
Forex Bülten 14 Aralık 2022

Piyasa Gündemi

ABD’de kasım ayı TÜFE rakamı aylık bazda %0,1 oranında artış
kaydetti ve yıllık TÜFE %7,7’den %7,1 seviyesine geriledi.
Piyasadaki beklentiler yıllık TÜFE’nin %7,3’e gerilemesi
yönündeydi. Fed’in bugün sona erecek toplantısında 50 baz puan
faiz artırımına gitmesine kesin gözüyle bakılırken, toplantı
sonrasında yayınlanacak projeksiyonlar ile Fed Başkanı Powell’ın
mesajları son derecek kritik olacaktır. Fed faiz kararı ve Powell’ın
mesajları risk iştahı üzerinde belirleyici olacaktır. 

Açıklanacak Önemli Ekonomik Veriler       
•    10:00 İngiltere – TÜFE/ÜFE Önem: Yüksek
•    22:00 Fed Faiz Kararı Önem: Yüksek

Türkiye

Türkiye İstatistik Kurumu'nun açıkladığı Ekim ayına ilişkin sanayi
üretim verileri beklentilerinin aksine pozitif bir tabloya işaret etti.
Ekim'de sanayi üretiminde yıllık %0,2'lik daralma beklentisine karşın
%2,5'lik artış görüldü. Hazine ve Maliye Bakanlığı 3 ve 10 yıl vadeli
tahville rekabetçi olmayan tekliflerle birlikte 4,3 milyar TL borçlandı.
Yurt içinde bugün açıklanacak önemli veri akışı bulunmazken,
gündem dair gelişmeler takip edilecek.

Avrupa

Avrupa’nın en büyük ekonomisine sahip Almanya'da ZEW beklenti
endeksi aralık ayında 23,3 azalış kaydederek beklentilerin üzerinde
gerçekleşti. Açıklanan veriler mevcut duruma ilişkin
değerlendirmelerin de toparlandığına işaret ederken, cari koşullar
endeksi Aralık'ta 61,4 seviyesinde açıklandı. Almanya da ekim
ayında %0,9 düzeyinde olan aylık enflasyon ise kasımda %0,5
düzeyinde açıklanırken, yıllık bazda enflasyon %10,0 seviyesine
gerileyerek beklentilere paralel açıklandı. Ülkede enerji fiyatları
%1,6 düşerken gıda fiyatları %0,5 yükseldi. Yıllık bazda enerji
ürünleri kasımda %38,7 artış gösterdi. Euro Bölgesi’nde sanayi
üretiminin açıklanması bekleniyor.

ABD

ABD’de tüketici fiyat endeksi aylık bazda % 0,1 ile beklentilerin
altında kalırken, yıllık bazda artış %7,1 oldu. Ülkede enflasyon
enerji maliyetlerindeki gerilemenin artan gıda maliyetlerini
dengelemesiyle Kasım'da yavaşladı. Fed'in bu akşam
gerçekleşecek toplantıda faiz artış hızını yavaşlatması ve 50 baz
puanlık artırıma gitmesi beklenirken, geçen hafta açıklanan üretici
fiyatları beklentileri aşarak Fed'in faiz artışlarının 2023'te
sürebileceğine ilişkin beklentilerin güç kazanmasında etkili olmuştu.

Piyasa Verileri

Pariteler Son Günlük Değ.
(%)

Haftalık Değ.
(%)

Yılbaşı Değ.
(%)

USDTRY 18.6173 -0.14 -0.11 38.90
EURTRY 19.8015 -0.07 1.08 31.09
EURUSD 1.0638 0.10 1.22 -6.49
GBPUSD 1.2366 0.06 1.26 -8.62
USDJPY 135.45 -0.14 -0.73 17.68

Sepetler Son Günlük Değ.
bp

Haftalık Değ.
bp

Yılbaşı Değ.
bp

½ $ + ½ € 19.2863 5.25 6.75 499.63
Dolar Endeksi 104.0270 4.70 -107.30 835.70
REK 55.6500 - - 791.00

Endeks Vadeliler Son Günlük Değ.
(%)

Haftalık Değ.
(%)

Yılbaşı Değ.
(%)

S&P 500 Yakın Vade 4,034.50 0.30 2.48 -15.21
DAX Yakın Vade 14,486.00 -0.01 1.46 -8.64
Dow Jones Yakın
Vade 34,236.00 0.30 1.82 -5.49

Emtialar Son Günlük Değ.
(%)

Haftalık Değ.
(%)

Yılbaşı Değ.
(%)

Ons Altın 1,811.25 0.04 1.35 -1.00
Gram Altın 1,084.14 -0.05 1.25 38.76
WTI 75.16 -0.32 3.57 -0.49
BRENT 80.45 -0.35 3.65 3.45
Bakır 3.82 -1.23 -0.42 -13.87

