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Piyasa Gündemi

Fed dünkü toplantısında beklentilere paralel olarak faiz oranlarında
bir değişikliğe gitmezken, karar metninde faiz artışlarının yakında
başlamasının uygun olacağı ifade edildi. Fed Başkanı Powell, mart
ayında faiz artışı için koşulların uygun olduğunu söyledi. Powell’ın
toplantı sonrasındaki açıklamaları beklenenden daha şahin tonda
gerçekleşirken, Fed sonrası risk iştahının baskı altında kaldığı
görülüyor. Bugün yurt içinde Enflasyon Raporu toplantısı önemli
olacak.

Açıklanacak Önemli Ekonomik Veriler       
•    10:30 TCMB Enflasyon Raporu Önem: Yüksek
•    16:30 ABD – GSYH 2021/4Ç Önem: Yüksek

Türkiye

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, İran'dan Türkiye'ye yönelik
gaz akışının 10-15 gün içinde devam edeceğini, Türkiye'nin İran'a
borcunun olmadığını söyledi. Erdoğan, dün akşam katıldığı canlı
yayında para politikası ve piyasa faizlerine ilişkin
değerlendirmelerde de bulundu. Avrupa Birliği Türkiye Delegasyonu
Başkanı Büyükelçi Nikolaus Meyer-Landrut, Türkiye ile AB'li
yetkililerin Gümrük Birliği'nin güncellenmesi konusunda görüşmeler
yürüttüğünü belirterek, "Gümrük Birliği'nin güncellenmesinin iki taraf
açısından da önemli bir potansiyeli barındırdığı konusunda
anlaştığımızı söyleyeyim. İki tarafa da yararlı." dedi. Yurt içind
ebugün yılın ilk enflasyon raporunun yayınlanması beklenirken,
diğer yandan geçen hafta gerçekleşen TCMB toplantıısnın
tutunakları takip edilecek.

Euro Bölgesi

Avrupa Merkez Bankası (AMB) Yönetim Konseyi üyesi Gediminas
Simkus enflasyon görünümünün AMB'nin para politikasının yönünü
değiştirmesini gerektirmediğini söyledi. Litvanya Merkez Bankası
Başkanı Simkus verdiği mülakatta Euro Bölgesi'nin para
politikasının ABD veya diğer Merkez Bankalarıyla
kıyaslanamayacağını, farklı ekonomik koşullar olduğunu belirtti.
Almanya son dönemde koronavirüs vakalarındaki hızlı artışın
ekonomiyi olumsuz etkilemesiyle bu yılki büyüme beklentisini
önceki tahminlerin altına çekti. Hükümet, 2022 tahminini Ekim
ayındaki %4,1'den %3,6'ya indirdi. Ekonomi Bakanlığı yılın
başlarının özellikle ülkenin hizmet sektörü için zoru olacağını, ancak
yılın devamında toparlanmanın hızlanacağını belirtti.

ABD

Fed beklentilere paralel politika faizi sabit tutarken, karar metninde
faiz artışlarının yakında başlamasının uygun olacağı belirtildi. Karar
metninde, varlık alım operasyonunun Mart başında tamamlanacağı
açıklandı. Karar sonrası Fed Başkanı J. Powell, martta faiz artırma
niyetinde olduklarını bunun için koşulların uygun olduğunu belirtti.
Ticaret Bakanlığı'nın verilerine göre mal ticaret açığı Aralık'ta 98
milyar dolardan 101 milyar dolara yükseldi. İthalat %2 artarak 258,
milyar dolarla rekor kırarken ihracat ise 157,3 milyar dolara çıktı.
Güçlü tüketici talebi ve şirket yatırımlarıyla mal ticaret açığı 2021'de
rekorlar kırmıştı. ABD'de ithalatçılar zayıf stoklar ve tedarik zinciri
sıkıntıları nedeniyle talebi karşılamakta zorluk yaşıyor. Ülkede yeni
konut satışları aralık ayında aylık %11,9 artarak 9 ayın zirvesine
çıktı. Beklenenden iyi gelen veri, sınırlı stoklar ve yüksek fiyatlara
rağmen konut talebinin güçlü kaldığına işaret etti. ABD'de bugün
büyüme rakamları ön planda olacak.

