
Forex Bülten 15 Aralık 2022

Piyasa Gündemi

Fed dünkü toplantısında beklentilere paralel 50 baz puan faiz
artırımına giderken, kararla birlikte faiz tahminlerini içeren noktasal
grafik ve ekonomik projeksiyonlar da yayınlandı. Noktasal grafikte
2023 yıl sonu için %5,1’lik bir faiz öngörüsü yer aldı. Fed Başkanı
Powell, enflasyonda %2’ye doğru gerilemeden emin olmadan faiz
indirimlerinin söz konusu olmayacağını ifade etti.  Bugün İngiltere
Merkez Bankası ve Avrupa Merkez Bankası’nın faiz kararları takip
edilecektir.
 
Açıklanacak Önemli Ekonomik Veriler       
•    15:00 İngiltere – BoE Faiz Kararı Önem: Yüksek
•    16:15 Euro Bölgesi – ECB Faiz Kararı Önem: Yüksek

Türkiye

Türkiye Bankalar Birliği verilerine göre, faizi %1,36’ya kadar inen
kredili mevduat hesabında ekim sonunda rekor kullanım gerçekleşti.
Kişi başı ortalama kredili mevduat hesabı riski 2 bin 309 lira ile
zirveye çıktı. İş Bankası Genel Müdürü Hakan Aran bankalar için
belirlenen %5'lik döviz pozisyonun son derece makul olduğunu
belirterek hesaplama değişikliği sonrası bankaların yabancı para
genel pozisyonlarının yeni hesaplama şekline göre %2-2,5'e
gerilediğine dikkat çekti. Aran, döviz pozisyonlarının
hesaplanmasıyla ilgili değişikliği bankaların talep ettiğini belirtti.
Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Türkmen doğalgazının da batı
pazarlarına nakline yönelik çalışmalara artık başlamamız gerekiyor"
dedi. Yurt içinde bugün bütçe dengesi rakamları ve gündeme dair
gelişmeler takip edilecek.

Avrupa

Euro Bölgesi'nde sanayi üretimi, ekimde bir önceki aya göre %2
azalış kaydederken, yıllık bazda %3,4 artış kaydetti. Avrupa
Birliği'nde sanayi üretimi ise ekimde bir önceki aya kıyasla %1,9
azaldı. Almanya Savunma Bakanı Christine Lambrecht, F-35 tipi
savaş uçağı alımı için sözleşme imzalandığını duyurdu. Avrupa
cephesinde bugün Avrupa Merkez Bankasının kararı ve Başkan C.
Lagarde’ın açıklamaları ön planda olacak.

ABD

Fed küresel piyasaların beklediği faiz kararını açıkladı. Fed piyasa
beklentisi doğrultusunda faiz artış hızında yavaşlamaya gitti ve
politika faizini 50 baz puan artırdı. Kararla birlikte Fed yetkililerinin
faiz tahminlerini içeren noktasal grafik ve ekonomik projeksiyonları
da yayımlandı. Noktasal grafikte 2023 yıl sonu için %5,1'lik faiz
öngörüsü yer aldı. Ekonomik projeksiyonlarda ise 2023 yılına ilişkin
büyüme beklentisinin aşağı yönlü revize edilmesi dikkat çekti. Fed
Başkanı Powell ABD'de enflasyonun yeterince düştüğüne emin
olana kadar artışın süreceğine işaret ederken, 50 baz puan faiz
artışı tarihsel olarak yüksek bir rakam olsa da daha gidecek yolun
olduğunu belirtti.

Piyasa Verileri

Pariteler Son Günlük Değ.
(%)

Haftalık Değ.
(%)

Yılbaşı Değ.
(%)

USDTRY 18.6327 0.02 -0.06 39.02
EURTRY 19.8526 -0.21 0.84 31.43
EURUSD 1.0654 -0.24 0.93 -6.35
GBPUSD 1.2396 -0.23 1.28 -8.40
USDJPY 135.64 0.28 -0.75 17.85

Sepetler Son Günlük Değ.
bp

Haftalık Değ.
bp

Yılbaşı Değ.
bp

½ $ + ½ € 19.2838 -0.25 3.35 499.38
Dolar Endeksi 103.8170 4.70 -95.70 814.70
REK 55.6500 - - 791.00

Endeks Vadeliler Son Günlük Değ.
(%)

Haftalık Değ.
(%)

Yılbaşı Değ.
(%)

