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Piyasa Gündemi

Fed’in daha agresif bir sıkılaşmaya gideceğine dair endişeler ve
ABD tahvil faizlerindeki yükseliş eğilimi küresel risk iştahı ve riskli
varlıklar üzerinde baskının artış kaydetmesine neden oluyor.
Mevcuttaki bu gelişmelere ek olarak Rusya – Ukrayna arasında
yüksek seyreden gerilim de jeopolitik riskleri canlı tutuyor. Haber
akışları ve gelişmelere hassasiyet yüksek seyrederken, dün Borsa
İstanbul’da yaşanan sert satışlar dikkat çekti. 

Açıklanacak Önemli Ekonomik Veriler       
•    12:00 Euro Bölgesi – Cari İşlemler Dengesi Önem: Orta
•    16:30 ABD – Konut Başlangıçları Önem: Orta 

Türkiye

Ekonomi Koordinasyon Kurulu, Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat
Oktay başkanlığında toplandı. Toplantının ardından yapılan yazılı
açıklamaya göre, toplantıda Türkiye ekonomisindeki gelişmeler ile
geçen ay detayları kamuoyuyla paylaşılan Türkiye Ekonomi Modeli
çerçevesinde alınan kararlara ilişkin gelişmeler istişare edildi,
enflasyon baskılarının azaltılmasına yönelik tedbirler ele alındı.
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Arnavutluk ziyareti
sonunda medya mensuplarının sorularını yanıtladı. Söyleşide
ekonomi gündemine ilişkin de değerlendirmelerde bulunan
Erdoğan, "Faizde düşüşler başladı. Bir ara biliyorsunuz 12’ye falan
geldi, hatta daha aşağıya da geldi. Sonra tekrar bir çıkış yaşandı.
Fakat bunu da aşağıya çekeceğiz. Bu da ekonomideki şartlara göre
şekillenecek. Yavaş yavaş, kademeli bir şekilde, aceleci olmadan
kur da düşecek, faiz de aynı şekilde düşecek." diye konuştu.

Euro Bölgesi

Almanya’da yatırımcı güveni ekonomik toparlanmanın
hızlanacağına dair beklentilerle Temmuz’dan beri en yüksek
seviyeye çıkarak 51,7 ‘ye yükseldi. Cari koşullar endeksi ise 10.2 ile
negatif bölgeye gerileyerek 8 ayın en düşük seviyesine indi. Euro
Bölgesi ZEW beklenti endeksi de 49,4 oldu. Almanya Federal
İstatistik Ofisi’nin verilerine göre ülke ekonomisi yılın son
çeyreğinde %1 daraldı. Bu yılın ilk çeyreğinde de ekonominin
daralabileceği ifade ediliyor. Bundesbank 2022’nin tamamında
ekonominin %4,2 büyümesini öngörüyor. 

ABD

New York Fed'in Ocak ayına ilişkin imalat endeksi raporu
yayımlandı. New York'ta imalat sektöründe faaliyet gösteren
firmalarla yapılan anket sonucu hazırlanan rapora göre, imalat
endeksi, Ocak'ta 32,6 puan azalarak 0,7 ile negatif seviyede
açıklandı. Yeni sipariş endeksi, Ocak'ta 32,1 puan azalarak 5
değerine, sevkiyat endeksi de 26,1 puan düşüşle 1'e geriledi.
Gelecek 6 aylık görünüme ilişkin iyimserlik ise 36,4'ten 35,1'e indi.
ABD ve İngiltere ticaret bakanlarının iki ülke arasında devam eden
metal tarifeleri ile ilgili ihtilafları çözmek amacıyla bu hafta bir
toplantı yapacağı belirtildi. ABD’de bugün inşaat ve  konut
başlangıçları takip edilecek.

Piyasa Verileri

Pariteler Son Günlük Değ.
(%)

Haftalık Değ.
(%)

Yılbaşı Değ.
(%)

USDTRY 13.5433 0.11 2.44 1.05
EURTRY 15.3517 0.26 1.40 1.63
EURUSD 1.1330 0.11 -1.05 -0.40
GBPUSD 1.3609 0.13 -0.74 0.56
USDJPY 114.23 -0.34 -0.26 -0.75

Sepetler Son Günlük Değ.
bp

Haftalık Değ.
bp

Yılbaşı Değ.
bp

½ $ + ½ € 14.4925 13.50 -24.13 20.25
Dolar Endeksi 95.6520 -8.00 73.70 -1.80
REK 47.8200 - - 0.00

Endeks Vadeliler Son Günlük Değ.
(%)

Haftalık Değ.
(%)

Yılbaşı Değ.
(%)

S&P 500 Yakın Vade 4,539.75 -0.67 -3.74 -4.60
DAX Yakın Vade 15,673.00 -0.67 -1.98 -1.15
Dow Jones Yakın
Vade 35,058.00 -0.58 -3.05 -3.22

