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Piyasa Gündemi

TCMB dünkü toplantısında beklentilere paralel faiz oranlarında
değişikliğe gitmedi ve politika faizini %14,0 olarak korudu. Karar
metninde alınmış olan kararların birikimli etkilerinin takip edileceğini
ifade edilirken, daha önceki toplantıda kullanılan ilk çeyrek boyunca
ifadesi bu defa yer almadı. Fed’e ilişkin sıkılaşma beklentileri
küresel risk iştahı üzerinde baskı oluşturmaya devam ederken,
Rusya – Ukrayna arasındaki gelişmeler de önemini koruyor.
 
Açıklanacak Önemli Ekonomik Veriler       
•    10:00 Türkiye – Tüketici Güveni Önem: Orta
•    15:30 ECB Başkanı Lagarde Konuşması Önem: Orta

Türkiye

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası yılın ilk faiz kararını açıkladı.
Buna göre politika faizi piyasa beklentileri doğrultusunda %14
seviyesinde sabit tutuldu. Böylelikle 4 ayın ardından TCMB faiz
indirim döngüsüne ara vermiş oldu. Karar metninde Türk lirasını
öncelikleyen geniş kapsamlı bir politika çerçevesinin gözden
geçirme sürecinin yürütüldüğü vurgulandı. Bununla birlikte bir
önceki karar metninde yer alan ilk çeyrek vurgusu bu metinde yer
almadı. Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası'nın net döviz rezervleri
14 Ocak haftası itibariyle 7,5 milyar dolara geriledi. Yabancı
yatırımcı art arda sekizinci haftada da hisse senedinde net satıcı
olarak 2021'in başından bu yana en uzun çıkış serisini
gerçekleştirdi. Yurt içinde bugün tüketici güveni ve gündeme dair
gelişmeler izlenecek.

Euro Bölgesi

Euro Bölgesi'nde, aralık ayında yıllık enflasyon enerji fiyatlarındaki
yükselişin etkisiyle %5'e çıkarak verilerin toplandığı son 25 yılın en
yüksek seviyesine ulaştı. Avrupa Merkez Bankası Başkanı C.
Lagarde, Euro Bölgesi'nde enflasyonun ana yönlendiricisinin artan
enerji fiyatları ve arz darboğazları olduğunu ve bu faktörlerin
etkilerinde hafifleme olduğunda enflasyonun yavaş yavaş
gerileceğini öngördüklerini söyledi. Lagarde enerji fiyatlarının
sonsuza dek yükselmeyeceğini, arz zinciri sıkıntılarının da
çözüleceğini belirterek enflasyondaki düşüşün 2023 ve 2024'te
devam edeceğini ifade etti. Lagarde konuşmasında Fed'e atıfta
bulunarak "Fed'in yaptığı gibi hızlı tepki vermemek için nedenlerimiz
var. ABD'de enflasyon daha yüksek" yorumunu yaptı. Almanya'da
üretici fiyatlarında artış oranı Aralık ayında, tüm zamanların zirvesini
görerek yıllık bazda %24,2 aylık bazda ise %5,0 arttı. Avrupa
cephesinde ECB Başkanı C. Lagarde'ın söylemleri ve tüketici
güveni takip edilecek.

ABD

ABD Çalışma Bakanlığı'nın verilerine göre işsizlik maaşı başvuruları
15 Ocak ile biten haftada 55 bin artarak 286 bine yükseldi. Böylece
ekim ortasından beri en yüksek seviye görülmüş oldu. ABD'de
işsizlik maaşından yararlanan toplam kişi sayısı 8 Ocak ile biten
haftada 1.635 milyon seviyesine yükseldi. Philadelphia Fed imalat
endeksi ise ocak ayında 23,2 olarak tahminlerin üzerinde
gerçekleşti. Mevcut konut satışları ise Aralık 2021'de aylık bazda
%4,6 azalarak piyasa beklentilerinin altında kaldı. Ülkede ikinci el
konut satışları, Aralık 2021'de bir önceki yılın aynı ayına göre ise
%7,1 azaldı.

