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Piyasa Gündemi

Merkez bankalarının sıkılaşma döngüleri ve küresel ekonomilere
yönelik artış kaydeden resesyon endişeleri son dönemde küresel
risk iştahı üzerinde baskı oluşturuyor. Japonya Merkez Bankası’nın
sürpriz bir şekilde 10 yıllık tahvillerdeki getiri bandını yükseltmesi
dün piyasalarda dalgalanmalara yol açtı. Bugün ABD cephesindeki
ekonomik veri akışları takip edilecek olup, küresel ekonomik
görünüm ve merkez bankalarına yönelik beklentiler risk iştahını
şekillendirmeye devam edecektir. 

Açıklanacak Önemli Ekonomik Veriler       
•    18:00 ABD – CB Tüketici Güveni Önem: Yüksek
•    18:00 ABD – Mevcut Konut Satışları Önem: Orta

Türkiye

TÜİK verilerine göre tüketici güveni Aralık'ta bir yılın zirvesinden
%1,3 oranında azalarak  75,6 oldu. Hazine ve Maliye Bakanı
Nureddin Nebati, gelecek yıl finansal mimari ve altyapısını daha da
güçlendirmeye yönelik birçok adım atacaklarını bildirdi. Türkiye
ekonomisinin geride kalan 20 yıllık dönemde başta küresel finansal
kriz ve salgın olmak üzere iç ve dış şoklara karşı pek çok defa
sınandığını ve tümünden alnının akıyla çıkmayı başardığını
vurgulayan Nebati, ekonominin son dönemde şokların üstesinden
gelme ve risklere maruz kalabilecek alanları azaltma noktasında da
önemli mesafe katettiğini belirtti. Yurt içinde açıklanacak önemli veri
akışı bulunmazken, gündeme dair gelişmeler takip edilecek.

Avrupa

Almanya Federal İstatistik Ofisi Kasım ayına ilişkin Üretici Fiyat
Endeksi (ÜFE) verilerini açıkladı. Ülkede üretici fiyat endeksi kasım
ayında aylık %3,9 düşerek tahminlerin üzerinde gerileme
kaydederken, yıllık bazda %28,2 artış gösterdi. Böylece veri ÜFE
Kasım ayında art arda ikinci kez gevşediğini Avrupa'nın en büyük
ekonomisinde enerji maliyetleri azaldıkça yüksek enflasyonun da
düşebileceğine dair bir sinyal verdi. Avrupa Merkez Bankası
Yönetim Konseyi Üyesi Francois Villeroy de Galhau Avrupa
ekonomisinde sert iniş beklemediğini belirtti. Villeroy Fransa ve
Euro Bölgesi'nde ekonomik görünüme ilişkin belirsizliklerin
azaldığını söyledi. Avrupa cephesinde Almanya’da GFK tüketici
güven endekslerinin açıklanması bekleniyor.

ABD

ABD'de konut başlangıçları yüksek enflasyonun alım gücünü
düşürmesi ve talepteki azalmayla kasım ayında %0,5 düşerek
yıllıklandırılmış bazda 1,43 milyon oldu. Önümüzdeki döneme ait
konut başlangıçları için sinyal veren inşaat izinleri de %11,2
azalarak 1,34 milyon adet oldu. Bugün ABD’de mevcut konut
satışlarının açıklanması bekleniyor.

Piyasa Verileri

Pariteler Son Günlük Değ.
(%)

Haftalık Değ.
(%)

Yılbaşı Değ.
(%)

USDTRY 18.6577 0.00 0.15 39.21
EURTRY 19.8003 -0.02 -0.47 31.08
EURUSD 1.0613 -0.02 -0.62 -6.71
GBPUSD 1.2158 -0.13 -2.15 -10.16
USDJPY 132.10 0.26 -2.34 14.77

Sepetler Son Günlük Değ.
bp

Haftalık Değ.
bp

Yılbaşı Değ.
bp

½ $ + ½ € 19.3513 2.50 6.50 506.13
Dolar Endeksi 104.1030 13.80 33.30 843.30
REK 55.6500 - - 791.00

Endeks Vadeliler Son Günlük Değ.
(%)

Haftalık Değ.
(%)

Yılbaşı Değ.
(%)

S&P 500 Yakın Vade 3,869.25 0.52 -4.01 -18.69
DAX Yakın Vade 14,059.00 0.86 -2.80 -11.33
Dow Jones Yakın
Vade 33,243.00 0.57 -2.91 -8.23

Emtialar Son Günlük Değ.
(%)

Haftalık Değ.
(%)

Yılbaşı Değ.
(%)

