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Piyasa Gündemi

Jeopolitik gerilim ve belirsizliklere bağlı olarak küresel risk iştahı
zayıf seyrini sürdürüyor. Rusya – Ukrayna arasındaki gelişmeler
önemini korurken, ABD ve NATO’nun Rusya’ya karşı olası hamleleri
jeopolitik riskleri canlı tutuyor. Bugün piyasaların gözü Fed
toplantısında olacak. Bu toplantıda bir faiz değişimi beklenmezken,
ilerleyen sürece dair faiz artışına ilişkin yönlendirme ile Powell’ın
açıklamaları fiyatlamalar üzerinde belirleyici olacaktır. 

Açıklanacak Önemli Ekonomik Veriler       
•    22:00 Fed Toplantısı ve Faiz Kararı Önem: Yüksek
•    22:30 Fed Başkanı Powell’ın Konuşması Önem: Yüksek

Türkiye

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası Ocak ayına ilişkin reel kesim
güven endeksi ve imalat sanayi kapasite kullanım oranını açıkladı.
Buna göre reel kesim güven endeksinde Ocak ayında toparlanma
görülürken, kapasite kullanım oranı geriledi. Reel kesim güven
endeksi Ocak ayında 109,5 seviyesine çıktı. İmalat sanayi
genelinde kapasite kullanım oranı, bir önceki aya göre 1,1 puan
azalarak %77,6 seviyesinde gerçekleşti. Mevsimsel etkilerden
arındırılmış kapasite kullanım oranı ise bir önceki aya göre 0,4 puan
azalarak %78 değerini aldı. IMF 2022 küresel büyüme tahminini
%4,9'dan %4,4'e indirdi. Fon, Türkiye'ye ilişkin 2022 ve 2023
büyüme tahminlerinde revizyon yapmadı. 2021 büyüme tahminini
ise %9'dan %11'e yükseltti.

Euro Bölgesi

Almanya’da arz zincirindeki sorunlar, artan koronavirüs vakaları ve
enflasyon sıkıntılarına rağmen IFO iş iklimi endeksi yılın ilk ayında
95,7’ye yükseldi. Cari koşullar endeksi 96.9’dan 96.1’e geriledi.
Firmaların gelecek 6 aya ilişkin projeksiyonlarını gösteren
beklentiler endeksi ise 92.6’dan 95.2’ye yükseldi. IFO verisi,
Avrupa’nın en büyük ekonomisinin virüs kısıtlamalarına dirençli
kaldığını gösterdi. Bundesbank dün bu yıl için %4,2 büyüme
olacağını öngördü, enflasyonun ise kısa vadede yüksek seyrini
sürdüreceği tahmininde bulundu. Bu iyileşmeye rağmen Rusya ile
çatışma ve doğalgaz krizi gibi çeşitli riskler ekonomiye baskı
yapabilir.

ABD

ABD'de Conference Board Tüketici Güven Endeksi, Ocak'ta aylık
bazda 1,4 puan azalışla 113,8 seviyesine geriledi. Amerikalı
tüketicilerin mevcut iş ve iş gücü piyasası koşullarına ilişkin
değerlendirmelerini yansıtan mevcut durum endeksi, Ocak'ta 3,4
puan artışla 148,2 seviyesine çıktı. ABD yönetimi, Ukrayna işgali
durumunda uygulanacak yaptırımlara karşılık Rusya'nın doğal gazı
kesmesi halinde Avrupa'nın ihtiyacının karşılanması için Asya, Orta
Doğu ve Kuzey Afrika'daki doğal gaz üreticileri ile görüştüklerini
belirtti. Ülkede bugün Fed’in kararı, karar sonrası metninde yer
alacak ifadeler ve Fed Başkanı Powell'ın söylemleri önemli olacak.

Piyasa Verileri

Pariteler Son Günlük Değ.
(%)

Haftalık Değ.
(%)

Yılbaşı Değ.
(%)

USDTRY 13.4796 0.00 0.36 0.57
EURTRY 15.2279 -0.06 -0.07 0.81
EURUSD 1.1305 0.01 -0.36 -0.62
GBPUSD 1.3509 0.01 -0.80 -0.17
USDJPY 113.88 -0.02 -0.35 -1.06

Sepetler Son Günlük Değ.
bp

Haftalık Değ.
bp

Yılbaşı Değ.
bp

½ $ + ½ € 14.3713 10.37 -12.12 8.13
Dolar Endeksi 95.9600 1.20 45.00 29.00
REK 47.8200 - - 0.00

Endeks Vadeliler Son Günlük Değ.
(%)

