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Piyasa Gündemi

ABD ve Rusya arasındaki siyasi gerilim ve Ukrayna cephesindeki
jeopolitik riskler küresel risk iştahını üzerinde baskı oluşturuyor.
Yeni haftanın ilk işlem gününde jeopolitik gerilim ve endişeler
fiyatlamalar üzerinde etkili olurken, hisse piyasalarında sert satışlar
yaşandı. Risk başlıklarının ön planda olduğu ve risk iştahının zayıf
seyrettiği mevcut konjonktürde jeopolitik gelişmeler ile yarın sona
erecek Fed toplantısı yakından takip edilecektir.

Açıklanacak Önemli Ekonomik Veriler       
•    10:00 Türkiye – Reel Kesim Güven Endeksi Önem: Orta
•    18:00 ABD – CB Tüketici Güveni Önem: Orta

Türkiye

İran’dan Türkiye’ye gelen gazın kesilmesinin ardından organize
sanayi bölgelerine ve elektrik çevrim santrallerine yönelik doğalgaz
kesintileri ve arkasından gelen elektrik kesintileri sonrası Türk
yetkililer İran’a gitti. İran’ın gaz akışının başladığını duyurmasına
rağmen henüz akış olmadığını belirten yetkililer, doğalgaz
depolama tesislerinin devrede olduğunu, İran gazının tekrar düzenli
akışının sağlanamaması durumunda kademeli elektrik kesintilerinin
gündeme gelebileceğini belirtti. Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı
Fatih Dönmez, enerji kesintileri hakkında yaptığı değerlendirmede,
“Bu geçici arızi durum, bizden kaynaklanan durum değil.
Hedeflerimize engel olmaz, hem sanayicimizi hem ihracatçımıza
uygun miktarda arz güvenliğini tahkim etmek için elimizden geleni
yapıyoruz. Sorun kurulu güç kapasitesinin yetersizliği değil, anlık
olarak İran'dan gelen gazın kesintiye uğraması durumudur. Bunu da
birkaç gün sonra atlatacağız.” dedi. Yurt içinde bugün reel sektör
güven endekslerinin açıklanması bekleniyor.

Euro Bölgesi

Euro Bölgesi'nde ocak ayında satın alma yöneticileri endeksi verileri
açıklandı. Ocak ayında Omicron varyantının yayılması ticari
faaliyetleri yavaşlattı ve Euro Bölgesi ekonomisini olumsuz etkiledi.
İmalat sektörü PMI endeksi beklentileri aşarak 59,0 seviyesinde
açıklanırken, hizmet PMI endeksi 51,2 seviyesine geriledi. Tedarik
zincirindeki gecikmelerin azalması imalat sektörüne destek sağlasa
da koronavirüs nedeniyle bazı ülkelerde yeniden kısıtlamalara
gidilmesi hizmet sektöründe belirgin bir yavaşlamaya neden oldu.
Avrupa’nın en büyük ekonomisi olan Almanya'da Ocak ayına ilişkin
PMI verileri toparlanmaya işaret etti. Ülkede hem hizmet hem
sanayi sektörüne ilişkin veri beklentilerin üzerinde gerçekleşti. Aralık
ayında 57,9 değerini alan imalat PMI verisi 57 seviyesindeki
beklentilerin üzerine çıkarak 60,5 seviyesinde gerçekleşirken,
hizmet PMI endeksinde de güçlü toparlanma gözlenerek 52,2 oldu.

ABD

ABD'de imalat PMI endeksi aylık bazda 55'e düşerek 15 ayın en
düşük seviyesini kaydetti. Hizmet sektörü PMI da ocakta aralık
ayına göre 6,7 puan azalarak 50,9'a düştü. Söz konusu dönemde
veri 18 ayın en düşük seviyesine indi. Ülkede bugün Conference
Board tüketici güveninin açıklanması bekleniyor.