Emtialar Son Günlük Değ.
(%)

Haftalık Değ.
(%)

Yılbaşı Değ.
(%)

Ons Altın 1,813.27 -0.03 -0.78 -0.89
Gram Altın 789.89 0.10 1.64 1.10
WTI 85.73 0.63 4.42 13.51
BRENT 87.88 0.56 4.23 13.00
Bakır 4.41 0.24 -2.64 -0.38

Tahviller Son Günlük Değ.
bp

Haftalık Değ.
bp

Yılbaşı Değ.
bp

Türkiye 2 Yıllık 23.1800 -12.00 -103.00 48.00
Türkiye 10 Yıllık 23.0900 -26.00 -173.00 -123.00
ABD 10 Yıllık 1.8780 0.20 14.30 36.40
ABD 2 Yıllık 1.0670 2.00 16.40 33.70
Almanya 10 Yıllık -0.0140 0.80 1.00 16.30
Almanya 2 Yıllık -0.5620 0.30 1.00 6.60

Gelişmekte Olan
Ülke Kurları Son Günlük Değ.

(%)
Haftalık Değ.

(%)
Yılbaşı Değ.

(%)
USDZAR 15.5286 0.08 1.52 -2.66
USDIDR 14,373.55 0.10 0.48 0.92
USDTRY 13.5433 0.11 2.44 1.05
USDRUB 77.0777 0.09 3.16 2.93
USDBRL 5.5669 -0.02 0.84 -0.08
USDCNY 6.3499 -0.05 -0.14 -0.09
USDMXN 20.4147 0.03 0.33 -0.52
USDCZK 21.5330 -0.05 1.42 -1.59
USDHUF 315.9800 -0.05 2.36 -2.69
USDPLN 4.0048 -0.01 1.31 -0.73
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Euro/Dolar

Avrupa cephesinde dün ZEW güven endeksleri ön plandaydı.
Almanya’da yatırımcı güveni ekonomik toparlanmanın
hızlanacağına dair beklentilerle Temmuz’dan beri en yüksek
seviyeye çıkarak 51,7 ‘ye yükseldi. Cari koşullar endeksi ise 10.2 ile
negatif bölgeye gerileyerek 8 ayın en düşük seviyesine indi. Euro
Bölgesi ZEW beklenti endeksi de 49,4 oldu. ABD Merkez Bankası
New York Şubesi imalat endeksi, ocak ayında 0,7 değerinde negatif
bölgede açıklanarak beklenmedik düşüş kaydetti. Sıkılaşmaya
yönelik endişelerle dolar endeksi ve tahvil faizlerinde yüksek
volatilite öne çıkarken, paritede geri çekilme kaydedilmektedir.
1,1400 seviyesinin altına fiyatlamanın sarktığı paritede 1,1313 –
1,1273 ve 1,1234 seviyeleri destek, 1,1354 – 1,1390 ve 1,1420
direnç noktalarıdır.

Günlük Pivot Seviyeleri
   1.1464

  1.1415  

 1.1385   

1.1354    

 1.1306   

  1.1257  

   1.1227

GBP/USD

İngiliz Ulusal İstatistik Ofisi, 2021 yılı kasım ayı işsizlik oranını %4,1
seviyesinde açıkladı. İngiltere’de işsizlik oranı Ekim 2021
döneminde %4,2 ve Kasım 2020 döneminde %5,1 olarak
belirlenmişti. ABD tarafında ise New York Fed İmalat Endeksi 25,0
olan beklentinin aksine %0,7 oranında daralma gösterdi. ABD’de
geçen hafta açıklanan enflasyon verileri sonrası Fed üyelerinden
şahin tonda açıklamalar yükselirken, ABD tahvil faizlerinde de
yükseliş eğilimi devam ediyor. Dolar endeksinin de güçlendiği bir
günü geride bıraktık. Bugün İngiltere’de TÜFE verileri açıklanacak
olup, veri sonrası paritede oynaklık artabilir. Dün düşüş eğiliminin
hakim olduğu paritede 1,3570 – 1,3530 ve 1,3460 seviyeleri destek;
1,3650 – 1,3700 ve 1,3750 seviyeleri direnç olarak izlenebilir.

