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Piyasa Gündemi

Fed’in daha agresif bir tutum ortaya koyacağı ile sıkılaşma
yönündeki endişeler geçen hafta risk iştahı üzerinde baskı
oluştururken, hisse piyasalarında satış baskısı artış kaydetti. Bu
hafta gözler çarşamba günü sona erecek Fed toplantısında
olacaktır. Fed’e endişelerine ek olarak Rusya – Ukrayna arasındaki
jeopolitik riskler de gündemdeki yerini koruyor. Hazine ve Maliye
Bakanı Nebati, hafta sonu ekonomist ve akademisyenlerle bir araya
geldi.

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

Türkiye

Türkiye İstatistik Kurumu, ocak ayına ilişkin tüketici güven endeksi
verilerini açıkladı. TÜİK ve Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası iş
birliğiyle yürütülen "Tüketici Eğilim Anketi" sonuçlarından
hesaplanan mevsim etkilerinden arındırılmış tüketici güven endeksi,
Ocak’ta 2021'in aralık ayına göre %6,2 arttı. Aralıkta 68,9
seviyesinde olan endeks, ocakta 73,2'ye yükseldi. Cumhurbaşkanı
Recep Tayyip Erdoğan Rusya - Ukrayna gerilimi ile ilgili, "İşgale
yönelik herhangi bir gelişme veyahut bir savaş çıkması, bölgenin
huzuru için çok ciddi bir ihlal doğurur." diyen Erdoğan, "Rusya ve
Ukrayna arasında bir barışın hakim olmasına biz arabulucu
olabiliriz." ifadesini kullandı. Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin
Nebati, ekonomistler ve akademisyenlerle bir araya geldi.
Toplantıda yakın zamanda gerçekleştirmeyi hedefledikleri
adımlardan bahsettiği belirtilen Bakan Nebati'nin, proje
bankacılığının hızlandırılacağını ve Katma Değer Vergisi’nde tüm
kesimleri memnun edecek bir sadeleştirilme yapılacağını
vurguladığı öğrenildi. Öte yandan Bakan Nebati'nin mevduat
ürünlerinde ‘Kur Korumalı TL Mevduat’ gibi farklı finansal
enstrümanlar geliştirdiklerini söylediği de kaydedildi. 

Euro Bölgesi

ECB Başkanı C. Lagarde ve Uluslararası Para Fonu Başkanı K.
Georgieva, Dünya Ekonomik Forumu'nun çevrim içi düzenlenen
"2022 Davos Gündemi" toplantısında küresel ekonomiye ilişkin
değerlendirmelerde bulundu. ECB Başkanı Lagarde, koronavirüs
salgının ardından ekonomik toparlanmanın beklenenden güçlü
olduğunu söyledi. Euro Bölgesi’nde enerji fiyatlarının enflasyon
üzerinde yarattığı baskıya değinen Lagarde, enerji fiyatlarında
jeopolitik gelişmelerin ve hava koşullarının büyük etkisinin olduğunu
aktardı. Artan enflasyon nedeniyle eleştirilere muhatap olan
Lagarde, Euro Bölgesi'nin ABD ile aynı enflasyonla karşı karşıya
olmadığını savundu. Fitch Rating, ECB'nin gelecek 2 yılda faiz
artırımı konusunda Fed'i takip etmesinin muhtemel olmadığını
savundu.

ABD

ABD Hazine Bakanı Janet Yellen enflasyonun yıl sonunda %2’ye
düşeceğine inandığını söyledi. Yellen enflasyonu düşürmenin Fed
ile hükümetin ortak sorumluluğu olduğunu ve Merkez Bankası’nın
doğru adımlar attığını söyledi. ABD Dışişleri Bakanlığı, olası bir
Rusya müdahalesine karşı, Kiev büyükelçiliğindeki personelinin
ailelerine Ukrayna'dan ayrılması talimatı verdi. Küresel piyasalarda
imalat ve hizmet PMI endeksleri ön planda olacak.