Piyasa Verileri

Pariteler Son Günlük Değ.
(%)

Haftalık Değ.
(%)

Yılbaşı Değ.
(%)

USDTRY 13.4623 -0.35 -0.49 0.44
EURTRY 15.2245 -0.49 -0.57 0.79
EURUSD 1.1309 -0.10 -0.08 -0.59
GBPUSD 1.3474 -0.10 -0.86 -0.43
USDJPY 113.78 -0.17 -0.73 -1.14

Sepetler Son Günlük Değ.
bp

Haftalık Değ.
bp

Yılbaşı Değ.
bp

½ $ + ½ € 14.2675 -2.00 -9.00 -2.25
Dolar Endeksi 95.9790 6.10 24.70 30.90
REK 47.8200 - - 0.00

Endeks Vadeliler Son Günlük Değ.
(%)

Haftalık Değ.
(%)

Yılbaşı Değ.
(%)

S&P 500 Yakın Vade 4,364.75 -0.89 -4.50 -8.27
DAX Yakın Vade 15,162.00 0.90 -3.91 -4.38
Dow Jones Yakın
Vade 34,041.00 -0.62 -3.46 -6.03

Emtialar Son Günlük Değ.
(%)

Haftalık Değ.
(%)

Yılbaşı Değ.
(%)

Ons Altın 1,841.72 0.00 1.54 0.66
Gram Altın 797.21 -0.49 1.03 2.04
WTI 83.47 -0.13 -2.02 10.52
BRENT 86.00 -0.06 -1.60 10.58
Bakır 4.41 0.04 0.18 -0.44

Tahviller Son Günlük Değ.
bp

Haftalık Değ.
bp

Yılbaşı Değ.
bp

Türkiye 2 Yıllık 22.8000 -21.00 -50.00 10.00
Türkiye 10 Yıllık 22.3700 -23.00 -98.00 -195.00
ABD 10 Yıllık 1.7650 0.70 -11.10 25.10
ABD 2 Yıllık 1.0170 3.00 -3.00 28.70
Almanya 10 Yıllık -0.1050 -4.10 -8.30 7.20
Almanya 2 Yıllık -0.6500 -3.00 -8.50 -2.20

Gelişmekte Olan
Ülke Kurları Son Günlük Değ.

(%)
Haftalık Değ.

(%)
Yılbaşı Değ.

(%)
USDZAR 15.3075 0.23 -1.34 -4.04
USDIDR 14,361.80 0.08 0.02 0.84
USDTRY 13.4623 -0.35 -0.49 0.44
USDRUB 78.6128 -0.19 2.09 4.98
USDBRL 5.4878 -0.07 -1.44 -1.50
USDCNY 6.3287 -0.03 -0.39 -0.43
USDMXN 20.6299 0.29 1.08 0.52
USDCZK 21.7280 0.26 0.85 -0.70
USDHUF 319.6600 0.18 1.11 -1.56
USDPLN 4.0384 0.18 0.82 0.10
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Euro/Dolar

Küresel piyasalarda haftanın ilk işlem günü ocak ayına ait imalat ve
hizmet sektörü PMI rakamları takip edildi. Euro Bölgesi’nde imalat
sektörü PMI endeksi beklentileri aşarak 59,0 seviyesinde
açıklanırken, hizmet PMI endeksi 51,2 seviyesine geriledi. Tedarik
zincirindeki gecikmelerin azalması imalat sektörüne destek
sağlarken, koronavirüs nedeniyle bazı ülkelerde yeniden
kısıtlamalara gidilmesi hizmet sektöründe belirgin bir yavaşlamaya
neden oldu. ABD’de ise imalat PMI endeksi 55 seviyesine
gerilerken, hizmet sektörü PMI endeksi 50,9 seviyesine düştü. Risk
iştahındaki volatilite ile birlikte paritede 1,1290 – 1,1260 ve 1,1243
seviyeleri destek, 1,1335 – 1,1368 ve 1,1400 takip edilen direnç
seviyeleridir.

