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Piyasa Gündemi

Fed’in faiz artışlarının ekonominin hızını enflasyonu aşağı çekecek
kadar yavaşlatmadığı düşüncesi ve 2023 yılına dair karamsar
beklentiler küresel risk iştahı ve piyasalar üzerinde baskı oluşturdu.
ABD’de cuma günü açıklanan kasım ayı ÜFE rakamları beklentilerin
bir miktar üzerinde geldi. Bu hafta 14 Aralık Çarşamba günü Fed
toplantısı ile 15 Aralık’ta ECB ve BoE toplantıları takip edilecektir.
Faiz kararları ve ileriye dönük yönlendirmeler piyasaların seyri
üzerinde belirleyici olacaktır. 

Açıklanacak Önemli Ekonomik Veriler       
•    10:00 Türkiye – Cari İşlemler Dengesi Önem: Orta
•    10:00 Türkiye – İşsizlik Oranı Önem: Düşük

Türkiye

Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati, vergi incelemesi ve
denetimlerle Cumhuriyet tarihinin bir yıldaki en yüksek sayıda
denetimini gerçekleştirdiklerini bildirdi. Denetlenen mükellef sayısı 1
milyona ulaştı. ABD Hazine Bakanı Janet Yellen, Boğaz girişinde
bekleyen Kazak petrolü taşıyan gemilerin Rus petrolüne yönelik
yaptırımlara dahil olmadığı konusuna açıklık getirdiklerini söyledi.
Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Rusya Devlet Başkanı Putin ile telefon
görüşmesinde, enerji, Türkiye-Rusya ilişkileri, tahıl koridoru ve
bölgesel konular ele alındı. Bankaların döviz varlık ve
yükümlülükleri arasında denge kurulması ve özkaynakları ile
uyumlu seviyede döviz pozisyonu tutmalarını temin etmek için
getirilen düzenlemede değişiklik yapıldı. Bankaların net döviz
pozisyonunun özkaynakları içindeki payında üst sınır %20'den %5'e
indirildi. Dünya Ticaret Örgütü, eski ABD Başkanı Donald Trump'ın,
aralarında Türkiye'nin de bulunduğu ülkelerden çelik ve alüminyum
ithalatına getirdiği ek gümrük vergilerinin küresel ticaret kurallarını
ihlal ettiğine hükmetti. Yurt içinde bugün cari denge ve işsizlik
rakamları takip edilecek.

Avrupa

Haftanın öne çıkan başlığı Avrupa cephesinde Avrupa Merkez
Bankası’nın faiz kararı ve karar sonrası Başkan C. Lagarde’ın
vereceği mesajlar olacak. Euro bölgesi ekonomisinin resesyonda
olması neredeyse kesin olmasına rağmen, önümüzdeki hafta
mevduat faizini 50 baz puan artırarak %2,00'ye çıkarması
bekleniyor. Banka Temmuz ayında sıkılaşmaya başlarken, mevduat
faizini 200 baz puan yükselterek %1,50'ye çıkarmıştı. Bugün
açıklanacak önemli veri akışı bulunmazken, gündeme dair
gelişmeler takip edilecek.

ABD

ABD'de üretici fiyat endeksi kasım ayında aylık %0,3 yıllık %7,4
artarak beklentilerin üzerinde açıklandı. Çekirdek ÜFE de aylık
%0,4 artarken, yıllık artış %6,2 olarak tahminleri aştı. Ülkede bu
hafta açıklanması beklenen tüketici fiyat endeksinde artış hızının
yavaşlamaya devam etmesi bekleniyor. Veri üretici fiyatlarının
kasım ayında hizmet sektörünün etkisiyle tahminleri aşarak
enflasyonist baskıların sürdüğüne işaret eti. Bu durum Fed'in faiz
artışlarının 2023'te sürebileceği sinyalini verdi. ABD Hazine Bakanı
Janet Yellen, Ukrayna'ya yardım etmeyi gerektiği yere kadar devam
ettireceklerini söyledi.