Piyasa Verileri

Pariteler Son Günlük Değ.
(%)

Haftalık Değ.
(%)

Yılbaşı Değ.
(%)

USDTRY 13.4550 -0.05 0.11 0.39
EURTRY 15.2415 -0.27 -0.59 0.90
EURUSD 1.1328 -0.13 -0.69 -0.43
GBPUSD 1.3548 -0.04 -0.69 0.12
USDJPY 113.89 0.21 -0.64 -1.05

Sepetler Son Günlük Değ.
bp

Haftalık Değ.
bp

Yılbaşı Değ.
bp

½ $ + ½ € 14.2875 2.50 -19.75 -0.25
Dolar Endeksi 95.7560 12.00 49.80 8.60
REK 47.8200 - - 0.00

Endeks Vadeliler Son Günlük Değ.
(%)

Haftalık Değ.
(%)

Yılbaşı Değ.
(%)

S&P 500 Yakın Vade 4,421.25 0.71 -3.28 -7.09
DAX Yakın Vade 15,542.00 -0.19 -2.42 -1.98
Dow Jones Yakın
Vade 34,372.00 0.63 -2.52 -5.12

Emtialar Son Günlük Değ.
(%)

Haftalık Değ.
(%)

Yılbaşı Değ.
(%)

Ons Altın 1,838.68 0.23 1.06 0.49
Gram Altın 795.41 0.45 1.15 1.80
WTI 85.59 1.13 2.23 13.32
BRENT 87.89 1.02 1.46 13.01
Bakır 4.45 -0.97 0.40 0.46

Tahviller Son Günlük Değ.
bp

Haftalık Değ.
bp

Yılbaşı Değ.
bp

Türkiye 2 Yıllık 23.0100 1.00 -29.00 31.00
Türkiye 10 Yıllık 22.6000 -3.00 -137.00 -172.00
ABD 10 Yıllık 1.7770 1.80 -1.50 26.30
ABD 2 Yıllık 1.0410 3.70 8.00 31.10
Almanya 10 Yıllık -0.0640 -4.00 -2.00 11.30
Almanya 2 Yıllık -0.6200 -3.40 -4.30 0.80

Gelişmekte Olan
Ülke Kurları Son Günlük Değ.

(%)
Haftalık Değ.

(%)
Yılbaşı Değ.

(%)
USDZAR 15.0984 -0.10 -1.82 -5.36
USDIDR 14,324.40 -0.02 -0.05 0.58
USDTRY 13.4550 -0.05 0.11 0.39
USDRUB 77.1450 -0.46 1.31 3.02
USDBRL 5.4603 0.17 -1.14 -2.00
USDCNY 6.3325 -0.10 -0.25 -0.37
USDMXN 20.4594 -0.01 0.82 -0.31
USDCZK 21.5346 0.13 0.54 -1.58
USDHUF 316.3275 0.10 1.42 -2.58
USDPLN 3.9952 0.00 0.74 -0.97
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Euro/Dolar

Avrupa cephesinde haftanın son işlem günü Avrupa Merkez
Bankası Başkanı C. Lagarde’ın söylemleri ön plandaydı. ECB
Başkanı Lagarde, koronavirüs salgının ardından ekonomik
toparlanmanın beklenenden güçlü olduğunu, Euro Bölgesi’nde
enerji fiyatlarının enflasyon üzerinde yarattığı baskıya değindi. Artan
enflasyon nedeniyle eleştirilere muhatap olan Lagarde, Euro
Bölgesi'nin ABD ile aynı enflasyonla karşı karşıya olmadığını
savundu. ABD’de ise Hazine Bakanı J. Yellen enflasyonun yıl
sonunda %2’ye düşeceğine inandığını söyledi. Küresel piyasalarda
ocak ayına ait öncü imalat ve hizmet PMI rakamları takip edilecek.
1,1300 seviyesinin üzerinde fiyatlamanın sürdüğü paritede 1,1368–
1,1400 ve 1,1434 takip edilen dirençlerdir. Geri çekilmelerde ise
1,1300 - 1,1273 ve 1,1243 destek noktalarıdır.

