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Piyasa Gündemi

Merkez bankalarının sıkılaşma döngüleri, Fed üyelerinden gelen
şahin tondaki açıklamalar ve artış kaydeden resesyon korkuları
küresel risk iştahı üzerinde baskı oluşturmaya devam ediyor.
Japonya Merkez Bankası bu sabahki toplantısında faiz oranlarında
değişikliğe gitmezken, 10 yıl vadeli devlet tahvili için getiri bandını
25 baz puandan 50 baz puana yükseltti. Ayrıca Çin’de gevşemenin
ardından Kovid kaynaklı can kayıplarının bildirilmesi de risk iştahını
baskılıyor. 

Açıklanacak Önemli Ekonomik Veriler       
•    10:00 Türkiye – Tüketici Güveni Önem: Düşük
•    16:30 ABD – Konut Başlangıçları Önem: Orta

Türkiye

Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati, kur korumalı mevduat ve
katılma hesabı (KKM) uygulamalarının küresel ve bölgesel
zorlukların önemli ölçüde arttığı bu yıl finansal istikrarın
güçlendirilmesine, döviz talebinin sınırlandırılmasına ve Türk lirası
mevduatın vadesinin uzamasına önemli katkılar sağladığını bildirdi.
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan Kadın Emeği Zirvesi'nde
yaptığı konuşmasında 200 milyar TL'lik yeni KGF paketi açıkladı.
Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Yeterli teminata sahip olmayan ama
kredibilitesi yüksek firmalarımıza en az %75 oranında Hazine
destekli kefalet sağlıyoruz" ifadesini kullandı. Bakan Nebati,
açıklanan KGF paketiyle yaklaşık 250 milyar liralık kredi hacmi
sunacaklarını belirtti. SEDDK'nın kuruluş yıldönümü programında
konuşan Nebati, "Halihazırda, BES'te Otomatik Katılım Sistemi ile
beraber katılımcı sayımız 15 milyon seviyesine, fon büyüklüğümüz
yaklaşık 420 milyar liraya ulaşmıştır" dedi. Yurt içinde tüketici
güveninin açıklanması bekleniyor.

Avrupa

Avrupa'nın en büyük ekonomisi Almanya'da iş dünyası güveni 88,6
seviyesinde açıklanarak enflasyonun zirveyi gördüğüne dair
iyimserlikle aralık ayında beklentileri aştı. IFO Başkanı C. Fuest
Almanya ekonomisinde görünümün kayda değer biçimde iyileştiğini
belirtti. Avrupa Merkez Bankası Başkan Yardımcısı Luis de
Guindos, enflasyon hedefe dönene kadar borçlanma
maliyetlerindeki artışın devam edeceğini söyledi. Euro Bölgesi'nde
inşaat üretimi, ekimde eylül ayına kıyasla %1,3 artarken, yıllık
bazda %2,2 yükseliş yaşadı. Avrupa cephesinde Almanya’da ÜFE
rakamları, Euro Bölgesi’nde tüketici güveni ve dış ticaret
rakamlarının açıklanması bekleniyor.

ABD

Cleveland Fed Başkanı L. Mester, faiz oranı tahmininin
meslektaşlarınınkinden daha yüksek olduğunu ve merkez
bankasının enflasyonu yenmek için sürekli sıkı politikaya ihtiyacı
olduğunu bildirdi. San Francisco Fed Başkanı Mary Daly, Fed
politika faizinin zirveye ulaştığında yaklaşık bir yıl orada kalacağını
düşünmenin "makul" olduğunu ve gerekirse daha uzun süre orada
kalmaya hazır olduğunu söyledi. ABD’de bugün konut başlangıçları
ve inşaat izinleri verisi takip edilecek.

Piyasa Verileri

Pariteler Son Günlük Değ.
(%)

Haftalık Değ.
(%)

Yılbaşı Değ.
(%)

USDTRY 18.6428 -0.04 0.00 39.09
EURTRY 19.7634 -0.08 -0.26 30.83
EURUSD 1.0600 -0.04 -0.26 -6.82
GBPUSD 1.2139 -0.04 -1.78 -10.30
USDJPY 133.07 -2.87 -1.89 15.62

Sepetler Son Günlük Değ.
bp

Haftalık Değ.
bp

Yılbaşı Değ.
bp

½ $ + ½ € 19.3263 -1.50 9.25 503.63
Dolar Endeksi 104.3290 -39.20 34.90 865.90
REK 55.6500 - - 791.00

Endeks Vadeliler Son Günlük Değ.
(%)

Haftalık Değ.
(%)

Yılbaşı Değ.
(%)