Günlük Pivot Seviyeleri
   1.1523

  1.1502  

 1.1477   

1.1452    

 1.1431   

  1.1410  

   1.1385

GBP/USD

Dün öncü PMI verileri ön plandaydı. İngiltere’de imalat PMI 56,9 ve
hizmetler PMI 53,30 seviyesinde açıklanarak beklentilerin hafif
altında gerçekleşti. ABD tarafında ise imalat PMI 55 seviyesi ile son
15 ayın en düşük seviyesine gerilerken, hizmetler PMI 50,9 ile son
18 ayın en düşük seviyesine işaret etti. Artan Kovid-19 vakaları,
tedarik zincirinde yaşanan aksaklıklar ve iş gücüne yönelik sıkıntılar
ile beraber ABD’de PMI verileri beklentilerin altında kaldı. Dün
düşüş eğilimini sürdüren paritede Fed’in artan enflasyona karşı
şahinleşmesine yönelik beklentiler fiyatlama üzerinde etkisini
sürdürmeye devam ediyor. Bugün ABD’de tüketici güveni takip
edilecek olup, paritede 1,3440 – 1,3390 ve 1,3350 seviyeleri
destek; 1,3530 - 1,3575 ve 1,3660 seviyeleri direnç olarak
izlenebilir.

Günlük Pivot Seviyeleri
   1.3786

  1.3768  

 1.3736   

1.3703    

 1.3685   

  1.3667  

   1.3635
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USD/TRY

Dün yurt içinde önemli bir veri akışı bulunmazken, ABD’de
açıklanan öncü PMI verileri beklentilerin altında gerçekleşti. Tedarik
zincirindeki aksaklıklar, iş gücüne yönelik sıkıntılar ve Kovid – 19
vakalarındaki artış ile beraber ABD’de imalat PMI ocak ayında
%2,7’lik düşüş ile 55 seviyesinde açıklandı. Veri son 15 ayın en
düşük düzeyine işaret etti. Hizmetler PMI ise son 18 ayın en düşük
seviyesine gerileyerek 50,9 düzeyinde açıklandı. Açıklanan verilerin
kur fiyatlaması üzerinde etkisi olmadığını ve son dönemdeki yatay
seyrin devam ettiğini söyleyebiliriz. Dolar/TL, bu sabah saat 08:30
itibariyle 13,45’li seviyelerde bulunuyor. Dolar endeksi 95,96
seviyesinde bulunurken, ABD 10 yıllık tahvil faizi %1,75’li
seviyelerden işlem görüyor.

Günlük Pivot Seviyeleri
   14.2545

  13.9650  

 13.7749   

13.5848    

 13.2953   

  13.0058  

   12.8157

EUR/TRY

Euro Bölgesi’nde imalat sektörü PMI endeksi beklentilerin üzerinde
59,0 seviyesinde açıklanırken, hizmet PMI 51,2 seviyesine geriledi.
Tedarik zincirindeki gecikmelerin azalması imalat sektörüne destek
sağlarken, koronavirüs nedeniyle bazı ülkelerde yeniden
kısıtlamalara gidilmesi hizmet sektöründe belirgin bir yavaşlamaya
neden oldu. Almanya'da hem hizmet hem sanayi sektörüne ilişkin
veri beklentilerin üzerinde gerçekleşti. Ülkede imalat PMI verisi
beklentilerin üzerinde 60,5 seviyesinde gerçekleşirken, hizmet PMI
endeksinde de güçlü toparlanma gözlenerek 52,2 oldu. Yurt içinde
açıklanan önemli veri akışı bulunmazken, gündeme dair gelişmeler
takip edildi. Bugün reel sektör güven endeksleri ön planda olacak.
Euro/TL kuru bu sabah 15,20’li seviyelerden fiyatlanıyor.