Günlük Pivot Seviyeleri
   1.1585

  1.1520  

 1.1485   

1.1450    

 1.1385   

  1.1320  

   1.1285

GBP/USD

Geçen hafta cuma günü İngiltere’de açıklanan veriler beklentileri
karşılayamadı. İngiltere’de tüketici güveni -19 ile -15 beklentinin
altında gerçekleşirken, perakende satışlar ise aralık ayında aylık
-3,70% ve yıllık –0,90% ile beklentilerin bir hayli altında kaldı.
Pandeminin etkisinin hissedildiği perakende satışlar verisi ile
beraber cuma günü paritede düşüş eğilimleri görüldü. Bugün
İngiltere ve ABD’de öncü PMI verileri takip edilecek olup, bu
haftanın en önemli veri akışı ise Fed’in faiz kararı olacak. Çarşamba
açıklanacak karar ve Fed Başkanı Powell’ın konuşması piyasalarda
oynaklığı artırabilir. Kısa vadeli yükseliş trendini aşağı kıran paritede
1,3530 – 1,3460 ve 1,3390 seviyeleri destek; 1,3575 – 1,3660 ve
1,3700 seviyeleri ise direnç olarak izlenebilir.

Günlük Pivot Seviyeleri
   1.3835

  1.3775  

 1.3743   

1.3711    

 1.3650   

  1.3589  

   1.3557

444 0 435 www.gedikyatirim.com.tr

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


Gedik Forex Bülten 24 Ocak 2022

USD/TRY

Geçen hafta kurda 13,26 ile 13,66 seviyeleri arasında oynaklığın
azaldığı ve açıklanan verilerin fiyatlamalar üzerinde etkisinin sınırlı
kaldığı bir haftayı geride bıraktığımızı söyleyebiliriz. TCMB’nin
geçen hafta faizleri sabit bırakması ile beraber sınırlı düşüş görülse
de hafta kapanışında yatay görünümün korunduğunu gördük.
Hazine ve Maliye Bakanı Nebati, hafta sonu ekonomist ve
akademisyenlerle yaptığı toplantıda, DTH’larını kur korumalı
mevduata geçerek kurumlar vergisi istisnasından yararlanmak
isteyen şirketlerden 10 milyar dolar döviz bozumu beklediğini
bildirdi. Bugün yurt içinde veri akışı sakin. ABD tarafında ise öncü
PMI verileri takip edilecek olup, Dolar/TL, saat 08:30 itibariyle
13,45’li seviyelerde bulunuyor.

Günlük Pivot Seviyeleri
   14.3430

  14.0975  

 13.6594   

13.2213    

 12.9758   

  12.7303  

   12.2921

EUR/TRY

Euro Bölgesi'nde, haftanın son işlem günü Avrupa Merkez Bankası
Başkanı C. Lagarde’ın söylemleri ön plandaydı. ECB Başkanı
Lagarde, koronavirüs salgının ardından ekonomik toparlanmanın
beklenenden güçlü olduğunu, Euro Bölgesi’nde enerji fiyatlarının
enflasyon üzerinde yarattığı baskıya değindi. Artan enflasyon
nedeniyle eleştirilere muhatap olan Lagarde, Euro Bölgesi'nin ABD
ile aynı enflasyonla karşı karşıya olmadığını savundu. Yurt içinde
ocak ayına ilişkin tüketici güven endeksi 73,2’ye yükseldi. Avrupa
cephesinde ocak ayına ait öncü imalat ve hizmet PMI rakamları
takip edilecek. Euro/TL kuru bu sabah 15,21’li seviyelerden
fiyatlanıyor.