S&P 500 Yakın Vade 4,031.00 0.01 1.65 -15.29
DAX Yakın Vade 14,402.00 -0.43 0.88 -9.17
Dow Jones Yakın
Vade 34,266.00 0.08 1.37 -5.41

Emtialar Son Günlük Değ.
(%)

Haftalık Değ.
(%)

Yılbaşı Değ.
(%)

Ons Altın 1,795.33 -0.63 0.38 -1.87
Gram Altın 1,075.50 -0.62 0.32 37.65
WTI 76.69 -0.91 7.15 1.54
BRENT 82.14 -0.84 7.64 5.62
Bakır 3.80 -0.13 -1.61 -14.34

Tahviller Son Günlük Değ.
bp

Haftalık Değ.
bp

Yılbaşı Değ.
bp

Türkiye 2 Yıllık 9.2800 -10.00 -118.00 -1,342.00
Türkiye 10 Yıllık 10.9400 -30.00 19.00 -1,338.00
ABD 10 Yıllık 3.4910 0.60 0.20 197.70
ABD 2 Yıllık 4.2430 1.30 -7.70 351.30
Almanya 10 Yıllık 1.9460 2.80 15.90 212.30
Almanya 2 Yıllık 2.1380 -0.50 12.50 276.60

Gelişmekte Olan
Ülke Kurları Son Günlük Değ.

(%)
Haftalık Değ.

(%)
Yılbaşı Değ.

(%)
USDZAR 17.2361 0.48 0.43 8.05
USDIDR 15,616.00 0.27 0.12 9.65
USDTRY 18.6327 0.02 -0.06 39.02
USDRUB 64.3650 -0.59 1.52 -14.05
USDBRL 5.2794 -0.19 1.22 -5.24
USDCNY 6.9611 0.15 -0.09 9.52
USDMXN 19.6620 0.11 0.16 -4.19
USDCZK 22.7807 0.21 -1.04 4.11
USDHUF 380.8300 0.48 -3.74 17.28
USDPLN 4.3930 0.16 -1.01 8.89
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Euro/Dolar

Euro Bölgesi’nde dün ekim ayına ait sanayi üretim rakamı takip
edilirken, ABD’de Fed’in kararı ve Başkan Powell’ın açıklamaları ön
plandaydı. Euro Bölgesi'nde sanayi üretimi, ekimde bir önceki aya
göre %2 gerilerken, yıllık bazda %3,4 artış kaydetti. ABD’de ise
haftanın ilk majör başlığı olan Fed toplantısı gerçekleşti.
Beklentilere paralel 50 baz puan artışla Fed yavaşlamaya geçerken,
Fed Başkanı Powell enflasyonun %2’lik hedefine ulaşmak için faiz
artırımlarının devamını uygun gördüklerini vurguladı. Bugün Avrupa
Merkez Bankası’nın kararı ve Başkan C. Lagarde’ın açıklamaları ön
planda olacak. Yüksek volatilitenin kaydedildiği paritede 1,0682 –
1,0715 ve 1,0750 seviyeleri direnç, 1,0610 - 1,0578 1,0526
izlenecek destek noktalarıdır.

Günlük Pivot Seviyeleri
   1.0698

  1.0622  

 1.0582   

1.0541    

 1.0465   

  1.0388  

   1.0348

GBP/USD

İngiltere’de tüketici enflasyonu Kasım’da aylık %0,4 ve yıllık %10,7
ile beklentilerin altında artış kaydetti. Ülkede yıllık enflasyon
Ekim’de %11,1 düzeyi ile zirve seviyesini görmüştü. Çekirdek
enflasyon tarafı da aylık %0,3 ve yıllık %6,3 ile beklentilerin altında
artışa işaret etti. ABD tarafında ise Fed beklentiler dahilinde politika
faizini 50 baz puan artırarak %4,25- 4,50 aralığına yükseltti. Fed,
2023 yıl sonu için %5,1’lik faiz düzeyi öngörürken, Fed Başkanı
Powell, Şubat toplantısında faiz artış kararının finansal koşullara ve
ekonomik sürece bağlı olacağını bildirdi. Parite veri akışları sonrası
dünü yükselişe tamamladı. Bugün BoE faiz kararı ön planda olacak.
Paritede gün içinde 1.2446 – 1,2490 ve 1,2550 seviyeleri direnç;
1,2340 – 1,2300 ve 1,2240 seviyeleri ise 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