Günlük Pivot Seviyeleri
   16.3598

  16.0208  

 15.7891   

15.5573    

 15.2183   

  14.8792  

   14.6475
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XAU/USD

Rusya ve Ukrayna arasındaki tansiyon artarken, ABD'nin de
Rusya'ya yönelik sert söylemleri, piyasalarda risk iştahının
zayıflamasına ve borsalarda satışlara neden oldu. Ons altında,
güvenli liman algısı çalıştığı için bu gelişmeler altının yukarı yönlü
hareketini destekliyor. 1830-1840$ bölgesindeki yatay seyir
korunuyor. Bugün içinde jeopolitik riskler fiyatları etkilemeye devam
edebilir. Bugün Fed'in toplantısı başlıyor ve yarın karar açıklanacak.
Karara dair bir sürpriz beklenmiyor. Fed'in erken sıkılaşma
ihtimalinin konuşulduğu bugünlerde yarın verilecek mesajlar kritik
olacaktır. Fed belirsizliği de piyasalarda kararsız seyirlere neden
olurken, ons altın yarınki Fed'i bekliyor. Ons altın için 1848$ - 1856$
- 1865$ direnç noktaları, 1835$ - 1827$ ve 1818$ destek noktaları
olarak bulunuyor.

Günlük Pivot Seviyeleri
   1,845.04

  1,836.60  

 1,829.30   

1,821.99    

 1,813.55   

  1,805.11  

   1,797.81

DAX Yakın Vade

Rusya - Ukrayna konusundaki jeopolitik risk ve endişeler yeni
haftanın ilk gününde risk iştahının zayıf seyretmesine ve küresel
hisse piyasalarında sert satışların yaşanmasına neden oldu. Avrupa
borsaları dün günü %3’leri aşan hatta bazı borsalarda %4’leri bulan
kayıplarla tamamlarken, DAX vadeli kontratı akşam saatlerinde
ABD borsalarının kayıplarını geri almasının etkisiyle gün içi
düşüklerinden bir miktar toparlandı. Dün oldukça sert fiyatlamaların
yaşandığı DAX vadelisinde 14.829 puan test edilirken, bu sabah
15.100’lü seviyelerden işlem geçiyor. Aşağı yönlü hareketlerin
devamında 15.053 – 14.909 ve 14.829 seviyeleri destek olarak
takip edilebilir. Tepki alımlarında ise 15.219 – 200 günlük üssel
ortalama (15.371) ve 15.459 seviyeleri direnç konumunda
bulunmaktadır. 

Günlük Pivot Seviyeleri
   16,184.67

  16,037.33  

 15,908.67   

15,780.00    

 15,632.67   

  15,485.33  

   15,356.67
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Dow Jones Yakın Vade

Dow Jones endeksi dünü %0,29 yükselişle 34.364 puandan
tamamladı. Rusya-Ukrayna arasındaki gerilim ve ABD'nin Rusya'ya
sert söylemleri, piyasalarda oynaklığa neden oldu. Dün ABD
endekslerinde jeopolitik riskler nedeniyle satışların derinleştiği
görüldü. DJI endeksinde 1000 puana yakın değer kaybı yaşanırken,
kapanışa doğru enerji, perakende ve sanayi sektörlerine gelen
alımlarla, kayıpların toparlandığı izlendi. Piyasada Ukrayna-Rusya
ve ABD gerginliği devam ediyor ve bu durum risk iştahının zayıf
seyretmesine neden oluyor. Yarın Fed faiz kararını açıklayacak.
Fed'in erken sıkılaşma ihtimalleri de fiyatları baskılıyor. Bu sabah
ABD vadelileri hafif satıcılı seyrediyor. Sözleşme için 34.248 -
34.634 - 35.114 direnç noktaları, 33.757 - 33.302 - 32.709 destek
noktaları olarak takip edilebilir.