Piyasa Verileri

Pariteler Son Günlük Değ.
(%)

Haftalık Değ.
(%)

Yılbaşı Değ.
(%)

USDTRY 18.6410 -0.01 0.00 39.08
EURTRY 19.6008 -0.17 0.27 29.76
EURUSD 1.0515 -0.18 0.28 -7.57
GBPUSD 1.2225 -0.26 0.38 -9.66
USDJPY 137.05 0.32 0.15 19.07

Sepetler Son Günlük Değ.
bp

Haftalık Değ.
bp

Yılbaşı Değ.
bp

½ $ + ½ € 19.1813 -2.50 5.25 489.12
Dolar Endeksi 105.1830 25.10 -10.60 951.30
REK 55.6500 - - 791.00

Endeks Vadeliler Son Günlük Değ.
(%)

Haftalık Değ.
(%)

Yılbaşı Değ.
(%)

S&P 500 Yakın Vade 3,932.25 -0.10 -1.77 -17.36
DAX Yakın Vade 14,297.00 -0.50 -1.24 -9.83
Dow Jones Yakın
Vade 33,474.00 -0.07 -1.51 -7.60

Emtialar Son Günlük Değ.
(%)

Haftalık Değ.
(%)

Yılbaşı Değ.
(%)

Ons Altın 1,787.11 -0.55 1.15 -2.32
Gram Altın 1,071.05 -0.48 1.13 37.08
WTI 71.74 0.09 -7.34 -5.01
BRENT 76.68 -0.22 -7.61 -1.39
Bakır 3.81 -0.19 0.30 -13.92

Tahviller Son Günlük Değ.
bp

Haftalık Değ.
bp

Yılbaşı Değ.
bp

Türkiye 2 Yıllık 10.1900 21.00 -29.00 -1,251.00
Türkiye 10 Yıllık 10.7500 -6.00 -9.00 -1,357.00
ABD 10 Yıllık 3.5590 -0.70 -4.60 204.50
ABD 2 Yıllık 4.3400 -0.90 -5.20 361.00
Almanya 10 Yıllık 1.9330 12.10 8.40 211.00
Almanya 2 Yıllık 2.1530 10.80 5.80 278.10

Gelişmekte Olan
Ülke Kurları Son Günlük Değ.

(%)
Haftalık Değ.

(%)
Yılbaşı Değ.

(%)
USDZAR 17.3507 -0.13 -0.61 8.76
USDIDR 15,642.55 0.16 0.66 9.83
USDTRY 18.6410 -0.01 0.00 39.08
USDRUB 62.6150 -1.24 0.06 -16.39
USDBRL 5.2409 -0.12 -0.81 -5.93
USDCNY 6.9768 0.27 0.21 9.77
USDMXN 19.7875 0.11 0.29 -3.58
USDCZK 23.1061 0.16 -0.31 5.60
USDHUF 398.2300 0.17 0.95 22.64
USDPLN 4.4606 0.20 -0.73 10.56
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Euro/Dolar

Haftanın son işlem günü IMF, Dünya Bankası, OECD ve Dünya
Ticaret Örgütü küresel ekonomik görünümdeki kötüleşmeye ilişkin
endişelerini paylaştı. ABD'de üretici fiyat endeksi kasım ayında aylık
%0,3 yıllık %7,4 artarak beklentilerin üzerinde açıklandı. Çekirdek
ÜFE de aylık %0,4 artarken, yıllık artış %6,2 olarak tahminleri aştı.
Ülkede bu hafta açıklanması beklenen tüketici fiyat endeksinde artış
hızının yavaşlamaya devam etmesi bekleniyor. Veri üretici
fiyatlarının kasım ayında hizmet sektörünün etkisiyle tahminleri
aşarak enflasyonist baskıların sürdüğüne işaret eti. Verinin ardından
dolar endeksi ve tahvil cephesinde volatilite artış kaydederken,
paritede 1,0488 – 1,0442 ve 1,0400 seviyeleri destek, 1,0537–
1,0568 ve 1,0594 izlenen direnç noktalarıdır.