Günlük Pivot Seviyeleri
   16.2836

  16.0210  

 15.5802   

15.1395    

 14.8768   

  14.6142  

   14.1734
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XAU/USD

Ons altın için kritik hafta çünkü çarşamba günü Fed'in faiz kararı
bulunuyor. Son günlerde, Fed belirsizliği ve erken sıkılaşma
ihtimalleriyle 1800$ altında seyreden altın, geçtiğimiz hafta jeopolitik
risklerin etkisiyle yükselmeye başladı. 1830-1840$ bandını zorlayan
altında yeni haftanın ilk gününde de hafif alıcılı seyirler görülüyor.
Bu haftada, Ukrayna-Rusya arasındaki gelişmeler yakından
izlenecektir. Buna ek olarak, Fed'in kararı ve Fed Başkanı Powell'ın
söylemleri çarşamba günü altının seyrinde belirleyici olabilir. O güne
kadar altında Fed baskısı ve jeopolitik risklerin etkisi devam edebilir.
Bugün için ABD'de imalat/hizmetler PMI verileri takip edilecek. Ons
altında 1846$ - 1854$ - 1862$ direnç noktaları, 1832$ - 1822$ -
1813$ destek noktaları olarak bulunuyor.

Günlük Pivot Seviyeleri
   1,845.38

  1,836.72  

 1,832.12   

1,827.53    

 1,818.86   

  1,810.20  

   1,805.60

DAX Yakın Vade

Fed’e yönelik sıkılaşma endişeleri ve jeopolitik gerilimin etkisiyle
risk iştahının baskı altında kaldığı geçen haftada küresel hisse
piyasalarında satıcılı bir fiyatlama etkili oldu. ECB Başkanı Lagarde,
cuma günkü konuşmasında enflasyona karşı doğru politika tepkisini
belirlemenin çok kritik olacağını ifade etti. Merkez bankalarının
hamleleri ve ekonomik veri akışları gündemdeki önemini koruyor.
Avrupa borsaları cuma gününü etkili olan satışlarla %2’lere
yaklaşan kayıplarla tamamlarken, DAX vadeli kontratı da günü
%2,03 oranında kayıpla 15.571 puandan tamamladı. Bu sabah
yataya yakın sınırlı bir kaybın izlendiği DAX vadelisinde 15.500 –
15.437 ve 200 günlük üssel ortalama (15.379) destek olarak takip
edilebilir. Tepki alımlarında ise  15.614 – 15.735 ve 15.840
seviyeleri direnç konumundadır. 

Günlük Pivot Seviyeleri
   16,236.33

  16,095.67  

 15,937.33   

15,779.00    

 15,638.33   

  15,497.67  

   15,339.33
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Dow Jones Yakın Vade

Dow Jones endeksi haftayı %1,30 düşüşle 34.265 puandan
tamamladı. ABD 10 yıllık tahvil faizi hafta içerisinde %1,90
seviyesine doğru yükselmesine karşın haftanın son işlem gününde
%1,75 seviyesine doğru düşüş kaydetti. Ancak, Fed'in erken
sıkılaşacağına dair beklentiler ve enflasyonist endişelerin
korunduğu bir ortamda, risk iştahı zayıf seyrediyor. Bu durumda
endeksleri baskıladığı için cuma günü de kayıplar yaşandı. Bu hafta
önemli olacak çünkü Fed'in faiz kararı bulunuyor. 26 Ocak günü
Fed'in kararı izlenecek. O güne kadar Fed belirsizliği de fiyatları
baskılayabilir. Bu sabah ABD vadelileri hafif alıcılı işlem görüyor.
Sözleşme için 34.731 - 34.996 - 35.353 direnç noktaları olarak takip
edilebilir. Geri çekilmelerde, 34.124 - 33.757 - 33.436 destek
noktaları olarak izleniyor.