Tahviller Son Günlük Değ.
bp

Haftalık Değ.
bp

Yılbaşı Değ.
bp

Türkiye 2 Yıllık 9.3800 -28.00 -145.00 -1,332.00
Türkiye 10 Yıllık 11.2400 49.00 57.00 -1,308.00
ABD 10 Yıllık 3.4840 -3.70 6.50 197.00
ABD 2 Yıllık 4.1970 -3.40 -7.00 346.70
Almanya 10 Yıllık 1.9180 -2.30 11.30 209.50
Almanya 2 Yıllık 2.1430 -6.40 7.60 277.10

Gelişmekte Olan
Ülke Kurları Son Günlük Değ.

(%)
Haftalık Değ.

(%)
Yılbaşı Değ.

(%)
USDZAR 17.2664 -0.05 0.59 8.24
USDIDR 15,616.50 0.38 0.07 9.65
USDTRY 18.6173 -0.14 -0.11 38.90
USDRUB 63.1650 -0.08 1.88 -15.65
USDBRL 5.2942 -0.19 1.50 -4.98
USDCNY 6.9593 0.21 -0.20 9.49
USDMXN 19.5505 0.09 -0.63 -4.74
USDCZK 22.8365 -0.13 -1.20 4.37
USDHUF 386.1800 0.00 -1.21 18.93
USDPLN 4.4158 0.12 -1.07 9.45
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Euro/Dolar

Almanya'da ZEW beklenti endeksi aralık ayında 23,3 azalış
kaydederek beklentilerin üzerinde gerçekleşerek toparlanmaya
devam etti. Ülkede enflasyon kasım ayında aylık bazda %0,5
düzeyinde açıklanırken, yıllık bazda %10,0 seviyesine gerileyerek
beklentilere paralel açıklandı. ABD’de tüketici fiyat endeksi aylık
bazda %0,1 ile beklentilerin altında kalırken, yıllık bazda artış %7,1
oldu. Ülkede enflasyon enerji maliyetlerindeki gerilemenin artan
gıda maliyetlerini dengelemesiyle kasım ayında yavaşladı. Yüksek
volatilitenin kaydedildiği paritede Fed toplantısı ve verilecek
mesajlar önemli olacak. Paritede 1,0673 – 1,0715 ve 1,0750
seviyeleri direnç, 1,0594 – 1,0556 ve 1,0504 izlenecek destek
noktalarıdır.

Günlük Pivot Seviyeleri
   1.0698

  1.0622  

 1.0582   

1.0541    

 1.0465   

  1.0388  

   1.0348

GBP/USD

İngiltere’de işsizlik oranı Ekim’de bir önceki aya göre %3,6’dan
%3,7 seviyesine yükseldi. İngiltere Merkez Bankası Başkanı Bailey,
ülkede enflasyonun yüksek ve faiz oranlarının artışta olduğunu,
talep durumunun ise yavaşladığını bildirdi. ABD tarafında ise
Kasım’da tüketici enflasyonu aylık %0,1 ve yıllık %7,1 ile
beklentilerin altında artış kaydetti. Çekirdek tüketici enflasyonu
tarafında da aylık %0,2 ve yıllık %6,00 ile beklentilerin altında artış
yaşandı. ABD’de enflasyon verisi sonrası dün paritede yükseliş
eğilimleri görüldü. Bugün İngiltere’de enflasyon verileri, ABD’de ise
Fed faiz kararı izlenecek olup, paritede volatilite artabilir. Bu
görünüm altında paritede 1,2443 – 1,2500 ve 1,2550 seviyeleri
direnç; 1,2340 – 1,2322 ve 1,2300 seviyeleri destek olarak
izlenebilir.

Günlük Pivot Seviyeleri
   1.2508

  1.2404  

 1.2343   

1.2283    

 1.2179   

  1.2075  

   1.2014
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USD/TRY

Dünün önemli verisi ABD’de açıklanan tüketici enflasyonuydu.
ABD’de manşet enflasyon Kasım’da aylık %0,1 ve yıllık %7,10’luk
artış ile beklentilerin altında kalırken, çekirdek enflasyon tarafı da
aylık %0,2 ve yıllık %6,0’lık artış ile beklentilerin altında gerçekleşti.
Yurt içerisinde ise sanayi üretim endeksi Ekim’de aylık %2,4 artış
kaydederken, yıllık artış ise %2,5 olarak gerçekleşti. ABD’de
açıklanan enflasyon verileri sonrası Dolar endeksinde değer
kayıpları artarken, kur tarafında fiyatlamalara etkisi sınırlı kaldı.
Bugün  Fed’in faiz kararı ve Fed Başkanı Powell’ın vereceği
mesajlar dikkatle izlenecek. Yatay seyirlerin etkili olmaya devam
ettiği Dolar/TL’de, bu sabah saat 08:40 itibariyle 18,64’lü
seviyelerden işlemler geçiyor. Dolar endeksi ise 104,05 civarında
bulunuyor.