S&P 500 Yakın Vade 3,813.75 -0.83 -5.18 -19.85
DAX Yakın Vade 13,812.00 -1.46 -4.66 -12.89
Dow Jones Yakın
Vade 32,769.00 -0.62 -4.00 -9.54

Emtialar Son Günlük Değ.
(%)

Haftalık Değ.
(%)

Yılbaşı Değ.
(%)

Ons Altın 1,792.97 0.32 -0.97 -2.00
Gram Altın 1,074.69 0.30 -0.92 37.55
WTI 75.98 0.06 0.77 0.60
BRENT 80.61 0.00 -0.16 3.65
Bakır 3.78 0.55 -2.26 -14.78

Tahviller Son Günlük Değ.
bp

Haftalık Değ.
bp

Yılbaşı Değ.
bp

Türkiye 2 Yıllık 16.7000 778.00 732.00 -600.00
Türkiye 10 Yıllık 10.5800 -17.00 -66.00 -1,374.00
ABD 10 Yıllık 3.6780 9.00 15.70 216.40
ABD 2 Yıllık 4.2740 3.30 4.30 354.40
Almanya 10 Yıllık 2.2030 4.70 26.20 238.00
Almanya 2 Yıllık 2.4460 1.60 23.90 307.40

Gelişmekte Olan
Ülke Kurları Son Günlük Değ.

(%)
Haftalık Değ.

(%)
Yılbaşı Değ.

(%)
USDZAR 17.3146 -0.19 0.23 8.54
USDIDR 15,623.05 0.35 0.43 9.70
USDTRY 18.6428 -0.04 0.00 39.09
USDRUB 67.9150 -2.07 7.43 -9.31
USDBRL 5.2937 -0.11 -0.20 -4.98
USDCNY 6.9831 0.05 0.55 9.87
USDMXN 19.8782 0.37 1.77 -3.14
USDCZK 22.8789 0.07 0.06 4.56
USDHUF 381.0400 0.32 -1.33 17.35
USDPLN 4.4217 -0.05 0.25 9.60

444 0 435 www.gedikyatirim.com.tr

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


Gedik Forex Bülten 20 Aralık 2022

Euro/Dolar

Haftanın ilk işlem günü Almanya'da iş dünyası güveni 88,6
seviyesinde açıklanarak enflasyonun zirveyi gördüğüne dair
iyimserlikle aralık ayında beklentileri aştı. Avrupa Merkez Bankası
Başkan Yardımcısı Luis de Guindos, enflasyon hedefe dönene
kadar borçlanma maliyetlerindeki artışın devam edeceğini söyledi.
ABD’de açıklanan önemli veri akışı bulunmazken, yerel Fed
başkanlarının açıklamaları takip edildi. Şahin tonda açıklamalar
gelmeye devam ederken, küresel risk iştahında zayıf seyir sürmeye
devam ediyor. Dolar endeksinde zayıf seyir yaşanırken, paritede
1,0575 – 1,0546 ve 1,0506 seviyeleri takip edilen destek
noktalarıdır. Toparlanmalarda ise 1,0630 – 1,0663 ve 1,0695
izlenen direnç seviyeleridir.

Günlük Pivot Seviyeleri
   1.0664

  1.0627  

 1.0580   

1.0534    

 1.0497   

  1.0459  

   1.0413

GBP/USD

Haftanın ilk işlem gününde veri akışının sakin geçtiğini ve
fiyatlamaların ise yataya yakın kararsız seyirler izlediğini
gözlemledik. İngiltere’de CBI sanayi sipariş eğilim endeksi Aralık
ayında -6 ile bir önceki veri olan -5 seviyesinin altında kötüleşmeye
işaret etti. ABD’de ise NAHB konut piyasası endeksi Aralık’ta 31
seviyesinde açıklanarak beklentilerin altında kaldı. Verilenin
fiyatlamalara etkisi sınırlı kaldı. Bugün İngiltere tarafında önemli bir
veri akışı bulunmuyor. ABD’de ise inşaat izinleri ve konut
başlangıçları verileri takip edilecek. Bu sabah dolar endeksine hafif
satıcılı seyirler görülürken, paritede yataya yakın hafif düşüş eğilimi
gösteriyor. Bu bağlamda paritede 1,2106 – 1,2085 ve 1,2029
seviyeleri destek; 1,2160 - 1,2241 ve 1,2276 ve 1,2340 seviyeleri
ise direnç olarak izlenebilir.