Haftalık Değ.
(%)

Yılbaşı Değ.
(%)

S&P 500 Yakın Vade 4,357.25 0.19 -3.69 -8.43
DAX Yakın Vade 15,200.00 0.46 -3.68 -4.14
Dow Jones Yakın
Vade 34,214.00 0.08 -1.99 -5.55

Emtialar Son Günlük Değ.
(%)

Haftalık Değ.
(%)

Yılbaşı Değ.
(%)

Ons Altın 1,847.93 0.02 0.29 1.00
Gram Altın 800.86 0.02 0.64 2.50
WTI 85.25 0.17 -0.09 12.88
BRENT 86.98 -0.21 -0.46 11.85
Bakır 4.45 1.18 0.14 0.51

Tahviller Son Günlük Değ.
bp

Haftalık Değ.
bp

Yılbaşı Değ.
bp

Türkiye 2 Yıllık 22.3600 -44.00 -82.00 -34.00
Türkiye 10 Yıllık 22.5200 15.00 -57.00 -180.00
ABD 10 Yıllık 1.7760 -0.60 -6.40 26.20
ABD 2 Yıllık 1.0360 0.40 -0.30 30.60
Almanya 10 Yıllık -0.0780 2.70 -6.40 9.90
Almanya 2 Yıllık -0.6480 0.20 -8.60 -2.00

Gelişmekte Olan
Ülke Kurları Son Günlük Değ.

(%)
Haftalık Değ.

(%)
Yılbaşı Değ.

(%)
USDZAR 15.2403 -0.06 -0.46 -4.47
USDIDR 14,343.85 0.09 -0.15 0.72
USDTRY 13.4796 0.00 0.36 0.57
USDRUB 78.5540 -0.16 3.09 4.90
USDBRL 5.4437 0.05 -0.03 -2.29
USDCNY 6.3221 -0.09 -0.36 -0.53
USDMXN 20.6007 -0.17 0.58 0.38
USDCZK 21.6474 0.02 1.10 -1.07
USDHUF 317.4600 -0.04 1.20 -2.23
USDPLN 4.0530 0.06 1.68 0.46
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Euro/Dolar

Avrupa’nın en büyük ekonomisi olan Almanya’da IFO güven
endeksleri takip edildi. Almanya’da arz zincirindeki sorunlar, artan
koronavirüs vakaları ve enflasyon sıkıntılarına rağmen IFO iş iklimi
endeksi yılın ilk ayında 95,7’ye yükseldi. Cari koşullar endeksi ise
96.9’dan 96.1’e geriledi. ABD’de ocak ayına ait conference board
tüketici güveni 113,8 seviyesinde açıklanarak beklentilerin üzerinde
açıklanırken, sınırlı gerileme kaydetti. Haftanın teması olan Fed’in
kararı ve Fed Başkanı Powell’ın açıklamaları ön planda olacak.
Yüksek volatilitenin yaşanabileceği günde paritede 1,1290
seviyesinin üzerinde 1,1335 – 1,1368 ve 1,1400 izlenen direnç
seviyeleridir. Geri çekilmelerde ise 1,1290 seviyesinin altında
1,1260 – 1,1243 ve 1,1205 takip edilen desteklerdir.

Günlük Pivot Seviyeleri
   1.1552

  1.1518  

 1.1467   

1.1416    

 1.1382   

  1.1348  

   1.1297

GBP/USD

IMF, İngiltere ekonomisinin 2022 yılında %4,7 (önceki tahmin %5)
oranında büyüyeceğini öngörürken, 2023 beklentisini ise %1,9
seviyesinden %2,3 seviyesine çıkardı. İngiltere’de sanayi siparişleri
dengesi beklentilerin üzerinde 24 olarak açıklandı. ABD tarafında
ise tüketici güveni ocak ayında 113,8 ile beklentilerin üzerinde
açıklandı. IMF, ABD ekonomisinin 2022 yılında %4 (önceki beklenti
%5,2) büyüyeceğini öngörürken, 2023 büyüme beklentisini ise
%2,2’den %2,6 seviyesine çıkardı. Bugün TSİ 22:00’da Fed faiz
kararı açıklanacak olup, Fed Başkanı Powell’ın TSİ 22:30’da
yapacağı konuşmada vereceği mesajlar önemli olacak. Paritede
1,3435 – 1,3390 ve 1,3350 seviyeleri destek; 1,3530 - 1,3575 ve
1,3660 seviyeleri direnç olarak izlenebilir.