Dün gözler Fed’in faiz kararındaydı. Fed, politika faizini beklentiler
dahilinde 50 baz puan artırarak %4,25 – %4,50 aralığına yükseltti.
Fed’in ekonomik projeksiyonlarında 2023 yıl sonu politika faizi
tahmini %4,6’dan %5,1’e çıktı. Fed Başkanı Powell, Şubat
toplantısında faiz artış kararının finansal koşullara ve ekonomik
sürece bağlı olacağını bildirdi. Powell, enflasyonda gerilemeye
ilişkin daha net kanıtların görülmesi gerektiğini belirtirken,
enflasyonda %2 seviyesine doğru gevşemeden emin olana kadar
faiz indirimlerinin olmayacağını bildirdi. Açıklanan verilerin
fiyatlamalara etkisi sınırlı kaldı. Dolar/TL, bu sabah saat 08:45
itibariyle 18,63’lü seviyelerde yatay seyrine devam ediyor. Dolar
endeksi ise 103,90 civarında hareket ediyor.

Günlük Pivot Seviyeleri
   18.7635

  18.7316  

 18.6823   

18.6331    

 18.6011   

  18.5692  

   18.5199

EUR/TRY

Euro Bölgesi’nde dün ekim ayına ait sanayi üretim rakamı takip
edildi. Euro Bölgesi'nde sanayi üretimi, ekimde bir önceki aya göre
%2 azalış kaydederken, yıllık bazda %3,4 artış kaydetti. Avrupa
Birliği'nde sanayi üretimi ise ekimde bir önceki aya kıyasla %1,9
azaldı. Yurt içinde gündeme dair gelişmeler takip edilirken, bugün
içeride bütçe dengesi rakamları ön planda olacak. Avrupa
cephesinde bugün Avrupa Merkez Bankasının kararı ve Başkan C.
Lagarde’ın açıklamaları günün majör başlığı olarak takip edilecek.
Euro/TL kuru bu sabah 08:30 saatlerinde 19,82’li 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

Beklenen Fed'in faiz kararı dün açıklandı. Fed beklentiler
doğrultusunda 50 baz puanlık faiz artışını gerçekleştirdi. Ekonomik
projeksiyonlarda, gelecek sene için işsizlik ve enflasyonda yukarı
yönlü, büyümede aşağı yönlü revizyonlar dikkat çekti. Faiz artış
hızını yavaşlatacağını belirten Fed yine de enflasyonda istenen
hedefe ulaşana kadar faiz artışlarını sürdüreceğine değindi.
Böylelikle 2024 yılına kadar faiz indirim kapısını kapatmış oldu. Son
günlerde Fed ile ilgili beklentiler piyasalarda risk iştahını
desteklemişti. Ancak dün akşamki söylemler, Fed'in bir süre daha
faiz artışına devam etmesi, piyasaları tedirgin ediyor. Bugün Avrupa
ve İngiltere Merkez Bankaları faiz kararları izlenecek. Ons altında
1780$ - 1767$ - 1755$ destekler, 1800$ - 1813$ - 1826$ 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

Küresel hisse piyasalarında dalgalı bir fiyatlama öne çıkarken,
Avrupa borsaları hafif satıcılı bir seyir izledi. Fed dünkü
toplantısında beklentilere paralel 50 baz puan faiz artırımına
giderken, Fed Başkanı Powell’ın enflasyonda ikna edici bir düşüş
görülmeden faiz indirimlerinin söz konusu olmayacağına ifade etti.
Powell’ın açıklamaları küresel risk iştahını baskıladı. Bugün BoE ve
ECB’nin faiz kararı takip edilecektir. Piyasadaki genel beklentiler
ECB’nin 50 baz puan faiz artırımına gitmesi yönünde şekillenirken,
faiz kararı ve ECB Başkanı Lagarde’ın açıklamaları fiyatlamalar
üzerinde etkili olacaktır. Bu sabah hafif satıcılı bir seyrin izlendiği
DAX vadelisinde 14.390 – 14.363 – 14.302 ve 14.261 seviyeleri
destek olarak, 14.450 – 14.500 - 14.554 ve 14.618 seviyeleri direnç
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 %0,42 düşüşle 33.966 puandan
tamamladı. Dün Fed'in faiz kararı takip edildi. Fed beklentiler
doğrultusunda 50 baz puanlık faiz artışını gerçekleştirdi. Yayınlanan
ekonomik projeksiyonlarda, gelecek sene için işsizlik ve enflasyon
tahminlerinde yukarı yönlü, büyüme tahmininde aşağı yönlü
revizyona gitti. Fed, faiz artış hızını yavaşlatsa bile faiz artışlarına
devam edeceğini söyledi. Gelecek sene için faiz indirim beklentisi
böylelikle sonlanmış oldu. Enflasyondan hala uzakta olduklarını bu
nedenle bir süre daha faiz artış döngüsünün devam edeceğine
vurgu yapıldı. Bugünde Fed etkisi sürebilir. Faiz artış beklentisi risk
iştahını baskılamaya devam ediyor. Sözleşme için 34.525 - 34.877 -
35.235 direnç noktaları, 33.976 - 33.681 - 33.324 destek noktaları.

