0.48 -0.20
USDMXN 20.3236 0.15 -0.36 -0.97
USDCZK 21.4499 0.14 -0.21 -1.97
USDHUF 312.2300 0.10 -0.55 -3.84
USDPLN 3.9683 0.06 -0.60 -1.64
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Euro/Dolar

Haftanın ilk işlem günü Avrupa cephesinde açıklanan önemli veri
akışı bulunmazken, gündeme dair gelişmeler takip edildi. Avrupa
Birliği, koronavirüs nedeniyle uygulanan seyahat kısıtlamalarından
muaf tutulabilecek ülkeler listesini güncelleyerek 3 ülkeyi çıkardı.
ABD’de yerel Fed Başkanlarının açıklamaları takip edildi. New York
Fed Başkanı John Williams, faiz artışlarına yaklaşıldığını belirtirken,
Philadelphia Fed Başkanı Patrick Harker ise ABD ekonomisinin
iyileştiğini ancak hala risklerin söz konusu olduğunu vurguladı.
Bugün Avrupa’da ocak ayına ait ZEW ekonomik güven endeksi
takip edilecek. 1,1400 seviyesinin altında fiyatlamanın sürdüğü
paritede geri çekilmelerde 1,1378 – 1,1348 ve 1,1313 destek
seviyeleridir. Toparlanmalarda 1,1422 – 1,1450 ve 1,1488 izlenen
direnç noktalarıdır.

Günlük Pivot Seviyeleri
   1.1368

  1.1350  

 1.1321   

1.1291    

 1.1273   

  1.1255  

   1.1226

GBP/USD

Dün veri akışı bakımından oldukça sakin bir günü geride bıraktık.
Geçen hafta Cuma günü Fed üyelerinden gelen şahin açıklamalar
ile birlikte Dolar endeksinde bir miktar toparlanma yaşadığını ve
paritede de kısa vadeli yükseliş eğilimi içerisinde düzeltme
hareketlerinin ön plana çıktığı görülmüşü. Haftaya başlangıçta da
paritede sınırlı düşüşlerin etkili olduğunu söyleyebiliriz. Bu
bakımdan kısa vadeli yükseliş trendinin kırılması durumunda
aşağıda 1,3605 – 1,3550 ve 1,3500 seviyeleri düşüşlerde destek
olarak takip edilebilir. Yukarı yönlü hareketlerde ise 1,3650 – 1,3700
ve 1,3750 seviyeleri direnç olarak izlenebilir. Bugün İngiltere’de
istihdam verileri, ABD tarafında ise New York Empire State İmalat
Endeksi verisi takip edilecek.

Günlük Pivot Seviyeleri
   1.3636

  1.3599  

 1.3564   

1.3529    

 1.3492   

  1.3455  

   1.3420
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USD/TRY

Geçen hafta açıklanan verilerin kur üzerinde etkisi sınırlı kalmış ve
yatay görünüm hakim olmuştu. Dün ise hafif satıcılı bir görünüm
altında fiyatlamaların gerçekleştiğini gördük. Dün yurt içinde bütçe
gerçekleşmeleri açıklandı. Açıklanan verilere göre 2021 yılının
aralık ayında merkezi yönetim bütçe açığı 145,74 milyar TL olarak
gerçekleşirken, 2021 yılının tamamındaki bütçe açığı ise 192 milyar
TL oldu. Faiz dışı denge aralık ayında 136,78 milyar TL açık
verirken, yılın tamamındaki faiz dışı denge 11,39 milyar TL açık
verdi. Bütçe verilerinin kur üzerinde etkisinin sınırlı kaldığını
söyleyebiliriz. Bugün yurt içinde veri akışı sakin. ABD’de ise ikincil
düzey veriler izlenecek. Dolar/TL, saat 08:30 itibariyle
13,44’lu seviyelerde bulunuyor.