Günlük Pivot Seviyeleri
   1.0714

  1.0624  

 1.0574   

1.0524    

 1.0434   

  1.0343  

   1.0293

GBP/USD

ABD’de üretici enflasyonu Kasım’da beklentilerin üzerinde seyretti.
Ülkede ÜFE aylık %0,3 ve yıllık %7,4 artış kaydederken, çekirdek
ÜFE’de de aylık %0,4 ve yıllık %6,2 ile beklentilerin üzerinde
artışlar yaşandı. Cuma günü açıklanan verinin pariteye etkisi düşüş
yönlü olsa da ardından hemen kayıpların telafi edildiği görüldü. Bu
hafta İngiltere ve ABD merkez bankalarının faiz kararları takip
edilecek olup, her iki tarafta da yoğun veri akışı izlenecek. Bu
bağlamda volatilitenin yüksek seyredeceği bir haftaya başladığımızı
söyleyebiliriz. Bugün özelinde İngiltere’de büyüme ve sanayi
üretimi, ABD’de federal bütçe dengesi ön planda olacak. Paritede
bugün 1,2238 - 1,2276 ve 1,2322 seviyeleri direnç; 1,2196 – 1.2154
ve 1.2106 seviyeleri ise destek olarak izlenebilir.

Günlük Pivot Seviyeleri
   1.2618

  1.2464  

 1.2353   

1.2243    

 1.2089   

  1.1935  

   1.1825
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USD/TRY

BDDK, bankaların net döviz pozisyonunun özkaynaklar içerisindeki
payında üst sınırı %20’den %5’e indirdi. Cuma günü ABD’de
açıklanan üretici enflasyonu Kasım’da aylık %0,30 ve yıllık %7,4 ile
beklentileri aşarken, çekirdek tarafta da aylık %0,4 ve yıllık %6,2 ile
beklentilerin üzerinde artış görüldü. Açıklanan verilerin fiyatlamaya
etkisinin olmadığını söyleyebiliriz. Bu hafta yurt içerisinde cari
işlemler dengesi, sanayi üretimi, bütçe dengesi ve TCMB piyasa
katılımcıları verileri takip edilecek. ABD’de ise tüketici enflasyonu ve
Fed’in faiz kararı toplantısı ön planda olacak. Bugün özelinde içerde
cari işlemler dengesi izlenecek. Haftaya yatay seyirlerle başlayan
Dolar/TL, bu sabah saat 08:40 itibariyle 18,64’lü seviyelerde
bulunuyor.

Günlük Pivot Seviyeleri
   18.7448

  18.7068  

 18.6705   

18.6342    

 18.5962   

  18.5582  

   18.5219

EUR/TRY

Avrupa cephesinde haftanın son işlem günü açıklanan önemli veri
akışı bulunmazken, gündeme dair gelişmeler ön plandaydı. Avrupa
Merkez Bankası üyesi ve Fransa Merkez Bankası Başkanı Francois
Villeroy de Galhau, ECB'nin bu hafta gerçekleşecek toplantıda faizi
50 baz puan artırması taraftarı olduğunu söyledi. Yurt içinde
bankaların döviz varlık ve yükümlülükleri arasında denge kurulması
ve özkaynakları ile uyumlu seviyede döviz pozisyonu tutmalarını
temin etmek için getirilen düzenlemede değişiklik yapıldı.
Bankaların net döviz pozisyonunun özkaynakları içindeki payında
üst sınır %20'den %5'e indirildi. Yurt içinde bugün cari denge ve
işsizlik rakamlarının açıklanması bekleniyor. Euro/TL kuru bu sabah
08:30 saatlerinde 19,58’li seviyelerden fiyatlanıyor.