Ons Altın 1,814.10 -0.19 0.41 -0.85
Gram Altın 1,088.20 -0.21 0.56 39.28
WTI 76.44 0.45 -1.24 1.20
BRENT 80.74 0.47 -2.53 3.82
Bakır 3.80 0.50 -0.08 -14.30

Tahviller Son Günlük Değ.
bp

Haftalık Değ.
bp

Yılbaşı Değ.
bp

Türkiye 2 Yıllık 8.7600 -16.00 -62.00 -1,394.00
Türkiye 10 Yıllık 10.4300 -15.00 -81.00 -1,389.00
ABD 10 Yıllık 3.7020 1.20 21.70 218.80
ABD 2 Yıllık 4.2530 -1.30 2.30 352.30
Almanya 10 Yıllık 2.3070 10.40 38.90 248.40
Almanya 2 Yıllık 2.5080 6.20 36.50 313.60

Gelişmekte Olan
Ülke Kurları Son Günlük Değ.

(%)
Haftalık Değ.

(%)
Yılbaşı Değ.

(%)
USDZAR 17.3300 0.02 1.02 8.63
USDIDR 15,586.05 0.11 0.08 9.44
USDTRY 18.6573 0.00 0.15 39.20
USDRUB 70.1149 -0.19 8.29 -6.37
USDBRL 5.2009 -0.05 -1.68 -6.65
USDCNY 6.9706 0.12 0.29 9.67
USDMXN 19.7820 0.07 0.73 -3.61
USDCZK 22.7900 0.01 0.25 4.15
USDHUF 378.7890 0.04 -0.06 16.65
USDPLN 4.4022 0.03 0.37 9.12
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Euro/Dolar

Almanya'da üretici fiyat endeksi kasım ayında aylık %3,9 düşerek
tahminlerin üzerinde gerileme kaydederken, yıllık bazda %28,2 artış
gösterdi. Açıklanan veri üretici fiyat endeksinin kasım ayında art
arda ikinci kez gevşediğini Avrupa'nın en büyük ekonomisinde
enerji maliyetlerinin azaldıkça yüksek enflasyonun da
düşebileceğine dair bir sinyal verdi. ECB Yönetim Konseyi Üyesi F.
Villeroy de Galhau Avrupa ekonomisinde sert iniş beklemediğini
belirtti. ABD'de konut başlangıçları yüksek enflasyonun alım gücünü
düşürmesi ve talepteki azalmayla kasım ayında %0,5 düşerek
yıllıklandırılmış bazda 1,43 milyon oldu. Zayıf seyrin yaşandığı
paritede 1,0575 – 1,0546 ve 1,0506 seviyeleri destek, 1,0630 –
1,0664 ve 1,0695 takip edilecek direnç noktalarıdır.

Günlük Pivot Seviyeleri
   1.0664

  1.0627  

 1.0580   

1.0534    

 1.0497   

  1.0459  

   1.0413

GBP/USD

Dün İngiltere’de önemli bir veri akışı bulunmazken, ABD’de
gayrimenkul sektörü verileri izlendi. ABD’de konut başlangıçları son
üç ayda düşüş eğilimini devam ettirirken, kasım ayında aylık %0,5
azalışla 1,427 bin seviyesine geriledi. Piyasa beklentisi ise 1,400
bin olması yönündeydi. İnşaat izinlerinde ise kasım ayında aylık
%11,2’lik düşüşle son iki yılın en düşük seviyesi görüldü ve 1,342
bin seviyesinde açıklandı. Bu süreçte artan malzeme fiyatları ve
yükselen mortgage faiz oranları konut talebinin azalmasında etkili
olduğu söylenebilir. Bugün İngiltere’de önemli bir veri akışı
bulunmazken, ABD’de tüketici güveni ve ikinci el konut satışları
izlenecek. Paritede bugün 1,2120 – 1,2085 ve 1,2029 seviyeleri
destek; 1,2241 - 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

ABD’de konut başlangıçları kasım ayında bir önceki aya göre %0,5
azalışla 1,427 bin seviyesine gerileyerek son üç aydaki düşüş
eğilimini devam ettirdi. İnşaat izinleri ise kasım ayında aylık bazda
%11,2 azalarak 1,342 bin seviyesine geriledi ve 2 yılın en düşük
seviyesine indi. Yurt içerisinde tüketici güveni kasım ayında bir
önceki ayın ve de bir yılın zirve seviyesinden gerileyerek 75,6
seviyesinde indi. Diğer taraftan yurt dışı üretici fiyatları endeksi
kasım ayında aylık %2,28 ve yıllık %83,66 artış kaydetti. Açıklanan
verilerin fiyatlamalara etkisinin çok sınırlı kaldığını söyleyebiliriz.
Bugün ABD’de tüketici güveni ve ikinci el konut satışları izlenecek.
Yatay seyirlerin etkili olmaya devam ettiği Dolar/TL, bu sabah saat
08:40 itibariyle 18,65’li seviyelerde bulunuyor.