Piyasa Verileri

Pariteler Son Günlük Değ.
(%)

Haftalık Değ.
(%)

Yılbaşı Değ.
(%)

USDTRY 13.6162 0.16 1.76 1.59
EURTRY 15.2734 -0.10 1.01 1.11
EURUSD 1.1218 -0.20 -0.76 -1.39
GBPUSD 1.3433 -0.23 -1.15 -0.74
USDJPY 114.66 0.06 0.41 -0.38

Sepetler Son Günlük Değ.
bp

Haftalık Değ.
bp

Yılbaşı Değ.
bp

½ $ + ½ € 14.4025 3.13 -4.50 11.25
Dolar Endeksi 96.6550 70.70 92.00 98.50
REK 47.8200 - - 0.00

Endeks Vadeliler Son Günlük Değ.
(%)

Haftalık Değ.
(%)

Yılbaşı Değ.
(%)

S&P 500 Yakın Vade 4,285.50 -1.29 -4.23 -9.94
DAX Yakın Vade 15,097.00 -2.30 -5.01 -4.79
Dow Jones Yakın
Vade 33,688.00 -1.08 -2.68 -7.01

Emtialar Son Günlük Değ.
(%)

Haftalık Değ.
(%)

Yılbaşı Değ.
(%)

Ons Altın 1,813.42 -0.24 -1.35 -0.89
Gram Altın 793.89 -0.10 0.49 1.61
WTI 86.65 0.40 2.54 14.73
BRENT 87.95 -0.20 1.40 13.09
Bakır 4.44 -1.60 -2.00 0.22

Tahviller Son Günlük Değ.
bp

Haftalık Değ.
bp

Yılbaşı Değ.
bp

Türkiye 2 Yıllık 22.3800 2.00 -70.00 -32.00
Türkiye 10 Yıllık 22.7700 25.00 -27.00 -155.00
ABD 10 Yıllık 1.8510 0.00 2.60 33.70
ABD 2 Yıllık 1.1870 6.00 14.40 45.70
Almanya 10 Yıllık -0.0730 0.50 -6.40 10.40
Almanya 2 Yıllık -0.6430 0.50 -6.50 -1.50

Gelişmekte Olan
Ülke Kurları Son Günlük Değ.

(%)
Haftalık Değ.

(%)
Yılbaşı Değ.

(%)
USDZAR 15.4072 0.37 1.21 -3.42
USDIDR 14,379.35 0.09 0.29 0.96
USDTRY 13.6162 0.16 1.76 1.59
USDRUB 79.5414 0.24 3.63 6.22
USDBRL 5.4329 -0.16 -0.06 -2.49
USDCNY 6.3484 0.43 0.12 -0.12
USDMXN 20.8050 0.24 1.30 1.38
USDCZK 21.8768 0.19 1.95 -0.02
USDHUF 321.2500 0.25 1.89 -1.07
USDPLN 4.0913 0.19 2.23 1.41

444 0 435 www.gedikyatirim.com.tr

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


Gedik Forex Bülten 27 Ocak 2022

Euro/Dolar

Avrupa Merkez Bankası Yönetim Konseyi üyesi G. Simkus
enflasyon görünümünün Avrupa Merkez Bankası 'nın para
politikasının yönünü değiştirmesini gerektirmediğini söyledi. Fed
beklentilere paralel politika faizi sabit tutarken, karar metninde faiz
artışlarının yakında başlamasının uygun olacağı belirtildi. Karar
metninde, varlık alım operasyonunun Mart başında tamamlanacağı
açıklanırken, karar sonrası Fed Başkanı J. Powell, yüksek
enflasyona karşı martta faiz artırma niyetinde olduklarını bunun için
koşulların uygun olduğunu belirtti. Tahvil faizleri ve dolardaki yüksek
volatilite ile paritede sert geri çekilme kaydedildi. 1,1300 seviyesinin
altında fiyatlamanın sürdüğü paritede kısa vadede 1,1205 – 1,1186
ve 1,1166 seviyeleri destek, 1,1260 – 1,1290 ve 1,1335 izlenen
dirençlerdir.

Günlük Pivot Seviyeleri
   1.1552

  1.1518  

 1.1467   

1.1416    

 1.1382   

  1.1348  

   1.1297

GBP/USD

Dün İngiltere’de önemli bir veri akışı bulunmazken, ABD tarafında
Fed toplantısı takip edildi. Fed faizleri beklentiler dahilinde sabit
bıraktı. Karar metninde varlık alımlarının mart ayı başlarında
sonlandırılacağı ve faiz artışlarının yakın zamanda başlayacağı
bildirildi. Fed Başkanı Powell, mart ayında faiz artırma niyetinde
olduklarını, bilançonun küçültülmesi konusunun sonraki iki
toplantıda ele alınacağını ve bilanço küçültmenin öncelikle yeniden
yatırımları ayarlayarak düzenli ve öngörülebilir şekilde daraltılmasını
istediklerini bildirdi. Powell’ın konuşması sonrasında paritede
düşüşler görüldü. Bugün ABD’de büyüme verisi takip edilecek.
Paritede 1,3390 – 1,3350 ve 1,3300 seviyeleri destek; 1,3490 -
1,3530 ve 1,3575 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