Günlük Pivot Seviyeleri
   18.7635

  18.7316  

 18.6823   

18.6331    

 18.6011   

  18.5692  

   18.5199

EUR/TRY

Avrupa’nın en büyük ekonomisine sahip Almanya'da ZEW beklenti
endeksi aralık ayında 23,3 azalış kaydederek beklentilerin üzerinde
gerçekleşerek toparlanmaya devam etti. Ülkede ekim ayında %0,9
düzeyinde olan aylık enflasyon ise kasımda %0,5 düzeyinde
açıklanırken, yıllık bazda %10,0 seviyesine gerileyerek beklentilere
paralel açıklandı. Ülkede enerji fiyatları %1,6 düşerken gıda fiyatları
%0,5 yükseldi. Yurt içinde ekim ayına ait sanayi üretimi yıllık bazda
%0,2'lik daralma beklentisine karşın %2,5'lik artış kaydetti. Euro
Bölgesi’nde bugün sanayi üretimin açıklanması beklenirken, yurt
içinde açıklanacak önemli veri akışı bulunmuyor, gündeme dair
gelişmeler takip edilebilir. Euro/TL kuru bu sabah 08:30 saatlerinde
19,79’lu seviyelerden fiyatlanıyor.

Günlük Pivot Seviyeleri
   19.9570

  19.8148  

 19.7195   

19.6242    

 19.4821   

  19.3399  

   19.2446
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XAU/USD

ABD'de kasım ayı enflasyonu beklentilerin altında açıklanarak,
doların gevşemesine neden olurken, ons altının yukarı yönlü
hareketini destekledi. Enflasyonda yumuşak iniş beklentileri
güçleniyor. Fed'in gelecek sene faiz artışlarını agresif bir şekilde
yapmama ihtimali de kuvvetleniyor. Bu da, borsalara ve emtialara
moral olurken, dolarda geri çekilme yaşanıyor. Bugün TSİ 22:00'da
Fed'in faiz kararı ve Fed Başkanı Powell'ın konuşması takip
edilecek. Fed aynı zamanda bu akşam ekonomik projeksiyonlarını
da açıklayacak. Fed'in mesajları ve gelecek seneye dair sinyalleri,
piyasaların seyri açısından önemli olacaktır. Ons altında da oynaklık
görülebilir. Bu sabah dolar endeksi 104,05 çevresinde izleniyor. Ons
altında 1799$ - 1790$ - 1780$ destek noktaları, 1819$ - 1828$ -
1839$ direnç noktaları.

Günlük Pivot Seviyeleri
   1,851.95

  1,828.02  

 1,815.77   

1,803.51    

 1,779.58   

  1,755.65  

   1,743.40

DAX Yakın Vade

Almanya’da kasım ayı TÜFE verisi beklentilere paralel yıllık bazda
%10,4 seviyesinden %10,0 seviyesine geriledi. ABD cephesinde
ekim ayının ardından kasım ayında da beklentilerden daha iyi gelen
enflasyon rakamı dün küresel risk iştahı ve piyasaları destekleyen
bir gelişme oldu. Avrupa borsaları dün alıcılı bir seyir kaydederken,
Almanya borsası günü %1’in üzerinde yükselişle tamamladı. Bugün
küresel piyasaların gözü Fed toplantısında olacaktır. Fed’in faiz
kararı ve Powell’ın mesajları risk iştahı ve küresel piyasaların seyri
üzerinde etkili olacaktır. Bu sabah yatay bir seyrin izlendiği DAX
vadelisinde 14.500 – 14.554 – 14.618 ve 14.682 seviyeleri kısa
vadeli direnç olarak, 14.440 – 14.393 – 14.337 ve 14.302 seviyeleri
kısa vadeli destek olarak izlenebilir. 