Piyasa Verileri

Pariteler Son Günlük Değ.
(%)

Haftalık Değ.
(%)

Yılbaşı Değ.
(%)

USDTRY 13.4461 0.49 -0.51 0.32
EURTRY 15.2203 0.66 -1.36 0.76
EURUSD 1.1325 0.19 -0.79 -0.44
GBPUSD 1.3596 0.05 -0.61 0.47
USDJPY 113.84 -0.31 -0.31 -1.09

Sepetler Son Günlük Değ.
bp

Haftalık Değ.
bp

Yılbaşı Değ.
bp

½ $ + ½ € 14.2625 -18.50 -31.50 -2.75
Dolar Endeksi 95.7150 -2.00 54.80 4.50
REK 47.8200 - - 0.00

Endeks Vadeliler Son Günlük Değ.
(%)

Haftalık Değ.
(%)

Yılbaşı Değ.
(%)

S&P 500 Yakın Vade 4,448.75 -0.58 -4.43 -6.51
DAX Yakın Vade 15,676.00 -1.37 -1.10 -1.14
Dow Jones Yakın
Vade 34,545.00 -0.21 -3.49 -4.64

Emtialar Son Günlük Değ.
(%)

Haftalık Değ.
(%)

Yılbaşı Değ.
(%)

Ons Altın 1,841.63 0.19 1.32 0.66
Gram Altın 795.93 0.75 0.66 1.87
WTI 83.98 -0.63 0.30 11.19
BRENT 86.45 -0.33 0.53 11.17
Bakır 4.47 -1.41 0.59 0.82

Tahviller Son Günlük Değ.
bp

Haftalık Değ.
bp

Yılbaşı Değ.
bp

Türkiye 2 Yıllık 23.0000 -8.00 -65.00 30.00
Türkiye 10 Yıllık 22.6300 -41.00 -140.00 -169.00
ABD 10 Yıllık 1.7750 -5.00 -0.90 26.10
ABD 2 Yıllık 1.0200 -2.30 5.90 29.00
Almanya 10 Yıllık -0.0240 -1.50 6.40 15.30
Almanya 2 Yıllık -0.5860 -0.80 1.20 4.20

Gelişmekte Olan
Ülke Kurları Son Günlük Değ.

(%)
Haftalık Değ.

(%)
Yılbaşı Değ.

(%)
USDZAR 15.2183 -0.03 -1.06 -4.60
USDIDR 14,350.00 0.09 0.23 0.76
USDTRY 13.4461 0.49 -0.51 0.32
USDRUB 76.7334 -0.03 0.66 2.47
USDBRL 5.4199 -0.30 -1.97 -2.72
USDCNY 6.3425 0.02 -0.16 -0.21
USDMXN 20.5033 -0.17 0.98 -0.09
USDCZK 21.4603 0.01 -0.12 -1.92
USDHUF 315.9850 0.22 1.15 -2.69
USDPLN 3.9996 -0.06 0.65 -0.86
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Euro/Dolar

Avrupa cephesinde enflasyon rakamları ve Avrupa Merkez Bankası
Başkanı C. Lagarde’ın söylemleri ön plandaydı. Euro Bölgesi'nde,
aralık ayında yıllık enflasyon enerji fiyatlarındaki yükselişin etkisiyle
%5'e çıkarak verilerin toplandığı son 25 yılın en yüksek seviyesine
ulaştı. Avrupa Merkez Bankası Başkanı C. Lagarde, Euro
Bölgesi'nde enflasyonun ana yönlendiricisinin artan enerji fiyatları
ve arz darboğazları olduğunu ve bu faktörlerin etkilerinde hafifleme
olduğunda enflasyonun yavaş yavaş gerileceğini öngördüklerini
söyledi. ABD’de işsizlik maaşı başvuruları, geçen hafta 286 bin ile 3
ayın en yüksek seviyesini gördü. Dalgalı seyrin kaydedildiği
paritede 1,1358 – 1,1390 ve 1,1420 seviyeleri direnç, 1,1300 –
1,1273 ve 1,1243 destek noktalarıdır.

Günlük Pivot Seviyeleri
   1.1464

  1.1415  

 1.1385   

1.1354    

 1.1306   

  1.1257  

   1.1227

GBP/USD

Dün İngiltere’de önemli bir veri akışı bulunmazken, ABD tarafında
ise 15 Ocak ile biten haftada işsizlik maaşı başvuruları 225 bin olan
beklentinin üzerinde 286 bin olarak açıklandı. Veri son üç ayın zirve
seviyesine işaret etti. ABD’de ikinci el konut satışları aralık ayında
%4,6 azalış gösterirken, Philadelphia Fed İmalat Endeksi ise 20
olan beklentinin üzerinde 23,2 olarak açıklandı. ABD tarafında
açıklanan veriler sonrası paritede dün kararsız seyirlerin yaşandığı
gözlendi. Bugün İngiltere’de perakende satışlar ve tüketici güveni,
ABD tarafında ise CB öncü göstergeler verisi izlenecek. Hafta
başından itibaren kararsız seyirlerin hakim olduğu paritede 1,3570 –
1,3530 ve 1,3460 seviyeleri destek; 1,3660 – 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