Günlük Pivot Seviyeleri
   34,626.00

  34,355.00  

 33,994.00   

33,633.00    

 33,362.00   

  33,091.00  

   32,730.00

S&P 500 Yakın Vade

S&P 500 endeksi dünü %0,61 düşüşle 3.995 seviyesinden kapattı.
Fed'in beklenen faiz kararı dün açıklandı. Fed, beklentiler
doğrultusunda 50 baz puan faiz artırımı yaptı. Piyasa, ekonomik
projeksiyonları merak ediyordu. 2023 yılı için büyümede aşağı
yönlü, enflasyon ve işsizlik oranlarında yukarı yönlü revizyonlar
görüldü. Fed, faiz artış hızını yavaşlatacağına değinse bile faiz
artışlarına devam edeceğini belirtti. Enflasyonda hala hedeften
uzakta olmaları sebebiyle bir süre daha faiz artışlarını
gerçekleştireceğini bu nedenle gelecek sene için frene basmanın
mümkün olmayacağı beklentisini güçlendirmiş oldu. Bugünde Fed
etkisi sürebilir. Bu sabah ABD vadelileri karışık seyrediyor.
Sözleşmede 3.992 - 3.946 - 3.905 destek noktaları, 4.076 - 4.117 -
4.162 direnç noktaları olarak izlenebilir.

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. Fed'in dün
akşam faiz kararını açıklaması, beklenen faiz artışına gitmesi ve bir
süre daha faiz artışlarına devam edeceğinin sinyalini vermesi,
petrolde talebi baskılayabilir yorumuna neden oluyor. Kanada-ABD
arasındaki Keystone boru hattı kısmen açılmaya başladı ve tam
kapasite açılış için 20 Aralık tarihi sonrasını belirtiyorlar. DOE
tarafından açıklanan haftalık petrol stoklarında 10 mn varillik artış
kaydedildi. Bu konu başlıkları da petrol fiyatlarının aşağı yönlü tepki
vermesine neden oluyor. Uluslararası Enerji Ajansı, 2023 yılında
petrol fiyatlarında ralli olabileceğine değindi. Brent petrol için 83,07$
- 84,50$ - 85,95$ direnç noktaları olarak izlenebilir. Aşağıda 80,78$
- 79,51$ - 78,29$ destek noktaları.

Günlük Pivot Seviyeleri
   92.55

  90.45  

 86.73   

83.00    

 80.91   

  78.81  

   75.09

USD/JPY

Fed piyasa beklentisi doğrultusunda faiz artış hızında yavaşlamaya
gitti ve politika faizini 50 baz puan artırdı. Noktasal grafikte 2023 yıl
sonu için %5,1'lik faiz öngörüsü yer alırken, ekonomik
projeksiyonlarda 2023 yılına ilişkin büyüme beklentisi aşağı yönlü
revize edildi. Fed Başkanı Powell ABD'de enflasyonun yeterince
düştüğüne emin olana kadar artışın süreceğine işaret ederken, 50
baz puan faiz artışı tarihsel olarak yüksek bir rakam olsa da daha
gidecek yolun olduğunu belirtti. Japonya'da ithalat yıllık bazda
%30,3, ihracat beklentilerle uyumlu % 20 artarak ticaret açığı 18,5
trilyon yene ulaştı. Japonya'da yendeki değer kaybı ithalatı
baskılamaya devam etti. Paritede 136,00 – 136,60 ve 137,15
seviyeleri direnç, 135,00 – 134,48 ve 134,12 takip edilen destek
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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