Günlük Pivot Seviyeleri
   1.3680

  1.3639  

 1.3609   

1.3580    

 1.3538   

  1.3497  

   1.3467
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USD/TRY

Dün yurt içinde Ekonomi Koordinasyon Kurulu toplantısı sonrası
yapılan yazılı açıklamada enflasyonla mücadele için yeni kararlar
alınabileceği belirtildi. ABD tarafında ise New York Fed İmalat
Endeksi 25,0 olan beklentinin aksine %0,7 oranında daralma
gösterdi. Bugün yurt içinde veri akışı sakin. ABD tarafında ise inşaat
izinleri ve konut başlangıçları izlenecek. ABD’de artan enflasyon
endişeleri ile beraber Fed üyelerinden gelen şahin açıklamalar
sonrası gelişmekte olan ülke para birimleri dolar karşısında değer
kaybederken, dolar endeksinde ise dün yükselişler görüldü. Kurda
dün bir miktar yükseliş yaşansa da son dönemdeki yatay hareketin
baskın kalmaya devam ettiğini söyleyebiliriz. Dolar/TL, saat 08:30
itibariyle 13,53’lü seviyelerde.

Günlük Pivot Seviyeleri
   14.1496

  14.0407  

 13.9079   

13.7750    

 13.6661   

  13.5571  

   13.4243

EUR/TRY

Almanya’da yatırımcı güveni ekonomik toparlanmanın
hızlanacağına dair beklentilerle Temmuz’dan beri en yüksek
seviyeye çıkarak 51,7 ‘ye yükseldi. Cari koşullar endeksi ise 10.2 ile
negatif bölgeye gerileyerek 8 ayın en düşük seviyesine indi. Euro
Bölgesi ZEW beklenti endeksi de 49,4 oldu. Yurt içinde ise
açıklanan önemli ekonomik veri bulunmazken, gündeme dair
gelişmeler ön plandaydı. Ekonomi Koordinasyon Kurulu,
Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay başkanlığında toplandı.
Toplantıda Türkiye ekonomisindeki gelişmeler ile geçen ay detayları
kamuoyuyla paylaşılan Türkiye Ekonomi Modeli çerçevesinde
alınan kararlara ilişkin gelişmelerin, enflasyon baskılarının
azaltılmasına yönelik tedbirlerin ele alındığı belirtildi. Euro/TL kuru
bu sabah 15,33’lü seviyelerden fiyatlanıyor.

Günlük Pivot Seviyeleri
   16.0338

  15.9225  

 15.7852   

15.6479    

 15.5366   

  15.4253  

   15.2880
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XAU/USD

ABD'de yükselen tahvil faizleri, altını baskılıyor. ABD 10 yıllık tahvil
faizi %1,88 sınırında ve bu seviyelerde olması, ons altının
yükselişini engellemiş durumda. Altın yine de 1800$ üzerindeki
hareketini koruyor ancak 1820-1830$ bölgesini aşmakta zorluk
çekiyor. Bu nedenle, bugünde tahvilin seyri, altın açısından takip
edilebilir. ABD'de dün piyasalar açıldı ve küresel borsalarda
satışların derinleştiği görüldü. Bu sabahta risk iştahı zayıf. Bugün
içinde ABD'den açıklanacak veriler var ancak altın üzerinde pek
etkili olmayabilir. Ons altın için 1817$ direncinin üzerinde
kapanışlarda 1824$ ve sonrasında 1829$ direnç noktası olarak
takip edilebilir. Geri çekilmelerin devamı durumunda 1806$ gün içi
desteği olurken 1799$ ve 1792$ bir sonraki destek noktaları olarak
karşımıza çıkıyor.

Günlük Pivot Seviyeleri
   1,818.45

  1,808.57  

 1,802.50   

1,796.42    

 1,786.54   

  1,776.67  

   1,770.59

DAX Yakın Vade

Fed’e yönelik sıkılaşma endişeleri ve ABD tahvil faizlerindeki
yükseliş küresel hisse piyasalarında satıcılı bir seyir yaşanmasına
ve risk iştahının zayıf seyrini sürdürmesine neden oluyor. Fed’e dair
beklentiler, tahvil faizlerinin seyri ve jeopolitik gelişmeler
gündemdeki önemli konu başlıkları olarak takip ediliyor. Avrupa
borsaları dün günü %1’leri aşan düşüşlerle tamamlarken, DAX
vadeli kontratı da günü %0,94 oranında düşüşle 15.779 puandan
tamamladı. Bu sabah da satıcılı fiyatlamanın devam ettiği DAX
vadelisinde 15.626 kısa vadeli ilk destek noktası olurken,
devamında 15.526 ve 15.413 seviyeleri destek olarak takip
edilebilir. Olası tepki alımlarında ise 15.711 – 15.787 ve 15.878
seviyeleri direnç konumunda bulunmaktadır. Bugün Almanya’da
aralık ayı TÜFE rakamı açıklanacaktır.  