Dün yurt içinde önemli bir veri akışı bulunmazken, ABD tarafında
Fed faizleri beklentiler dahilinde sabit bıraktı. Karar metninde mart
ayı başlarında varlık alımlarının sonlandırılacağı bildirilirken, yakın
zamanda faiz artırımlarının uygun olacağı belirtildi. Fed Başkanı
Powell, bilanço küçültmenin zamanı ve hızı hakkında karar
vermediklerini bildirirken, bilanço küçültmenin sonraki iki toplantıda
görüşüleceğini ve de bilanço küçültmenin düzenli, öngörülebilir
olmasını istediğini bildirdi. Powell, mart toplantısında faiz artırma
niyetinde olduklarını söyledi. Fed toplantısının kur üzerinde etkisi
sınırlı kalırken, Dolar/TL, saat 08:30 itibariyle 13,60’lı seviyelerde
bulunuyor. Bugün içerde TCMB enflasyon raporu, ABD’de ise
büyüme izlenecek.

Günlük Pivot Seviyeleri
   13.8276

  13.7400  

 13.6275   

13.5149    

 13.4274   

  13.3398  

   13.2273

EUR/TRY

Avrupa Merkez Bankası Yönetim Konseyi üyesi G. Simkus
enflasyon görünümünün Avrupa Merkez Bankası 'nın para
politikasının yönünü değiştirmesini gerektirmediğini belirtti. Almanya
son dönemde koronavirüs vakalarındaki hızlı artışın ekonomiyi
olumsuz etkilemesiyle bu yılki büyüme beklentisini tahminlerin altına
çekti. Yurt içinde dün gündeme dair gelişmeler takip edilirken,
bugün yılın ilk enflasyon raporu ön planda olacak. Beklentiler
yapılan zamlar, kur cephesindeki birikimli etkiler ve ÜFE/TÜFE
makasındaki tarihi seviyeler dikkat alındığında yılın ilk çeyreğinde
enflasyonda yükseliş eğiliminin devam etmesi yönünde şekilleniyor.
Ayrıca geçen hafta gerçekleşen Para Politikası kurulu toplantı
tutanaklarının açıklanması bekleniyor. Euro/TL kuru bu sabah
15,28’li seviyelerden fiyatlanıyor.

Günlük Pivot Seviyeleri
   15.9271

  15.7968  

 15.6139   

15.4309    

 15.3006   

  15.1704  

   14.9874
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XAU/USD

Fed toplantısı sonrası ons altında düşüş yaşandı. Fed beklentiler
dahilinde faiz konusunda bir hamle yapmadı. Mart ayı başında
varlık alım programının sona ereceğini ifade etti. İstihdam
piyasasını etkilemeden faiz artışı yapacaklarını, yeterli alanlarının
olduğuna vurgu yapıldı. Mart ayındaki toplantı içinde faiz artırmaya
niyetli olduklarının altı çizildi. Son günlerde mart ayı beklentileri
güçleniyordu ve fiyatlara yansıtılıyordu. Biraz daha bu belirsizlik
dağıldı. Ancak asıl önemli olan faiz için alanının olduğunu
belirtmesiydi ve piyasa bunu üçten daha fazla yapabilirler şeklinde
yorumladı. Altın bu noktada düşüş kaydetmeye başladı. Bugün Fed
etkisi sürebilir. Veri olarak ABD GSYIH açıklanacak. Ons altında
1809$ - 1798$ - 1787$ destek noktaları, 1827$ - 1835$ - 1842$
direnç noktaları.