Günlük Pivot Seviyeleri
   19.9775

  19.8030  

 19.7079   

19.6127    

 19.4382   

  19.2637  

   19.1686

444 0 435 www.gedikyatirim.com.tr

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


Gedik Forex Bülten 12 Aralık 2022

XAU/USD

Küresel piyasalar açısından hareketli bir hafta başlıyor. Salı günü
ABD'de TÜFE, çarşamba günü Fed'in faiz kararı ve perşembe günü
İngiltere - Avrupa Merkez Bankalarının faiz kararları, piyasaların
gündeminde bulunuyor. Bu gelişmeler karşısında ons altında
temkinli seyir korunuyor. Yarın ABD TÜFE verisinin, Fed
toplantısına dair beklentileri etkilemesi beklenmiyor. Sınırlı da olsa
veri bazlı hareket yarın görülebilir. Ancak ons altın için Fed
toplantısına kadar yeni bir tepki beklenmemekte. Çarşamba günü
Fed toplantısından çıkacak söylemler sonrasında ons altında bir
hareket beklenebilir. O güne kadar temkinli kalabilir. Bugün için
açıklanacak önemli bir veri akışı bulunmuyor. Ons altın için 1793$ -
1801$ - 1809$ direnç noktaları, 1777$ - 1768$ - 1761$ destek
noktaları olarak izlenebilir. 

Günlük Pivot Seviyeleri
   1,803.21

  1,786.62  

 1,778.27   

1,769.92    

 1,753.33   

  1,736.74  

   1,728.39

DAX Yakın Vade

Fed’e yönelik faiz artırım belirsizliğinin ve 2023 yılına ilişkin
ekonomilerdeki zayıflama beklentileri geçen hafta genelinde risk
iştahı ve küresel hisse piyasalar üzerinde baskı oluşturdu. Hisse
piyasaları yeni haftaya da zayıf bir görünümle başlarken, bu hafta
14 Aralık Çarşamba günü Fed toplantısı ile 15 Aralık’ta
gerçekleşecek ECB ve BoE toplantıları fiyatlamaları
şekillendirecektir. Geçen hafta içerisinde etkili olan satışların
ardından Avrupa borsaları cuma gününü toparlanma eğilimiyle
tamamlarken, yeni haftada hafif satıcılı bir görünüm etkili oluyor. Bu
sabah hafif satıcılı bir seyrin izlendiği DAX vadelisinde 14.282 –
14.249 – 14.215 ve 14.163 seviyeleri kısa vadeli destek olarak,
14.324 – 14.350 – 14.393 ve 14.482 seviyeleri kısa vadeli direnç
olarak takip edilebilir. 

Günlük Pivot Seviyeleri
   14,713.33

  14,633.67  

 14,555.33   

14,477.00    

 14,397.33   

  14,317.67  

   14,239.33
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Dow Jones Yakın Vade

Dow Jones endeksi cuma gününü %0,90 kayıpla 33.476 puandan
tamamladı. Cuma günü ABD borsalarında kayıplar izlendi. Bu
sabahta ABD vadelilerinde hafif satıcılı seyirler korunuyor. Cuma
günü ABD'de kasım ayına yönelik üretici fiyat endeksi açıklandı.
Kasım ayında ÜFE aylık bazda %0,3 ve yıllık bazda %7,4 ile
beklentilerin üzerinde gerçekleşti. Çekirdek ÜFE ise aynı dönemde
aylık %0,4 ve yıllık %6,2 artış kaydetti. Verinin beklentilerin üzerinde
açıklanması, Fed'in gelecek sene içinde faiz artışına devam
edeceğine yönelik beklentileri güçlendirdi. Borsalarda risk iştahı
zayıfladı. Bugün veri takvimi sakin. Yarın ABD TÜFE ve çarşamba
Fed'in faiz kararı, borsalar açısından önemli olacak. Sözleşme için
33.612 - 33.832 - 34.081 direnç noktaları, 33.321 - 33.123 - 32.898
destek noktaları.