Günlük Pivot Seviyeleri
   1.2429

  1.2376  

 1.2317   

1.2257    

 1.2205   

  1.2152  

   1.2093
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USD/TRY

Haftanın ilk işlem gününde kurda düşük volatilitede yatay seyirlerin
etkili olmaya devam ettiği görüldü. Veri akışı bakımından sakin bir
günü geride bırakırken, Cumhurbaşkanı Erdoğan, 200 milyar TL
büyüklüğünde Hazine garantili kefalet sistemi kapsamında yeni bir
kaynak ayrıldığını duyurdu. Hazine ve Maliye Bakanı Nebati, kur
korumalı mevduat ve katılma hesabının döviz talebinin
sınırlandırılmasında ve TL mevduatın vadesinin uzatılmasından
önemli ölçüde katkılar sağladığını bildirdi. Açıklamaların fiyatlamalar
üzerindeki etkisi sınırlı kaldı. Bugün yurt içerisinde tüketici güven
endeksi, ABD’de ise inşaat izinleri ve konut başlangıçları verileri
takip edilecek. Dolar/TL, bu sabah saat 08:40 itibariyle 18,64’lü
seviyelerde yatay seyrini sürdürmeye devam ediyor.

Günlük Pivot Seviyeleri
   18.7217

  18.6991  

 18.6712   

18.6434    

 18.6208   

  18.5983  

   18.5704

EUR/TRY

Avrupa'nın en büyük ekonomisi Almanya'da iş dünyası güveni 88,6
seviyesinde açıklanarak enflasyonun zirveyi gördüğüne dair
iyimserlikle aralık ayında beklentileri aştı. ECB Başkan Yardımcısı
Luis de Guindos, enflasyon hedefe dönene kadar borçlanma
maliyetlerindeki artışın devam edeceğini söyledi. Yurt içinde
açıklanan önemli veri akışı bulunmazken, Hazine ve Maliye Bakanı
Nureddin Nebati’nin açıklamaları takip edildi. Bakan Nebati, kur
korumalı mevduat ve katılma hesabı uygulamalarının küresel ve
bölgesel zorlukların önemli ölçüde arttığı bu yıl finansal istikrarın
güçlendirilmesine, döviz talebinin sınırlandırılmasına ve Türk lirası
mevduatın vadesinin uzamasına önemli katkılar sağladığını bildirdi.
Euro/TL kuru bu sabah 08:30 saatlerinde 19,73’lü seviyelerden
fiyatlanıyor.

Günlük Pivot Seviyeleri
   19.9067

  19.8330  

 19.7340   

19.6349    

 19.5612   

  19.4875  

   19.3885
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XAU/USD

Geçtiğimiz hafta majör merkez bankalarının faiz kararları
sonrasında özellikle Fed ve Avrupa Merkez Bankası yetkililerinden
konuşmalar gelmeye başladı. Enflasyon hedefi görene kadar faiz
artışlarına devam edecekleri yönünde sinyaller veriyorlar.
Toplantılarında da faiz artış hızlarında yavaşlama şeklinde sinyaller
gelmişti. Gelecek sene için ekonomik verilerin yine merkez
bankalarının kararlarında belirleyici olması bekleniyor. Dün
açıklanan önemli bir veri akışı bulunmazken, bugün içinde ABD'de
inşaat izinleri açıklanacak. Verinin etkisi pek hissedilmeyebilir.
Resesyon endişeleri fiyatlamalar üzerinde etkili olmaya devam
ediyor. Ons altın dünde temkinli seyrini korumayı başardı. Ons
altında 1780$ - 1770$ - 1761$ destek noktaları, 1799$ - 1809$ -
1820$ direnç noktaları.

Günlük Pivot Seviyeleri
   1,808.52

  1,801.69  

 1,795.14   

1,788.59    

 1,781.76   

  1,774.93  

   1,768.38

DAX Yakın Vade

Merkez bankalarının sıkılaşma adımları ve artış kaydeden resesyon
korkuları son haftalarda küresel hisse piyasaları üzerinde baskı
oluşturuyor. Küresel hisse piyasaları mevcut risk başlıklarına bağlı
olarak bu sabah da satıcılı ve zayıf bir görünüm ortaya koyuyor. Bu
sabah %1,50’leri aşan bir kayıpla işlem gören DAX vadelisinde 50
ve 500 günlük üssel ortalamaların da altına sarkıldığı görülüyor.
Teknik görünümün zayıflama kaydettiği DAX vadelisinde 200 günlük
üssel ortalama (13.758) altında 13.712 – 100 günlük üssel ortalama
(13.657) ve 13.590 seviyeleri gündeme gelebilir. Tepki alımlarında
ise 13.842 – 50 günlük ortalama (13.892) ve 500 günlük ortalama
(13.932) direnç konumundadır. 50 ve 500 günlük ortalamalar altında
kalındığı müddetçe satıcılı seyrin etkisini sürdürebileceğini
düşünüyoruz. 

