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Piyasa Gündemi

Şahin bir tavır ortaya koyan Fed sonrasında küresel risk iştahı baskı
altında kalırken, Fed’e ilişkin gelişmelerin bir miktar sindirilmesi ve
ABD’de güçlü gelen büyüme rakamıyla risk iştahı bir miktar
toparlanma kaydetti. TCMB’nin Enflasyon Raporu toplantısı
gerçekleşirken, yıl sonu enflasyon tahminini %11,8’den %23,2’ye
çıkarıldı ve Liralaşma stratejisi açıklandı. Fed sonrasında
piyasalarda yön arayışı etkili olurken, jeopolitik gelişmeler de
önemini korumaktadır. 

Açıklanacak Önemli Ekonomik Veriler       
•    12:00 Almanya – GSYH 2021/4Ç Önem: Yüksek
•    16:30 ABD – Kişisel Tüketim Harcamaları Önem: Yüksek

Türkiye

Merkez Bankası Başkanı Şahap Kavıoğlu, 2022’nin ilk Enflasyon
Raporu Tanıtım toplantısında, para politikasını “Türkiye Ekonomi
Modeli” ışığında revize etme çalışmalarını sürdürdüklerini belirterek,
yeni politikanın temel unsurlarından birinin TL’nin kullanımını
önceleyen, “Liralaşma Stratejisi” olduğunu açıkladı. Merkez Bankası
yıl sonu için %11,8 olan enflasyon %11,4 puan artışla %23,2'ye
yükseltildi. 2023 yıl sonu için ise beklenti %8,2 oldu. TCMB Ocak
toplantısının özetlerini yayımladı. Özetlerde kur korumalı ürünün
ters dolarizasyona etkisinin izlendiği belirtildi. Özetlerde TCMB para
politikasında fiyat istikrarı hedefi doğrultusunda finansal istikrara
yönelik riskleri de gözeten bir yaklaşım sergilemeyi sürdüreceğini
vurguladı. TCMB’nin rezervleri geçen hafta artış kaydetti. Net
rezervlerde artış yaklaşık 2 milyar dolar oldu. Yurt içi yerleşiklerin
döviz mevduatı 1 milyar 934,6 milyon dolar düşüş gösterdi ve 232,3
milyar dolara geriledi. Böylece 24 Aralık 2021 tarihinde 238 milyar
974 milyon dolar ile tüm zamanların zirvesini gördükten sonra
düşüşe geçen döviz hesapları üst üste dördüncü haftada da
gerilemiş oldu. Yurt içinde ekonomik güven endeksi ön planda
olacak.

Euro Bölgesi

Almanya'da GFK tüketici güveni, vaka sayıları ve enflasyondaki
yükselişe rağmen şubat ayı için 0,2 puan artarak 6,7 puana
yükselirken, negatif bölgede kalmaya devam etti. Diğer yandan
Almanya'da geçen yılın kasım ayında %5,2 olan yıllık enflasyon,
yüksek enerji ve gıda fiyatlarının etkisiyle aralıkta %5,3'e çıkarak
son 30 yılın en yüksek seviyesine ulaşmıştı. Enflasyon, yıllık bazda
ise ortalama %3,1'e çıkarak 1993'ten bu yana en yüksek seviyesini
görmüştü. Avrupa Birliği Komisyonu Başkanı Ursula von der Leyen,
Rusya'ya karşı Kuzey Akım 2 projesinin iptali dahil her seçeneğin
masada olduğunu söyledi. 

ABD

ABD'de 2021'in son çeyreğine ilişkin büyüme rakamları açıklandı.
Rakamlar ülkenin 2021'in son çeyreğinde %6,9 ile beklentilerin
üzerinde bir büyüme gösterdi. Ülke ekonomisi bir önceki çeyrekte
%2,3 büyüme kaydetmişti. Verilere göre ABD'de geçen yılın son
çeyreğinde kişisel tüketim %3,3 büyüdü. Haftalık işsizlik maaşına
başvuranların sayısı geçen hafta 260 bine geriledi. Başvurular son
haftalarda Omikron vakalarındaki artışın etkisiyle yükselmişti.
Ülkede bekleyen konut satışları endeksi, Aralık'ta aylık bazda %3,8
azalarak piyasa beklentilerinin üzerinde düşüş gösterdi. Dayanıklı
mal siparişleri de %0,9 azalışla beklentilerinin üzerinde geriledi.
Ülkede bugün kişisel tüketim harcamaları takip edilecek.