Günlük Pivot Seviyeleri
   34,918.33

  34,690.67  

 34,338.33   

33,986.00    

 33,758.33   

  33,530.67  

   33,178.33

S&P 500 Yakın Vade

S&P 500 endeksi cuma gününü %0,73 kayıpla 3.934 seviyesinden
kapattı. Cuma günü açıklanan ABD ÜFE verisi sonrasında
borsalarda düşüşler görüldü. Kasım ayına yönelik açıklanan ABD
ÜFE verisi beklentilerin üzerinde gerçekleşti. Aylık bazda %0,3 ve
yıllık bazda %7,4 seviyesinde açıklandı. Veri sonrası Fed'in faiz
konusunda hemen frene basmasının zor olduğuna yönelik
beklentiler kuvvetlendi. Bu durumda borsalarda satışları
beraberinde getirdi. Fed'in faiz kararı çarşamba günü ve 50 baz
puanlık faiz artış ihtimaline kesin gözle bakılıyor. Ancak gelecek
sene için belirsizlik hakim. Çarşamba günü yayınlanacak ekonomik
projeksiyonlar ve Fed Başkanı Powell'ın konuşması, bu belirsizliği
dağıtabilir. Sözleşme için 3.904 - 3.880 - 3.850 destek noktaları,
3.963 - 3.987 - 4.013 direnç noktaları. 

Günlük Pivot Seviyeleri
   4,183.83

  4,134.67  

 4,105.08   

4,075.50    

 4,026.33   

  3,977.17  

   3,947.58
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Brent Petrol

Petrol fiyatlarının seyri için iki konu gündemde görülüyor. Son
dönemde konuştuğumuz Çin'de açılmaların görülmesi, petrol talebi
açısından olumlu yorumlanıyor. Bunun da fiyatları yukarı yönde
desteklediği görülüyor. İkinci mesele, Kanada'dan ABD'ye günlük
600K varilden fazla petrol taşıyan Keystone boru hattının
kapanması. Geçen hafta sızıntı nedeniyle durdurulan hattın daha
açılmadığı ve çalışmaların devam ettiği söyleniyor. Bu iki konu
başlığı da petrol fiyatları açısından pozitif değerlendirilebilir. Ancak
fiyatlarda beklenen ivme yakalanamıyor biraz daha sınırlı kaldığı
görülüyor. Bu hafta Fed'in faiz kararı ve ABD TÜFE verileri
gündemde olacak. Bugün için veri takvimi sakin. Brent petrolde
74,87$ - 73,50$ - 71,95$ destek noktaları, 77,70$ - 79,42$ - 81,05$
direnç noktaları.

Günlük Pivot Seviyeleri
   90.10

  88.98  

 87.45   

85.92    

 84.80   

  83.68  

   82.15

USD/JPY

ABD’de üretici fiyat endeksi kasım ayında aylık %0,3 ve yıllık %7,4
artarak beklentilerin üstünde gerçekleşti. Değişken gıda ve enerji
fiyatlarını içermeyen çekirdek ÜFE de kasımda önceki aya %0,4
artarken, yıllık bazda %6,2’ye geriledi. Japonya'da iflas eden şirket
sayı 7 aydır artmaya devam ediyor. Şirketlerin iflasının ana nedeni
ise durgunluk olarak açıklandı. Japonya Merkez Bankası yönetim
kurulu üyesi Hajime Takata, Nikkei gazetesine verim eğrisi
kontrolünü sona erdirmenin zamanının gelmediğini belirterek,
merkez bankasının aşırı gevşek para politikasını sürdürmesi
gerektiğini düşündüğünü belirtti. Dolar ve tahvil cephesindeki
toparlanma ile yükselişin yaşandığı paritede 137,26 – 137,70 ve
138,13 direnç, 136,76 – 136,35 ve 135,75 seviyeleri takip edilecek
desteklerdir.

Günlük Pivot Seviyeleri
   138.42

  137.66  

 137.13   

136.61    

 135.85   

  135.09  

   134.56
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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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