Günlük Pivot Seviyeleri
   16,295.33

  16,186.67  

 16,093.33   

16,000.00    

 15,891.33   

  15,782.67  

   15,689.33
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Dow Jones Yakın Vade

Dow Jones endeksi dünü %1,51 düşüşle 35.368 puandan
tamamladı. ABD 10 yıllık tahvil faizindeki yükseliş devam ediyor.
Tahvildeki yükseliş, teknoloji hisselerini baskılarken, bu durumun
genele yayılmasıyla dün ABD endekslerinde satışların
derinleşmesine yol açtı. Ayrıca, ABD'de bilanço sezonu başladı ve
dün beklentilerin altında gelen banka bilançosu da endekslerdeki
seyrin bozulmasına neden oldu. Bu sabah vadeli piyasada ABD
endekslerinde satıcılı seyir devam ediyor. Bugün ABD'de konut ve
inşaat verileri takip edilecek. Endekslerin seyri için bugünde tahvil
faizinin görünümü yakından izlenebilir. Sözleşme için 35.258 -
35.506 - 35.754 direnç noktaları olarak takip edilebilir. Geri
çekilmelerde, 34.934 - 34.665 - 34.407 destek noktaları olarak
izleniyor.

Günlük Pivot Seviyeleri
   36,606.67

  36,469.33  

 36,314.67   

36,160.00    

 36,022.67   

  35,885.33  

   35,730.67

S&P 500 Yakın Vade

S&P 500 endeksi dünü %1,84 kayıpla 4.577 seviyesinde
tamamladı. ABD borsalarında dün satıcılı seyirler vardı. ABD 10
yıllık tahvil faizinin %1,88 seviyesinde olması ve yükselişini
sürdürmesi, teknoloji hisselerini baskılamaya devam ediyor. Bu
durumun genele yayılması, endekslerde de görünümü bozdu.
Dünkü satışların derinleştiği görüldü. Ayrıca, dün açıklanan ve
beklentilerin altında kalan banka bilançosunun da endekslerdeki
satıcılı seyri tetiklediği izlendi. Bugün için ABD'de ikincil düzey
veriler bulunuyor. İnşaat ve konut verileri açıklanacak, endeksler
üzerinde pek etkili olmayabilir. Bugünde tahvilin seyri takip edilebilir.
Bu sabah ABD vadelileri satıcılı seyrediyor. Sözleşme için 4.514 -
4.476 - 4.443 destek noktaları, 4.572 - 4.606 - 4.640 direnç
noktaları olarak görülüyor.

Günlük Pivot Seviyeleri
   4,812.83

  4,760.17  

 4,732.58   

4,705.00    

 4,652.33   

  4,599.67  

   4,572.08
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Brent Petrol

Petrol fiyatları üzerinde jeopolitik riskler etkili olmaya devam ediyor.
Dün, Abu Dabi'ye drone saldırısı olmuştu ve Yemen'deki Husiler
tarafından yapıldığı belirtilmişti. Birleşik Arap Emirlikleri bunun
karşılıksız kalmayacağını ifade etmeye devam ediyor. Rusya ve
Ukrayna arasındaki gerginlik sürüyor. Son olarak, Kerkük-Ceyhan
boru hattında yangın çıktı ve söndürülmesine rağmen hala
operasyona açılmadığı belirtiliyor. Bu gelişmeler, son üç gündür
petrol fiyatlarının yükselmesine neden oluyor. Ancak jeopolitik
risklerin ilerleyen günlerde azalmasıyla birlikte petrol fiyatlarında
teknik olarak düzeltme hareketi beklenebilir. Brent petrol için 87,77$
- 86,92$ - 86,06$ destek noktaları olarak takip edilebilir. Yukarıda
88,85$ - 89,52$ ve 90,68$ direnç noktaları olarak izleniyor.

Günlük Pivot Seviyeleri
   83.43

  82.70  

 81.71   

80.71    

 79.99   

  79.26  

   78.26

USD/JPY

ABD’de dün New York Fed'in Ocak ayına ilişkin imalat endeksi
raporu yayımlandı. ABD Merkez Bankası New York Şubesi imalat
endeksi, ocak ayında 0,7 değerinde negatif bölgede açıklanarak
beklenmedik düşüş kaydetti. Japonya Merkez Bankası dün faiz ve
getiri hedefinde değişiklik yapmazken 2014’ten bu yana ilk kez
enflasyon risklerine ilişkin sözlü yönlendirmesinde değişikliğe gitti.
Sıkılaşmaya yönelik endişelerle dolar endeksi ve tahvil faizlerinde
yüksek volatilite öne çıkarken, paritede yaşanan yükselişin ardından
bu sabah geri çekilme kaydedilmektedir. Paritede 114,14 – 113,90
ve 113,64 seviyeleri izlenen desteklerdir. Toparlanmalarda ise
114,45 – 114,70 ve 114,95 takip edilen direç seviyeleridir. 

Günlük Pivot Seviyeleri
   116.45

  116.25  

 115.95   

115.65    

 115.45   

  115.25  

   114.95
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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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