Piyasa Verileri

Pariteler Son Günlük Değ.
(%)

Haftalık Değ.
(%)

Yılbaşı Değ.
(%)

USDTRY 13.6303 -0.13 1.26 1.70
EURTRY 15.1960 -0.08 -0.57 0.60
EURUSD 1.1155 0.11 -1.65 -1.94
GBPUSD 1.3413 0.24 -1.04 -0.89
USDJPY 115.43 0.06 1.56 0.28

Sepetler Son Günlük Değ.
bp

Haftalık Değ.
bp

Yılbaşı Değ.
bp

½ $ + ½ € 14.3900 -1.25 12.75 10.00
Dolar Endeksi 97.1560 -9.90 152.00 148.60
REK 47.8200 - - 0.00

Endeks Vadeliler Son Günlük Değ.
(%)

Haftalık Değ.
(%)

Yılbaşı Değ.
(%)

S&P 500 Yakın Vade 4,343.25 0.59 -1.06 -8.73
DAX Yakın Vade 15,467.00 -0.08 -0.67 -2.45
Dow Jones Yakın
Vade 34,204.00 0.47 0.14 -5.58

Emtialar Son Günlük Değ.
(%)

Haftalık Değ.
(%)

Yılbaşı Değ.
(%)

Ons Altın 1,798.21 0.18 -1.98 -1.72
Gram Altın 788.00 0.02 -0.49 0.86
WTI 86.80 0.36 2.55 14.92
BRENT 88.73 0.32 1.98 14.09
Bakır 4.44 -0.44 -1.15 0.28

Tahviller Son Günlük Değ.
bp

Haftalık Değ.
bp

Yılbaşı Değ.
bp

Türkiye 2 Yıllık 22.8200 44.00 -18.00 12.00
Türkiye 10 Yıllık 23.5700 80.00 94.00 -75.00
ABD 10 Yıllık 1.8190 1.40 6.00 30.50
ABD 2 Yıllık 1.1920 0.50 18.80 46.20
Almanya 10 Yıllık -0.0560 1.70 -3.20 12.10
Almanya 2 Yıllık -0.6130 3.00 -2.70 1.50

Gelişmekte Olan
Ülke Kurları Son Günlük Değ.

(%)
Haftalık Değ.

(%)
Yılbaşı Değ.

(%)
USDZAR 15.4406 -0.30 2.16 -3.21
USDIDR 14,361.00 -0.19 0.24 0.84
USDTRY 13.6303 -0.13 1.26 1.70
USDRUB 77.7311 -0.38 0.29 3.80
USDBRL 5.4069 -0.07 -0.81 -2.95
USDCNY 6.3569 -0.18 0.29 0.02
USDMXN 20.7410 -0.22 1.37 1.07
USDCZK 21.9179 0.01 1.91 0.17
USDHUF 319.8700 -0.16 1.22 -1.49
USDPLN 4.0912 -0.09 2.40 1.41
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Euro/Dolar

Avrupa’nın en büyük ekonomisi olan Almanya GFK tüketici güven
endeksi takip edildi. Ülkede tüketici güveni, vaka sayıları ve
enflasyondaki yükselişe rağmen şubat ayı için 0,2 puan artarak 6,7
puana yükselirken, negatif bölgede kalmaya devam etti. Diğer
yandan Almanya'da geçen yılın kasım ayında %5,2 olan yıllık
enflasyon, yüksek enerji ve gıda fiyatlarının etkisiyle aralıkta %5,3'e
çıkarak son 30 yılın en yüksek seviyesine ulaşmıştı. ABD'de 2021'in
son çeyreğinde büyüme %6,9 ile beklentilerin üzerinde bir büyüme
gösterdi. Haftalık işsizlik maaşına başvuranların sayısı geçen hafta
260 bine geriledi. Dolar endeksinde değer kazancı yaşanırken,
1,1200 seviyesinin altına fiyatlamanın sarktığı paritede 1,1124–
1,1100 ve 1,1084 seviyeleri destek, 1,1170– 1,1205 ve 1,1244
izlenen dirençlerdir.