Günlük Pivot Seviyeleri
   36,494.33

  36,197.67  

 35,728.33   

35,259.00    

 34,962.33   

  34,665.67  

   34,196.33

S&P 500 Yakın Vade

S&P 500 endeksi haftayı %1,89 kayıpla 4.397 seviyesinde
tamamladı. Yükselen ABD 10 yıllık tahvil faizi, geçtiğimiz hafta
endeksleri baskılamış ve ivme kayıpları yaşanmıştı. Hafta içerisinde
%1,90 seviyesine doğru yükselen tahvil faizi, haftanın son işlem
gününde %1,75 seviyesine doğru düşüş kaydetti. Enflasyonist
endişeler ve Fed'in erken sıkılaşacağına dair beklentiler, piyasaları
rahatsız ediyor. Bu durumda, endekslerde satışlara neden oluyor,
risk iştahı zayıf. Bu hafta Fed haftası olacak. 26 Ocak günü Fed'in
faiz kararı bulunuyor. Öncesinde, Fed belirsizliği fiyatları
baskılayabilir. Bu sabah vadeli piyasada ABD endeksleri sınırlı
yükselişle işlem görüyor. Sözleşme için 4.389 - 4.334 - 4.277 destek
noktaları, 4.467 - 4.518 - 4.570 direnç noktaları olarak bulunuyor.

Günlük Pivot Seviyeleri
   4,740.17

  4,703.58  

 4,679.17   

4,654.75    

 4,618.17   

  4,581.58  

   4,557.17
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Brent Petrol

Petrol fiyatları yeni haftaya alıcılı başladı. Jeopolitik riskler devam
ediyor. Ukrayna-Rusya arasındaki gelişmeler ve ABD'nin Rusya'ya
yönelik sert söylemleri, piyasaları rahatsız ediyor. Petrolde, arz
sıkıntısı sürdüğü için fiyatları da destekliyor. Pandemiyle birlikte dip
seviyelere doğru düşüş kaydeden talebinde artık toparlanıyor
olması aslında petroldeki yükselişin sürmesini sağlıyor. Dünya
Sağlık Örgütünün, ABD'deki vaka sayılarında zirveyi gördüklerine
dair açıklamalarda bulunması, varyantın petrol talebi üzerinde ciddi
bir baskı yaratmayacak beklentisini de güçlendirmiş durumda.
Bugün için açıklanacak önemli bir veri akışı olmadığı için fiyatlar
üzerinde veri bazlı hareket beklenmeyebilir. Brent petrolde 87,94$ -
86,91$ - 85,75$ destek noktaları, 89,40$ - 90,54$ - 91,59$ direnç
noktaları.

Günlük Pivot Seviyeleri
   85.55

  85.10  

 84.29   

83.48    

 83.03   

  82.58  

   81.77

USD/JPY

ABD’de haftanın son işlem günü açıklanan önemli ekonomik veri
akışı bulunmazken, gündeme dair gelişmeler takip edildi. ABD
Hazine Bakanı J. Yellen enflasyonun yıl sonunda %2’ye düşeceğine
inandığını söyledi. Japonya’da haftanın son işlem günü enflasyon
aralık ayında %0,5 seviyesinde gerçekleşti. Böylece enflasyon
BOJ'un hedefinden uzak kalmaya devam etti. Haftanın ilk işlem
günü ise Japonya’da sabah açıklanan hizmet ve imalat PMI
rakamları takip edildi. Ocak ayına ait imalat PMI endeksi 54,6
seviyesinde açıklanarak iyileşmeye devam ederken, beklentilerin
altında kaldı. Hizmet sektörü PMI endeksi ise 46,6 seviyesinde
açıklanarak zayıfladı. Paritede 114,00 seviyesinin üzerinde 114,28 –
114,66 ve 115,05 seviyeleri direnç, 113,48 – 113,13 ve 112,70
destek noktalarıdır.

Günlük Pivot Seviyeleri
   116.30

  115.89  

 115.21   

114.53    

 114.12   

  113.70  

   113.02
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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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