Günlük Pivot Seviyeleri
   1.3822

  1.3783  

 1.3731   

1.3679    

 1.3640   

  1.3601  

   1.3549
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USD/TRY

TCMB verilerine göre reel kesim güven endeksi, ocak ayında 3,4
puan artarak 109,5 seviyesine yükseldi. Kapasite kullanım oranı ise
ocak ayında 1.1 puan azalarak %77,6 seviyesine geriledi. IMF,
Dünya Ekonomik Görünüm Raporunu açıkladı. IMF, Türkiye
ekonomisinin 2021 yılında büyüme beklentisini %9 seviyesinden
%11 seviyesine yükseltirken, 2022 ve 2023 büyüme beklentilerini
değiştirmeyerek %3,3 seviyesinde sabit tuttu. ABD’de ise tüketici
güveni ocak ayında 113,8 seviyesinde beklentilerin üzerinde
gerçekleşti. Açıklanan verileri kur üzerinde etkisi sınırlı kaldı. Bugün
TSİ 22:00’da Fed’in faiz kararı takip edilecek olup fiyatlama
üzerinde oynaklık artabilir. Dolar/TL, bu sabah saat 08:30 itibariyle
13,45'li seviyelerde bulunuyor.

Günlük Pivot Seviyeleri
   13.8276

  13.7400  

 13.6275   

13.5149    

 13.4274   

  13.3398  

   13.2273

EUR/TRY

Avrupa’nın en büyük ekonomisi olan Almanya’da IFO güven
endeksleri takip edildi. Almanya’da arz zincirindeki sorunlar, artan
koronavirüs vakaları ve enflasyon sıkıntılarına rağmen IFO iş iklimi
endeksi yılın ilk ayında 95,7’ye yükseldi. Cari koşullar endeksi ise
96.9’dan 96.1’e geriledi. Yurt içinde reel kesim güven endeksinde
Ocak ayında toparlanma görülürken, kapasite kullanım oranı
geriledi. Reel kesim güven endeksi Ocak ayında 109,5 seviyesine
çıktı. İmalat sanayi genelinde kapasite kullanım oranı, bir önceki
aya göre 1,1 puan azalarak %77,6 seviyesinde gerçekleşti. Yurt
içinde ve Avrupa cephesinde açıklanacak önemli veri akışı
bulunmazken, piyasalarda Fed’in kararı ve vereceği mesajlar ön
planda olacak. Euro/TL kuru bu sabah 15,20’li seviyelerden
fiyatlanıyor.

Günlük Pivot Seviyeleri
   15.5067

  15.4240  

 15.3309   

15.2378    

 15.1551   

  15.0724  

   14.9793
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XAU/USD

Ons altın jeopolitik risklerin sürmesi nedeniyle bu hafta 1830-1850$
aralığındaki seyrini korumayı başarıyor. Rusya-Ukrayna ve ABD
arasındaki gelişmeler yakından izleniyor. Tansiyon artmaya devam
ederse bu durum altında güvenli liman algısının sürmesini
sağlayabilir. Altın için bir başka gündem, bugünkü Fed toplantısı
olarak görülüyor. Fed'den bugün için bir sürpriz beklenmiyor. Ancak
verilecek mesajlarda, ilk faiz artış sinyali aranıyor olacak.
Dolayısıyla karar metni ve Fed Başkanı Powell'ın konuşması, altının
seyri açısından önemli olacaktır. Fed şahinleşmeye devam eder ve
bu sene için agresif bir şekilde faiz artırabilir algısını verirse, altın
baskı altında kalabilir. Ons altın için 1852$ - 1857$ - 1865$ direnç
noktaları, 1842$ - 1835$ - 1827$ destek noktaları olarak görülüyor.