Günlük Pivot Seviyeleri
   1.1552

  1.1518  

 1.1467   

1.1416    

 1.1382   

  1.1348  

   1.1297

GBP/USD

İngiltere dün itibari ile enfeksiyon durumunda izolasyon hariç tüm
Kovid – 19 önlemlerini kaldırdı. İngiltere Başbakanı Johnson, işgücü
kıtlığının enflasyonu yükselttiğini bildirdi. ABD tarafında ise
ekonomik büyüme 2021 yılı son çeyreğinde yıllıklandırılmış bazda
%6,9 ile %5,4 olan beklentinin üzerinde gerçekleşti. Büyüme
performansında stoklar ve iç tüketimdeki artış etkili oldu. Dayanıklı
mal siparişleri ise aralık ayında %0,9 oranında azalarak %0,5 düşüş
beklentisinin üzerinde daralmaya işaret etti. Fed’den gelen
açıklamalar sonrası dolar endeksinde yükseliş eğiliminin devam
ettiği görülüyor. Son dönemde düşüş eğiliminde olan paritede
1,3360 - 1,3300 ve 1,3240 seviyeleri destek; 1,3440 - 1,3530 ve
1,3600 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 yılın ilk enflasyon raporunda, 2022 yıl sonu enflasyon
tahminini %23,2 ve 2023 yıl sonu enflasyon tahminini %8,2 olarak
belirledi. TCMB Başkanı Kavcıoğlu, Türk lirasındaki değer kaybının
faiz indirimleri ile alakası olmadığını belirtti. TCMB PPK toplantı
özetinde, Para Politikası Kurulu’nun tüm politika araçlarında Türk
lirasını öncelikleyen geniş kapsamlı bir politika çerçevesini gözden
geçirme süreci yürüttüğünü bildirdi. ABD tarafında ise 2021 son
çeyreğinde yıllıklandırılmış bazda ekonomik büyüme beklentilerin
üzerinde %6,9 olarak gerçekleşti. Yatay seyirlerin hakim olduğu
Dolar/TL, bu sabah 08:30 itibariyle 13,63’lü seviyelerden işlem
görürken, Dolar endeksi 97,13 seviyesi ile yükseliş eğilimini
sürdürüyor.

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 gfk tüketici güven
endeksi takip edildi. Ülkede tüketici güveni, vaka sayıları ve
enflasyondaki yükselişe rağmen şubat ayı için 0,2 puan artarak 6,7
puana yükselirken, negatif bölgede kalmaya devam etti. Diğer
yandan Almanya'da geçen yılın kasım ayında %5,2 olan yıllık
enflasyon, yüksek enerji ve gıda fiyatlarının etkisiyle aralıkta %5,3'e
çıkarak son 30 yılın en yüksek seviyesine ulaşmıştı. Yurt içinde yılın
ilk enflasyon raporunda 2022 yıl sonuna ilişkin enflasyon tahminini
%11,8'den %23,2'ye yükseltti. 2023 yıl sonu için ise beklenti %8,2
oldu. TCMB Başkanı Kavcıoğlu sunumunda liralaşma stratejisini
açıkladı. Euro/TL kuru bu sabah 15,18’li seviyelerden fiyatlanıyor.

Günlük Pivot Seviyeleri
   15.9271

  15.7968  

 15.6139   

15.4309    

 15.3006   

  15.1704  

   14.9874

444 0 435 www.gedikyatirim.com.tr

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


Gedik Forex Bülten 28 Ocak 2022

XAU/USD

Fed toplantısı sonrası ivme kaybeden ons altın yeniden 1800$
altına doğru seyirlerine başlamış gözüküyor. Bu sabah dar bir
aralıkta seyreden altında yatay ve zayıf tepkiler izleniyor. Son
günlerde, Rusya ve Ukrayna arasındaki tansiyonun artması ve
ABD'nin Rusya'ya yönelik yaptırımlar uygulayacağını belirtmesi,
altının da yukarı yönlü hareketini sağlamıştı. Ancak bu hafta Fed
Başkanı Powell, faiz konusunda alanlarının olduğunu ifade
etmesiyle, daha fazla faiz artışı yapabilir algısını yansıtınca, altında
da görünüm bozulmaya başladı. Bugün içinde Fed'in yakından
izlediği çekirdek kişisel tüketim harcamaları endeksi verisi
açıklanacak. Altın üzerinde veri bazlı hareket görülebilir. Ons altın
için 1805$ - 1817$ - 1827$ direnç noktaları, 1787$ - 1776$ - 1766$
destek noktaları olarak izlenebilir.

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

Fed toplantısının ardından küresel hisse piyasaları güne satışlarla
başlarken, Fed’e ilişkin endişelerin bir miktar sindirilmesi ve ABD’de
güçlü gelen büyüme verisinin etkisiyle kayıplar belirli oranda geri
alındı. Güne sert satışlarla başlayan Avrupa borsaları kayıplarını
geri alarak günü hafif alıcılı kapanışlarla tamamlarken, DAX vadeli
kontratı da günü %0,17 oranında yükselişle 15.479 puandan
kapattı. Bu sabah yataya yakın hafif satıcılı bir seyrin etkili olduğu
DAX vadelisinde 200 günlük üssel ortalama (15.375) – 15.256 ve
15.125 seviyeleri destek olarak takip edilebilir. Son günlerde
volatilitenin yüksek seyrettiği DAX vadelisinde yükselişlerde ise
15.526 – 15.614 ve 15.711 seviyeleri direnç konumunda
bulunmaktadır. Bugün Almanya’da açıklanacak 2021/4Ç’e ilişkin
GSYH rakamı önemli olacaktır.