Günlük Pivot Seviyeleri
   14.4163

  14.1525  

 13.9952   

13.8380    

 13.5741   

  13.3103  

   13.1530

EUR/TRY

Avrupa Birliği, koronavirüs nedeniyle uygulanan seyahat
kısıtlamalarından muaf tutulabilecek ülkeler listesini güncelleyerek 3
ülkeyi çıkardı. Hazine ve Maliye Bakanlığı aralık ayına ilişkin
merkezi yönetim bütçe gerçekleşmelerini yayımladı. Aralık
verileriyle birlikte Türkiye'nin 2021 yılına ilişkin bütçe performansı
da belirlenmiş oldu. Merkezi Yönetim bütçesi, aralık ayında 145,7
milyar TL açık verdi. Bütçe dengesi 2021 yılında 192,2 milyar TL
açık verirken, geçen yıl 11,39 milyar TL faiz dışı açık oluştu. Fitch
Türkiye'nin yüksek enflasyon ve heterodoks politikalar nedeniyle
makroekonomik ve finansal istikrar risklerinin yüksek olduğunu
bildirdi. Euro/TL kuru bu sabah 15,33’lü seviyelerden fiyatlanıyor.

Günlük Pivot Seviyeleri
   16.2588

  15.9926  

 15.8028   

15.6131    

 15.3469   

  15.0808  

   14.8910

444 0 435 www.gedikyatirim.com.tr

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


Gedik Forex Bülten 18 Ocak 2022

XAU/USD

Ons altın 1820$ seviyesinin üzerine doğru hareketinde çok güçlü
kalamıyor. Ancak ana resimde 1800$ üzerindeki seyrini korumayı
başarıyor. Fed'in daha agresif bir şekilde faiz artırabilme ihtimalini,
erken fiyatladığı için son günlerde bu baskıyı altın fiyatları üzerinde
pek hissetmiyoruz. Bir taraftan, Avrupa Merkez Bankasından da bu
sene faiz artışı gelebilir beklentileri piyasalarda konuşuluyor. Fed ve
ECB karşısında altın bir süre daha kararsız bir seyir izleyebilir. Dün
ABD piyasaları tatildi, bugün açık olacak. ABD tahvil faizlerinde,
Fed'in daha fazla faiz artırabilir ihtimalleri fiyatlanıyor. Tahvildeki
yükseliş, altını sınırlı da olsa baskılayabilir. Bugün tahvilin seyri
önemli. Ons altında 1813$ - 1806$ - 1799$ destek noktaları, 1824$
- 1829$ - 1835$ direnç noktaları.

Günlük Pivot Seviyeleri
   1,829.44

  1,820.50  

 1,804.33   

1,788.15    

 1,779.21   

  1,770.27  

   1,754.10

DAX Yakın Vade

Küresel hisse piyasaları yeni haftaya bir miktar toparlanma
çabasıyla başlarken, Fed’e ilişkin sıkılaşma endişeleri ve bu sabah
ABD tahvil faizlerinde hız kazanan yükseliş risk iştahı ve hisse
piyasaları üzerinde baskı oluşturuyor. Merkez bankalarının
hamleleri, salgın kaynaklı gelişmeler ve ekonomik veri akışları
gündemdeki yerini ve önemini koruyor. Avrupa borsaları dün günü
yükselişlerle tamamlarken, DAX vadeli kontratı da günü %0,49
oranında kazançla 15.928 puandan tamamladı. Bu sabah hafif
satıcılı bir seyrin izlendiği DAX vadelisinde aşağı yönlü hareketlerin
devamında 15.821 – 15.755 ve 100 günlük üssel ortalama (15.685)
destek olarak takip edilebilir. Yeniden alımların etkili olması
durumunda ise 15.920 – 15.995 ve 16.098 seviyeleri direnç
konumunda bulunmaktadır. 

Günlük Pivot Seviyeleri
   16,183.67

  16,124.33  

 16,056.67   

15,989.00    

 15,929.67   

  15,870.33  

   15,802.67
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Dow Jones Yakın Vade

Dow Jones endeksi cuma gününü %0,56 düşüşle 35.911 puandan
tamamladı. Dün ABD'de endeksler kapalıydı. Bu nedenle açıklanan
önemli bir veri akışı bulunmuyordu. ABD piyasalarında gözler tahvil
faizlerinin seyrinde. ABD 10 yıllık tahvil faizi %1,84 ve 2 yıllık tahvil
faizi %1,04 seviyesine yükselmiş durumda. Fed'in daha fazla faiz
artıracağına dair beklentiler, tahvilde hızlı bir şekilde fiyatlara
yansıyor. Bu sabah ABD vadelileri satıcılı işlem görüyor. Bugün
ABD'de piyasalar açık olacak. Veri takviminde, ABD'de ikincil düzey
veriler bulunuyor. Verilerin etkisi fiyatlamalarda hissedilmeyebilir.
Sözleşme için 35.867 - 36.036 - 36.235 direnç noktaları olarak
izlenebilir. Geri çekilmelerde, 35.635 desteğinin altında
kapanışlarda 35.403 ve sonrasında 35.186 destek noktası olarak
görülüyor.