Günlük Pivot Seviyeleri
   15,058.67

  14,870.33  

 14,678.67   

14,487.00    

 14,298.67   

  14,110.33  

   13,918.67
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Dow Jones Yakın Vade

Dow Jones endeksi dünü %0,49 düşüşle 32.757 puandan
tamamladı. Küresel piyasalarda resesyon endişeleri fiyatlamaları
baskılamaya devam ediyor. Geçtiğimiz hafta, Amerika, Avrupa ve
İngiltere Merkez Bankaları bu yılın son faiz kararlarını açıklamış ve
faiz artış hızlarında yavaşlamaya gidileceğinin altını çizmişlerdi.
Ancak enflasyonda hedef görülene kadar da faiz artışını
sürdüreceklerini belirtiyorlar. Bu nedenle piyasada merkez
bankalarının şahin duruşunu koruduğu şeklinde yorumlar
görülürken, resesyon endişesi artıyor. Bunun da risk iştahını
zayıflattığını ve borsalarda satışlara neden olduğu görülüyor. Bu
sabah ABD vadelileri hafif satıcılı. Bugün ABD'de inşaat izinleri
açıklanacak. Sözleşme için 33.005 - 33.385 - 33.738 direnç
noktaları, 32.457 - 32.133 - 31.786 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 %0,90 düşüşle 3.817 seviyesinden kapattı.
ABD borsalarında zayıf seyirler devam ediyor. Fed'in faiz artış hızını
yavaşlatacağını belirtmesine rağmen enflasyonda hedeften hala
uzaktalar. Bazı Fed yetkilileri, enflasyonda soğuma görülene kadar
faiz artışlarına devam edilmesi gerektiğini belirtiyorlar. Bu nedenle,
gelecek senenin ilk çeyreği içinde Fed'in faiz artışını sürdüreceği
beklentisi güçlü ve bu da resesyon kaygısının artmasına yol açıyor.
Resesyon endişelerinin artış kaydettiği bu ortamda risk iştahı zayıf
ve ABD borsalarında geri çekilmeler yaşanıyor. Bugün içinde bu
konu başlığı ABD borsalarının seyrini etkileyebilir. Bu sabah ABD
vadelileri hafif satıcılı. Sözleşmede 3.776 - 3.730 - 3.686 destekler,
3.849 - 3.892 - 3.941 direnç noktaları olarak izlenebilir.

Günlük Pivot Seviyeleri
   4,083.08

  4,037.92  

 4,014.83   

3,991.75    

 3,946.58   

  3,901.42  

   3,878.33
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Brent Petrol

Petrol fiyatları yeni güne hafif satıcılı başladı. Petrol fiyatları
açısından bugün özelinde yeni bir haber akışı bulunmamaktadır.
Son günlerde, Çin'deki açılma haberleri ve resesyon endişeleri,
fiyatları etkiliyor. Çin'deki açılma haberleri, petrol talebi açısından
olumlu yorumlanıyor ve petrol fiyatlarını destekliyor. Ancak merkez
bankalarının faiz artırmaya devam edecek olması, resesyon
kaygısını arttırırken bu da petrol fiyatlarının gerilemesine yol açıyor.
Dünya Bankası, gelecek sene için Çin'in büyüme tahminini aşağı
yönlü revize etti. Çin ekonomisine dair endişeler ilerleyen günlerde
petrol fiyatları açısından olumsuz yorumlanabilir. Çin'deki gelişmeler
izlenmeli. Brent petrol için 80,85$ - 82,02$ - 83,46$ direnç noktaları,
78,66$ - 77,48$ ve 76,21$ destek noktaları.

Günlük Pivot Seviyeleri
   83.65

  82.38  

 81.49   

80.61    

 79.34   

  78.06  

   77.18

USD/JPY

ABD’de dün yerel Fed Başkanlarının açıklamaları ön plandaydı.
Cleveland Fed Başkanı L. Mester, faiz oranı beklentisinin yüksek
olduğunu ve merkez bankasının enflasyonu yenmek için sürekli sıkı
politikaya ihtiyacı olduğunu vurgularken, San Francisco Fed
Başkanı Daly, Fed politika faizinin zirveye ulaştığında yaklaşık bir yıl
orada kalacağını düşünmenin uygun olacağını belirtti. Japonya
Merkez Bankası 10 yıl vadeli Japon devlet tahvili için getiri bandını
25 baz puandan 50 baz puana yükseltti. Süpriz kararın ardından
finansal piyasalarda hareketlilik yaşanırken, BOJ neredeyse tüm
vadelerde sınırsız tahvil alımları yapmaya başladı. Risk iştahında
zayıf seyir sürerken, paritede 132,85 – 132,50 ve 132,00 destek,
134,14 – 135,00 ve 135,76 izlenen direnç seviyeleridir. 

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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