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

Hafta başında yaşanan sert satışların ardından hisse piyasalarında
bir miktar toparlanma çabası etkili olurken, bu sabah Fed toplantısı
sonrasında hisse piyasalarında satışların hız kazandığı görülüyor.
Fed Başkanı Powell’ın açıklamalarının beklenenden daha şahin
olması risk iştahı ve piyasalar üzerinde baskı oluşturuyor. Avrupa
borsaları dün günü %2’leri bulan yükselişlerle tamamlarken, DAX
vadeli kontratı akşam saatlerinde Fed toplantısı sonrasında
kazançlarını belirli oranda geri verdi. Bu sabah hisse piyasalarında
kayıpların derinleştiği görülürken, satıcılı bir fiyatlamanın etkili
olduğu DAX vadelisinde 14.972 – 14.829 ve 14.760 seviyeleri
destek olarak takip edilebilir. Olası tepki alımlarında ise 15.125 –
15.256 ve 200 günlük üssel ortalama (15.370)  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 %0,38 düşüşle 34.168 puandan
tamamladı. Fed faiz kararında piyasaların beklentisi doğrultusunda
bir sürpriz yapmadı. Mart ayında faizleri arttırmaya niyetli olduklarını
ve aylık varlık alımlarının mart ayı başında sona ereceğini bildirdi.
Fed Başkanı Powell yapmış olduğu konuşmasında, istihdam
piyasasını etkilemeden rahatlıkla faiz artırabileceklerini ifade etti.
Bilanço küçültmesine ilişkin ise daha bir karar almadıklarını,
gelecek toplantılarda değerlendireceklerini belirtti. Fed'in şahin
duruşunu sürdürmesi, faiz arttırmak için alanının olduğunu
söylemesi, endekslerde ivme kaybına neden oldu. Bu sabah
vadeliler satıcılı seyrediyor. Sözleşme için 33.908 - 34.509 -35.056
direnç noktaları, 33.199 - 32.694 - 32.233 destek noktaları olarak
izleniyor.

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

Beklenen Fed toplantısı dün gerçekleşti ve beklentiler dahilinde faiz
oranı sabit bırakıldı. Tahvil alım programını mart ayı başında sona
erdireceklerini ifade eden Fed, faiz artışı için mart ayı toplantısına
yeşil ışık yaktı. Fed Başkanı Powell konuşmasında, bilanço
küçültme konusunu gelecek toplantılarda ele alacaklarını ve mart
ayında faiz arttırmaya niyetli olduklarını bunu iş gücü piyasasını
tehdit altında bırakmadan yapacaklarını ifade etti. Şahin tonun
korunması ve faiz artırmak için alanının olduğunu belirtmesiyle dün
ABD endekslerinde ivme kaybı yaşandı ve S&P 500 endeksi dünü
%0,15 kayıpla 4.349 seviyesinde tamamladı. Bugünde ABD GSYIH
verisi açıklanacak. Sözleşme için 4.231 - 4.156 - 4.067 destek
noktaları, 4.308 - 4.406 - 4.492 direnç noktaları olarak takip
edilebilir. 

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

Dün gerçekleştirilen Fed toplantısı sonrası petrol fiyatlarında sınırlı
bir düşüş kaydedildi. Fed'in faiz artırmaya mart ayı toplantısı için
niyetli olduklarını vurgulaması, faiz konusunda alanlarının olduğunu
belirtmesi, petrol talebini baskılayabilir ihtimaliyle petrol fiyatları
üzerinde sınırlı bir baskı yarattı. Ukrayna-Rusya arasındaki
gelişmeler devam ettiği için fiyatlarda jeopolitik riskler daha baskın
kalıyor bu nedenle dün Fed sonrası sınırlı bir etki yaşandı. Haftaya
02 Şubat günü OPEC+ grubunun aylık toplantısı olacak. 400 bin
varillik artış beklentisi devam ediyor. Piyasaların beklentisi
doğrultusunda bir karar fiyatlarda sert hareketlere neden
olmayabilir. Bugün ABD GSYIH açıklanacak. Brent petrolde 87,12$
- 85,75$ - 84,41$ destekler, 89,14$ - 90,28$- 91,58$ direnç
noktaları.

Günlük Pivot Seviyeleri
   88.71

  87.68  

 87.15   

86.62    

 85.60   

  84.57  

   84.04

USD/JPY

Fed beklentilere paralel politika faizi sabit tutarken, karar metninde
faiz artışlarının yakında başlamasının uygun olacağı belirtildi. Varlık
alımının martta faiz artırma niyetinde olduklarını bunun için
koşulların uygun olduğunu belirtti. Ülkede mal ticaret açığı Aralık'ta
98 milyar dolardan 101 milyar dolara yükseldi. İthalat %2 artarak
258, milyar dolarla rekor kırarken ihracat 157,3 milyar dolara çıktı.
Japonya’da açıklanan önemli veri akışı bulunmazken, Fed sonrası
tahvil faizlerindeki sert yükseliş dolardaki değer kazancı ile paritede
sert yükseliş kaydedildi. 114,00 seviyesinin üzerinde fiyatlamanın
sürdüğü paritede 114,78 – 115,05 ve 115,52 seviyeleri direnç,
114,28 – 113,95 ve 113,48 izlenen desteklerdir.

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."
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