Günlük Pivot Seviyeleri
   36,495.67

  36,198.33  

 35,729.67   

35,261.00    

 34,963.67   

  34,666.33  

   34,197.67

S&P 500 Yakın Vade

S&P 500 endeksi dünü %0,28 artışla 4.410 seviyesinde tamamladı.
Jeopolitik riskler dün ABD endekslerinde sert satışlara neden oldu
ve açılışta S&P 500 endeksinde de kayıplar %4'ü buldu. ABD'nin
Rusya'ya yönelik sert söylemleri ve Rusya-Ukrayna arasındaki
gerilimin yükselmesi, piyasaları endişelendiriyor ve risk iştahının
zayıflamasına neden oluyor. Kapanışa doğru perakende, enerji ve
sanayi sektörlerine gelen alımların etkisiyle endekste kayıplarını
toparladı. Bugünde jeopolitik riskler etkisini sürdürebilir. Yarın Fed
faiz kararını açıklayacak. Fed'in erken sıkılaşacağına dair
beklentilerde fiyatları baskılıyor. Bu sabah vadeli piyasada ABD
endeksleri sınırlı düşüşle işlem görüyor. Sözleşme için 4.308 -
4.231 - 4.151 destek noktaları, 4.389 - 4.467 - 4.528 direnç
noktaları olarak izleniyor.

Günlük Pivot Seviyeleri
   4,753.75

  4,712.75  

 4,642.00   

4,571.25    

 4,530.25   

  4,489.25  

   4,418.50
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Brent Petrol

Petrol fiyatları dün sabaha alıcılı başlamasının ardından gün içinde
satışlar hızlandı. Bugünde dünkü kayıpların toparlandığı
gözlemleniyor. Fed'in agresif bir şekilde faiz artışına başlayabilir
beklentisi, petrolde tüketimin azalması anlamına geliyor. Bu beklenti
zaman zaman fiyatları baskılayabiliyor. ABD'nin Rusya'ya yönelik
söylemleri ve Rusya-Ukrayna arasındaki tansiyonun artarak devam
etmesi, petrol fiyatları üzerinde yükselişe neden oluyor. Jeopolitik
riskler bugünde etkisini sürdürebilir. İran nükleer anlaşma
görüşmeleri devam ediyor ve İran anlaşmaya yakın olduklarını,
gerekli sözler verilirse, ABD ile görüşmeye hazırız şeklinde mesajlar
veriyor. Brent petrol için 85,75$ - 84,66$ ve 83,39$ destek noktaları,
87,53$ - 88,80$ ve 90,00$ direnç noktaları olarak görülüyor.

Günlük Pivot Seviyeleri
   89.47

  87.75  

 86.87   

85.99    

 84.27   

  82.55  

   81.67

USD/JPY

ABD’de haftanın ilk işlem günü ocak ayına ait satın alma yöneticileri
endeksi verileri açıklandı. Ülkede imalat PMI endeksi aylık bazda
55'e düşerek 15 ayın en düşük seviyesini kaydetti. Hizmet sektörü
PMI da ocakta aralık ayına göre 6,7 puan azalarak 50,9'a düştü.
Söz konusu dönemde veri 18 ayın en düşük seviyesine indi.
Japonya’da ocak ayına ait imalat PMI endeksi 54,6 seviyesinde
açıklanarak iyileşmeye devam ederken, beklentilerin bir miktar
altında kaldı. Hizmet sektörü PMI endeksi ise 46,6 seviyesinde
açıklanarak zayıfladı. Paritede 114,00 seviyesinin altında 113,48 –
113,13 ve 112,85 takip edilen destek seviyeleridir. Toparlanmalarda
ise 114,28 – 114,66 ve 115,05 izlenen direnç seviyeleridir.

Günlük Pivot Seviyeleri
   115.27

  114.99  

 114.56   

114.14    

 113.85   

  113.57  

   113.15
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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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