Günlük Pivot Seviyeleri
   36,819.00

  36,486.00  

 36,307.00   

36,128.00    

 35,795.00   

  35,462.00  

   35,283.00

S&P 500 Yakın Vade

S&P 500 endeksi haftayı %0,08 sınırlı yükselişle 4.662 seviyesinde
tamamladı. ABD endeksleri dün kapalıydı. ABD'de bu sebeple
açıklanan önemli bir veri akışı izlenmedi. ABD piyasalarında Fed'in
daha fazla faiz artıracağına dair beklentiler, tahvil faizlerinde etkisini
hissettiriyor. ABD 10 yıllık tahvil faizi %1,84 ve 2 yıllık tahvil faizi
%1,04 seviyesine yükselmiş durumda. Tahvildeki görünüm, bu
sabah vadeli piyasada ABD endekslerinde kayıplara yol açmış
durumda. Bugün ABD piyasaları açık olacak. Bugünün veri
takviminde, ikincil düzey veriler bulunuyor. Etkisi pek görülmeyebilir.
Tahvilin seyri yakından izlenecektir. Sözleşme için 4.612 desteğinin
altında kapanışlarda 4.587 ve 4.550 destek noktaları olarak
izleniyor. Yukarı yönlü hareketinde 4.648 - 4.681 ve 4.712 direnç
noktaları.

Günlük Pivot Seviyeleri
   4,814.08

  4,747.92  

 4,705.08   

4,662.25    

 4,596.08   

  4,529.92  

   4,487.08
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Brent Petrol

Petrol fiyatları 2014 yılında gördüğü seviyelere yükselmiş durumda.
Brent petrol bu sabah 87,00$ seviyesinde işlem görüyor. Son
günlerde, yeşil ekonomiye yatırımın az kaldığı ve bu durumun arz
sıkıntılarına yol açtığı izleniyordu. Petrol fiyatlarını destekleyen bir
durumdu. Bugün özelinde fiyatların bu kadar yükselmesini etkileyen
gelişme, Abu Dabi'ye yapılan drone saldırısı oldu. Abu Dabi'de
petrol yüklü üç tankerde patlama meydana geldi. Yemen'deki
Husiler tarafından yapıldığı belirtiliyor. Abu Dabi bunun karşılıksız
kalmayacağını ifade etti. Jeopolitik riskler bugün petrol fiyatlarının
yükselmesine neden oldu. Bu riskler dağıldığında fiyatlarda
düzeltme hareketi görülebilir. Brent petrol için 87,93$ - 88,85$ -
89,62$ direnç noktaları, 86,61$ - 85,87$ - 85,01$ destek noktaları.

Günlük Pivot Seviyeleri
   83.85

  83.26  

 82.34   

81.42    

 80.83   

  80.25  

   79.32

USD/JPY

ABD’de haftanın ilk işlem günü yerel Fed Başkanlarının
konuşmaları takip edildi. New York Fed Başkanı John Williams, çok
güçlü bir işgücü piyasasının mevcut işaretleri göz önüne
alındığında, Fed'in kademeli olarak sıfıra yakın faiz oranlarını
artırmaya başlama kararına yaklaştığını söyledi. Philadelphia Fed
Başkanı Patrick Harker, ABD ekonomisinin iyileştiğini ve bir yıl
öncesine göre daha iyi durumda olduğunu, ancak bazı işletmeler
işçi bulmakta zorluk yaşarken hala riskler ve zorluklarla uğraştığını
söyledi. Japonya Merkez Bankası (BOJ) faiz ve getiri hedefinde
değişiklik yapmazken 2014’ten bu yana ilk kez enflasyon risklerine
ilişkin sözlü yönlendirmesinde değişikliğe gitti. Paritede 115,06 –
115,46 ve 115,84 seviyeleri direnç, 114,45 – 114,14 ve
113,80 izlenen desteklerdir.

Günlük Pivot Seviyeleri
   116.75

  116.46  

 116.19   

115.91    

 115.63   

  115.35  

   115.07
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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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