Günlük Pivot Seviyeleri
   1,840.74

  1,834.96  

 1,826.31   

1,817.66    

 1,811.88   

  1,806.10  

   1,797.45

DAX Yakın Vade

Jeopolitik riskler ve Fed’e ilişkin sıkılaşma endişeleri son haftalarda
hisse piyasaları üzerinde baskı oluşturuyor. Haftaya sert satışlarla
başlayan hisse piyasalarında dün bir miktar toparlanma çabası
gözlense de bu taraftaki yükselişlerin sınırlı kaldığı görüldü. Bugün
Fed toplantısı yakından takip edilecek olup, aynı zamanda jeopolitik
gelişmeler de önemini korumaktadır. Avrupa borsaları dün günü
yükselişlerle tamamlarken, DAX vadeli kontratı da günü %0,69
oranında yükselişle 15.131 puandan tamamladı. Bu sabah hafif
alıcılı bir seyrin takip edildiği DAX vadelisinde toparlanma çabasının
devamında 15.256 – 200 günlük üssel ortalama (15.370) ve 15.459
seviyeleri direnç olarak takip edilebilir. Geri çekilmelerde ise 15.125
– 15.046 ve 14.909 seviyeleri destek 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 %0,19 düşüşle 34.297 puandan
tamamladı. Ukrayna-Rusya arasındaki gerilimin artıyor olması ve
ABD'den sert söylemlerin gelmesi, risk iştahının zayıflamasına
neden oluyor. Bugün Fed toplantısı var ve Fed faiz kararını
açıklayacak. Bugünkü toplantısında faiz konusunda bir sürpriz
beklenmiyor. Mart ayı veya sonrası için ilk faiz artışına yönelik
sinyaller bu toplantıdan çıkması bekleniyor. Bu açıdan kritik bir
toplantı olacaktır. Karar sonrası da Fed Başkanı Powell'ın
konuşması izlenecek. Jeopolitik riskler ve Fed belirsizliği derken
ABD borsalarında dün düşüşler görüldü. Bu sabah vadelilerde tepki
alımları izleniyor. Sözleşme için 34.634 - 35.114 - 35.555 direnç
noktaları olurken, 33.908 - 33.444 - 32.908 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 %1,22 kayıpla 4.356 seviyesinde
tamamladı. Geçtiğimiz haftadan beri, Rusya-Ukrayna arasındaki
tansiyonun dinmemesi ve ABD'den sert söylemlerin gelmesi,
piyasaları endişelendirmeye devam ediyor. Bugün Fed faiz kararını
açıklayacak. Bugünkü toplantı için bir beklenti yok. Gelecek
açıklamalarda, bu senenin ilk faiz artış sinyali aranıyor olacak.
Karar metni ve Fed Başkanı Powell'ın konuşması bu açıdan kritik
olacaktır. Jeopolitik risklerin sürmesi ve Fed belirsizliği, bu hafta
endekslerin ivme kaybetmesine neden oldu. Bu sabah vadeli
piyasada ABD endekslerinde hafif alıcılı seyirler izleniyor. Sözleşme
için 4.406 - 4.481 - 4.559 direnç noktaları olarak takip edilebilir. Geri
çekilmelerde, 4.308 - 4.231 - 4.156 destek noktaları olarak
bulunuyor.

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 fiyatlarındaki iyimserlik korunuyor. Dünyada yükselen
enflasyona karşı en iyi korunma aracı olarak emtialar görülüyor.
Bunun da petrolde talebi desteklemesi, fiyatlarında yükselişini
sağlıyor. Son günlerde, fiyatlarda bir diğer etken, jeopolitik riskler
olarak görülüyor. ABD'nin Rusya'ya yönelik sert söylemleri, Rusya
ve Ukrayna arasındaki tansiyonun sürmesi, fiyatların yükselişini
destekliyor. Dün Amerikan Petrol Enstitüsü haftalık stoklarında 872
bin varil azalma kaydedildi. Petrol için sınırlı pozitif bir veri. ABD
daha önceden duyurduğu 13.4 mn varil stratejik petrol rezervini
kullandıracağını belirtti. Sürpriz bir miktar olmaması, fiyatları
etkilemedi. Bugün Fed'in kararı takip edilebilir. Brent petrolde
88,80$ -90,00$- 91,39$ dirençler, 87,12$ -85,75$- 84,58$ destek
noktaları.

Günlük Pivot Seviyeleri
   88.71

  87.68  

 87.15   

86.62    

 85.60   

  84.57  

   84.04

USD/JPY

ABD’de ocak ayına ait conference board tüketici güveni aylık bazda
1,4 puan azalışla 113,8 seviyesine geriledi. Japonya Merkez
Bankası Başkanı Haruhiko Kuroda, para politikasını aşırı gevşek
tutmayı taahhüt etti ve merkez bankasının ücretler yükselmeye
başlamadan önce enflasyonun yükselme riskinin farkında olduğunu
bildirdi. Başbakan Kishida ise Japonya'da son zamanlarda yükselen
fiyatları küresel emtia enflasyonuna bağladı ve sağlam bir ekonomik
büyüme elde etmek için ücretleri ve hane gelirini artırma gereğini
vurguladı. Paritede 114,00 seviyesinin altında 113,48 – 113,13 ve
112,85 seviyeleri destek, 114,28 – 114,66 ve 115,05 izlenen direnç
seviyeleridir.

Günlük Pivot Seviyeleri
   115.19

  114.71  

 114.45   

114.19    

 113.71   

  113.23  

   112.97
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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."

444 0 435 www.gedikyatirim.com.tr

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