Günlük Pivot Seviyeleri
   14,706.67

  14,594.33  

 14,473.67   

14,353.00    

 14,240.67   

  14,128.33  

   14,007.67
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Dow Jones Yakın Vade

Dow Jones endeksi dünü %0,30 yükselişle 34.108 puandan
tamamladı. ABD'de dün açıklanan kasım ayı enflasyonu
beklentilerin altında gerçekleşti. Enflasyonda yumuşak iniş
beklentisi güçlenirken, dolar gevşedi. Enflasyon sonrası ABD
borsalarında alımlar hız kazandı. Günün sonunda borsaların,
kazançların bir kısmını geri verdiği görülüyor. Yine de gün sonu
kapanışlar yükselişle gerçekleşti. Bugün Fed'in faiz kararı ve Fed
Başkanı Powell'ın konuşması takip edilecek. Dünkü enflasyon verisi
sonrası Fed'in faiz konusunda daha ılımlı mesajlar vermesi, fiyatlara
yansıtılırken, bugün Fed'in mesajları bu beklentileri desteklerse,
borsalarda alımlar sürebilir. Bu sabah ABD vadelileri hafif alıcılı.
Sözleşme için 34.469 - 34.736 - 35.040 direnç noktaları, 33.976 -
33.681 - 33.418 destek noktaları.

Günlük Pivot Seviyeleri
   35,847.33

  35,415.67  

 34,774.33   

34,133.00    

 33,701.33   

  33,269.67  

   32,628.33

S&P 500 Yakın Vade

S&P 500 endeksi dünü %0,73 yükselişle 4.019 seviyesinden
kapattı. Bugünkü Fed'in faiz kararı öncesinde dün ABD'de
enflasyon verisi takip edildi. Kasım ayı enflasyonu beklentilerin
altında gerçekleşti ve Fed'in faiz artış hızını yavaşlatma ihtimalini
kuvvetlendiren bir veriydi. Bu nedenle, borsalara moral oldu ve
alımlar hızlandı. Günün sonuna doğru, kazançların bir kısmı geri
verilmesine karşın yine de iyimserlik korundu. Bu sabah içinde ABD
vadelileri hafif alıcılı işlem görüyor. Bugün Fed'in faiz kararı ve Fed
Başkanı Powell'ın konuşması bulunuyor. Fed piyasaların karşısına
güvercin tonda çıkarsa, borsalardaki yükseliş korunabilir. Şahin bir
Fed piyasaları rahatsız edebilir. Mesajlar kritik. Sözleşmede 3.999 -
3.965 - 3.925 destek noktaları, 4.067 - 4.105 - 4.144 direnç
noktaları.

Günlük Pivot Seviyeleri
   4,145.42

  4,110.58  

 4,056.92   

4,003.25    

 3,968.42   

  3,933.58  

   3,879.92
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Brent Petrol

Petrol fiyatları bu sabah hafif satıcılı işlem görüyor. Son iki gündür
Kanada'dan ABD'ye günlük 600K varilden fazla petrol taşıyan
Keystone boru hattının kapalı olması, aynı zamanda Çin'de
açılmaların başlaması, petrol fiyatlarının yukarı yönlü hareketine
neden olmuştu. Keystone boru hattının 20 Aralık itibariyle tam
kapasiteyle açılması bekleniyor. Dün açıklanan API haftalık
stoklarında 7.8 mn varil artış kaydedildi. Petrol için olumsuz bir veri
şeklinde yorumlanabilir. Goldman Sachs, petrol fiyat tahminini aşağı
yönlü revize etti. OPEC tarafından yapılan açıklamada, petrol
piyasasında arz-talep dengeli ifadesi kullanıldı. Bugün Fed'in faiz
kararı ve Powell'ın konuşması izlenmeli. Brent petrol için 81,48$ -
82,84$ - 84,11$ direnç noktaları, 79,18$ - 77,90$ - 76,49$ destek
noktaları.

Günlük Pivot Seviyeleri
   92.55

  90.45  

 86.73   

83.00    

 80.91   

  78.81  

   75.09

USD/JPY

ABD’de tüketici fiyat endeksi aylık bazda %0,1 ile beklentilerin
altında kalırken, yıllık bazda %7,1 artış kaydetti. Ülkede enflasyon
enerji maliyetlerindeki gerilemenin artan gıda maliyetlerini
dengelemesinin etkisiyle kasım ayında yavaşladı. Verinin
açıklanmasının ardından dolar endeksinde yaşanan geri çekilme ile
paritede yüksek volatilite kaydedildi. Japonya’da bu sabah
açıklanan veriler büyük imalatçıların ekonomiye olan güvenleri
kötüleşmeye devam ettiğini gösterdi. Sanayi üretimi ekimde %3,2
gerilerken, kapasite kullanım oranı %2,2 seviyesinde açıklandı.
Bugün Fed ‘in toplantısı ve toplantı sonrası verilecek mesajlar risk
iştahı üzerinde belirleyici olacaktır. Paritede 134,66 – 134,13 ve
133,62 seviyeleri destek, 135,95 – 136,60 ve 137,15 takip
edilecek direnç noktalarıdır.

Günlük Pivot Seviyeleri
   138.00

  136.99  

 135.65   

134.31    

 133.30   

  132.30  

   130.96
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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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