Günlük Pivot Seviyeleri
   16,184.67

  16,037.33  

 15,908.67   

15,780.00    

 15,632.67   

  15,485.33  

   15,356.67

444 0 435 www.gedikyatirim.com.tr

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


Gedik Forex Bülten 28 Ocak 2022

Dow Jones Yakın Vade

Dow Jones endeksi dünü %0,02 sınırlı düşüşle 34.160 puandan
tamamladı. Bu haftanın gündemi Fed toplantısıydı. Çarşamba günü
açıklanan karar sonrası özellikle Fed Başkanı Powell'ın faiz
konusunda alanlarının olduğunu belirtmesi, endekslerin ivme
kaybetmesine neden olmuştu. Dün ABD 10 yıllık tahvil faizi %1,80
seviyesinin üzerindeki seyrini korumaya devam etti ve tahvildeki
görünüm, teknoloji hisselerinde satışlara neden olduğu gibi genele
yayılan bu durum risk iştahının azalmasına neden oldu. Bu sabah
vadelilerde tepki alımları izleniyor. Bugün Fed'in yakından izlediği
çekirdek kişisel tüketim harcamaları endeksi verisi açıklanacak.
Bilançolarda açıklanmaya devam ediyor. Sözleşme için 33.731 -
33.199 - 32.719 destek noktaları, 34.509 - 35.056 - 35.560 direnç
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

S&P 500 endeksi dünü %0,54 kayıpla 4.326 seviyesinde
tamamladı. Küresel piyasaların gündeminde Fed toplantısı
bulunuyordu. Çarşamba günü açıklanan karar ve Fed Başkanı
Powell'ın faiz konusunda alanlarının olduğunu ifade etmesi,
endekslerde görünümün bozulmasına yol açmıştı. Dün ABD 10
yıllık tahvil faizi %1,80 seviyesinin üzerindeki seyrini sürdürdü ve
teknoloji hisseleri üzerindeki baskı genele yayıldığı için endekslerde
satışları tetikledi. Bu sabah vadeli piyasada ABD endekslerinde
hafif alıcılı seyirler gözlemleniyor. Bugün Fed'in yakından izlediği
çekirdek kişisel tüketim harcamaları endeksi verisi açıklanacak.
Bilançolarda açıklanıyor. Hisse bazlı ayrışmalar görülebilir.
Sözleşme için 4.297 - 4.211 - 4.123 destek noktaları, 4.382 - 4.460 -
4.538 direnç 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 yukarı yönlü eğim korunuyor. Arz tarafının
talebe göre daha düşük kalması, Omicron varyantı nedeniyle petrol
talebinin çok etkilenmemesi ve Rusya-Ukrayna arasındaki gerilimin
devam etmesi nedeniyle jeopolitik risklerin artması, petrol
fiyatlarının son günlerdeki yükselişinde hız kazanmasını sağladı. Bu
hafta Fed toplantısından çıkan mesajlar, petrol fiyatları üzerinde
oynaklığa neden olmadı. Gelecek hafta, 02 Şubat günü OPEC+
aylık toplantısı bulunuyor. Mevcut kararın devam etmesi bekleniyor.
Ancak son günlerde, arz sıkıntıları ve jeopolitik risklerin etkili olması
sebebiyle OPEC+ grup üyelerinden gelecek mesajlar önemli olabilir.
Brent petrol için 87,72$ - 86,50$ - 85,16$ destek noktaları, 89,49$ -
90,55$ - 91,82$ direnç noktaları olarak takip edilebilir.

Günlük Pivot Seviyeleri
   88.71

  87.68  

 87.15   

86.62    

 85.60   

  84.57  

   84.04

USD/JPY

ABD ekonomisi 2021'in son çeyreğinde %6,9 ile beklentilerin
üzerinde bir büyüme gösterdi. Haftalık işsizlik maaşına
başvuranların sayısı geçen hafta 260 bine geriledi. Başvurular son
haftalarda Omikron vakalarındaki artışın etkisiyle yükselmişti.
Ülkede bekleyen konut satışları aylık bazda %3,8 azalarak piyasa
beklentilerinin üzerinde düşüş gösterdi. Dayanıklı mal siparişleri de
%0,9 azalışla beklentilerinin üzerinde geriledi. Japonya’da Tokyo
bölgesi manşet enflasyon %0,5 seviyesinde açıklanırken, çekirdek
enflasyon ise yıllık bazda %0,2 gerileme kaydetti. Dolar endeksinde
yaşanan değer kazancı ile yükselişin yaşandığı paritede 115,68 –
116,00 ve 116,34 takip edilen direnç noktalarıdır. Düzeltme
hareketlerinin yaşanması durumunda ise 115,05 – 114,62 ve 114,20
izlenecek destek 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."
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