TCMB Para Politikası Kurulu, politika faizini piyasa beklentileri
dahilinde %14 düzeyinde sabit bıraktı. Karar metninde küresel gıda
ve tarımsal emtia fiyatlarındaki artışlar, tedarik süreçlerindeki
aksaklıklar ve döviz piyasasında yaşanan sağlıksız fiyat
oluşumlarına bağlı olarak döviz kurlarına endeksli fiyatlama
davranışlarının yakın dönem enflasyondaki yükselişte etkili olduğu
belirtildi. ABD tarafında ise 15 Ocak ile biten haftada işsizlik maaşı
başvuruları 286 bin ile beklentileri aşarak son üç ayın zirvesine
çıktı. İkinci el konut satışları ise aralık ayında %4,6 azalış kaydetti.
TCMB faiz kararı sonrası sınırlı düşüş gösteren Dolar/TL, bu sabah
08:30 itibariyle 13,41’li seviyelerden işlem görüyor. Dolar endeksi
ise 95,71 seviyesinde bulunuyor.

Günlük Pivot Seviyeleri
   14.1496

  14.0407  

 13.9079   

13.7750    

 13.6661   

  13.5571  

   13.4243

EUR/TRY

Euro Bölgesi'nde, aralık ayında yıllık enflasyon enerji fiyatlarındaki
yükselişin etkisiyle %5'e çıkarak 25 yılın en yüksek seviyesine
ulaştı. Avrupa Merkez Bankası Başkanı C. Lagarde, Euro
Bölgesi'nde enflasyonun ana yönlendiricisinin artan enerji fiyatları
ve arz darboğazları olduğunu ve bu faktörlerin etkilerinde hafifleme
olduğunda enflasyonun yavaş yavaş gerileceğini öngördüklerini
söyledi. Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası yılın ilk toplantısında
beklentilere paralel faizlerde bir değişikliğe gitmedi. Karar metninde
Türk lirasını öncelikleyen geniş kapsamlı bir politika çerçevesinin
gözden geçirme sürecinin yürütüldüğü vurgulandı. Bununla birlikte
bir önceki karar metninde yer alan ilk çeyrek vurgusu bu metinde
yer almadı. Euro/TL kuru bu sabah 15,19’lu seviyelerden
fiyatlanıyor.

Günlük Pivot Seviyeleri
   15.6906

  15.5487  

 15.3347   

15.1207    

 14.9788   

  14.8369  

   14.6229
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XAU/USD

Ons altın 1840$ üzerine doğru tepkilerine başladı. Küresel
piyasalarda, ABD 10 yıllık tahvil faizinin %1,90 seviyesinden %1,80
seviyesinin altına doğru gerilemesi, altının bu hareketini destekliyor.
Altında diğer bir konu, jeopolitik riskler. Rusya ve Ukrayna arasında
gerilim devam ediyor ve ABD'nin sert söylemleri var. Özellikle
Rusya için ekonomik yaptırımlar kapıda şeklinde tehditleri
bulunuyor. Bu gelişmeler, altının bu hafta hızlı yükselmesini
sağlıyor. Güvenli liman algısının çalışıyor olması, altının bu
seviyelere yükselmesine neden oldu. Ancak bu riskler azalmaya
başlarsa, ons altında da düzeltme hareketi ilerleyen günler için
beklenebilir. Ons altın için 1832$ - 1822$ - 1813$ destek noktaları,
1846$ - 1854$ ve 1862$ direnç noktaları olarak görülüyor.

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’in daha agresif bir sıkılaşmaya gideceğine dair beklentiler ve
jeopolitik riskler risk iştahı ve hisse piyasaları üzerinde baskı
oluşturuyor. Son günlerde küresel hisse piyasalarında gün
içerisinde toparlanma çabası izlense de tepki alımlarının sınırlı
kaldığı ve satıcılı görünümün devam ettiği takip ediliyor. Fed’e dair
beklentiler, tahvil faizlerinin seyri ve jeopolitik gelişmeler
gündemdeki önemini koruyor. Avrupa borsaları dün günü
toparlanma çabasıyla hafif alıcılı bir görünümle tamamlarken, DAX
vadeli kontratı akşam saatlerinde gün içi kazançlarını geri verdi. Bu
sabah da zayıf bir görünüm ortaya koyan DAX vadelisinde  15.614
– 15.526 ve 15.447 seviyeleri destek olarak takip edilebilir. Tepki
alımlarında ise   15.734 – 15.802 ve 15.890 seviyeleri direnç
konumundadır. 

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 %0,89 düşüşle 34.715 puandan
tamamladı. Bu hafta ABD 10 yıllık tahvil faizinde %1,90 sınırına
doğru görülen yükseliş, endeksleri baskılıyordu. Dün tahvil faizinde
gerileme görülmesine karşın piyasalarda risk iştahı zayıftı. Fed ile
ilgili beklentiler, enflasyonist endişeler gündemde yerini koruyor.
Rusya-Ukrayna arasındaki gerilim devam ederken, ABD'nin de bu
konuya yönelik sert söylemleri de, piyasaları rahatsız ediyor. Bu
sabahta ABD vadelilerinde satıcılı seyir sürüyor. Bugün içinde
tahvilin seyri, jeopolitik riskler ve ABD'den açıklanacak veriler takip
edilebilir. Aynı zamanda, ABD'de bilançolar açıklanıyor, hisse bazlı
ayrışmalara neden olabiliyor. Sözleşme için 34.731 - 34.996 -
35.329 direnç noktaları, 34.381 - 34.066 - 33.704 destek noktaları
olarak bulunuyor.

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 %1,10 kayıpla 4.482 seviyesinde
tamamladı. ABD endeksleri üzerinde Fed ile ilgili beklentiler,
yükselen tahvil faizi, enflasyonist endişeler ve jeopolitik riskler, etkili
oluyor. ABD 10 yıllık tahvil faizi bu hafta %1,90 seviyesine doğru
yükselirken, dün gerileme vardı ve %1,80 seviyesinin altına doğru
gevşedi. Rusya-Ukrayna arasındaki gerilim sürüyor ve ABD'den de
sert söylemler geliyor. Bu durumda aslında piyasaları rahatsız
ediyor ve risk iştahını zayıflatıyor. Bugün içinde jeopolitik riskler,
tahvilin seyri, ABD'den açıklanacak veriler ve bilançolar takip
edilebilir. ABD'de açıklanan bilançolarda hisse bazlı ayrışmalara yol
açabiliyor. Sözleşme için 4.408 - 4.369 - 4.319 destek noktaları,
4.475 - 4.514 - 4.566 direnç noktaları olarak takip edilebilir.

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 fiyatlarında bu hafta jeopolitik riskler baskın kaldı ve hızlı
yükselişine neden oldu. Abu Dabi'ye yapılan drone saldırısı,
Kerkük-Ceyhan boru hattında çıkan yangın derken fiyatlar hızlı
yükseldi. Jeopolitik risklerin dağılmasıyla, fiyatlarda son iki gündür
düzeltme hareketi görülüyor. Ana resimde hala yükselen trendini
koruduğu görülüyor. ABD Beyaz Saray'dan yapılan açıklamada,
Biden'ın yükselişten rahatsız olduğunu ve stratejik petrol rezervlerin
daha hızlı serbest bırakılması konusunda çalışmaların yapılacağı
söyleniyor. İran nükleer anlaşmasıyla ilgili bir karar yok ancak ABD
karar aşamasına yaklaştık şeklinde açıklamalarda bulundu. Brent
petrol için 85,75$ - 84,94$ - 84,12$ destek noktaları, 87,59$ -
88,57$ - 89,40$ direnç noktaları olarak takip edilebilir.

Günlük Pivot Seviyeleri
   83.43

  82.70  

 81.71   

80.71    

 79.99   

  79.26  

   78.26

USD/JPY

ABD’de dün haftalık işsizlik maaşı başvuruları ve Philadelphia Fed
imalat endeksi verisi ön plandaydı. İşsizlik maaşı başvuruları 15
Ocak ile biten haftada 55 bin artarak 286 bine yükseldi. Böylece
ekim ortasından beri en yüksek seviye görülmüş oldu. ABD'de
işsizlik maaşından yararlanan toplam kişi sayısı 8 Ocak ile biten
haftada 1.635 milyon seviyesine yükseldi. Philadelphia Fed imalat
endeksi ise ocak ayında 23,2 olarak tahminlerin üzerinde
gerçekleşti. Japonya'da enflasyon aralık ayında %0,5 seviyesinde
gerçekleşti. Böylece enflasyon BOJ'un hedefinden uzak kalmaya
devam etti. Geri çekilmenin yaşandığı paritede 113,48 – 113,13 ve
112,70 seviyeleri destek, 113,95 – 114,28 ve 114,66 seviyeleri
izlenen dirençlerdir.

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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