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 üretici fiyat endeksi
kasım ayında aylık %3,9 düşerek tahminlerin üzerinde gerileme
kaydederken, yıllık bazda %28,2 artış gösterdi. Açıklanan veri
üretici fiyat endeksinin kasım ayında art arda ikinci kez gevşediğini
Avrupa'nın en büyük ekonomisinde enerji maliyetlerinin azaldıkça
yüksek enflasyonun da düşebileceğine dair bir sinyal verdi. ECB
Yönetim Konseyi Üyesi F. Villeroy Galhau Avrupa ekonomisinde
sert iniş beklemediğini belirtti. Yurt içinde tüketici güveni aralık
ayında bir yılın zirvesinden %1,3 oranında azalarak 75,6 oldu.
Hazine ve Maliye Bakanı N. Nebati, gelecek yıl finansal mimari ve
altyapısını daha da güçlendirmeye yönelik birçok adım atacaklarını
bildirdi. Euro/TL kuru bu sabah 08:30 saatlerinde 19,77’li
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

Küresel piyasalarda, dolardaki yatay seyir ve hafta başından bu
yana önemli bir veri akışının bulunmaması, ons altın fiyatlarında da
etkisini gösteriyor. Ons altın dün yeniden 1800$ seviyesinin
üzerindeki seyrinde ısrarcı olmaya başladı. Bu sabahta 1800$
seviyesinin üzerinde hareketini sürdürüyor. Ons altın için bugün
ABD'den veriler takip edilebilir. Ons altın fiyatları üzerinde veri bazlı
hareketler görülebilir. Dolar endeksi bu sabah 103,93-104,16
arasında yatay seyrediyor. Yarın ve cuma ABD'de veri takvimi daha
yoğun olacaktır. Piyasalarda, resesyon kaygısı, majör merkez
bankalarının faiz artışlarını sürdürecek olması risk iştahını
baskılıyor. Ons altın için 1802$ - 1791$ - 1780$ destek noktaları
olarak izlenebilir. Yukarıda 1824$ - 1832$ - 1846$ direnç noktaları
olarak bulunuyor.

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
korkularına bağlı olarak son haftalarda satıcılı bir fiyatlamanın öne
çıktığı küresel hisse piyasalarında dün dalgalı bir seyir etkili oldu.
Dün sabah saatlerinde Japonya Merkez Bankası’nın sürpriz adımı
piyasalarda satışların yaşanmasına neden olurken, gün içerisinde
kayıplar büyük oranda geri alındı. Son günlerdeki kayıpların
ardından bu sabah alımların etkili olduğu DAX vadelisinde 14.069 –
14.117 – 14.197 ve 14.261 seviyeleri direnç olarak takip edilebilir.
Geri çekilmelerde ise 14.012 – 13.967 – 500 günlük üssel ortalama
(13.933) ve 50 günlük üssel ortalama (13.904) destek olarak
izlenecektir. 500 ve 50 günlük ortalamalar altına yeniden sarkılması
halinde 200 günlük üssel ortalama (13.762) tekrar test edilebilir. 

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 %0,28 yükselişle 32.849 puandan
tamamladı. Geçtiğimiz hafta, majör merkez bankalarından gelen
mesajlar, piyasalarda resesyon endişesinin artmasına neden
olmuştu. Bu nedenle risk iştahı zayıf seyrediyordu. Dün ABD
borsalarında sınırlı da olsa yükselişler yaşandı. Gün içerisinde
konut sektörüne yönelik veriler açıklanırken, veri bazlı hareket
görülmedi. Bugün içinde ABD'de açıklanacak veriler bulunuyor. Fed
üyelerinden de açıklamalar izleniyor. Gün içerisinde, onlarında
açıklamaları takip edilebilir. Resesyon endişesi, merkez
bankalarının faiz artışlarına devam edecek olması, hala piyasalar
üzerinde bu başlıkların takip edildiği görülüyor. Sözleşme için
33.385 - 33.738 - 34.098 direnç noktaları, 32.963 - 32.668 - 32.356
destek noktaları olarak karşımıza çıkıyor. 

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 %0,10 yükselişle 3.821 seviyesinden
kapattı. Dün ABD borsalarında tepki alımları vardı ancak güçlü
alımlar olmadığı dikkat çekti. Geçtiğimiz hafta, majör merkez
bankalarından gelen faiz artış adımları ve ilerleyen dönem içinde
devam edeceklerine dair sinyaller, piyasaları tedirgin ediyor.
Resesyon endişesini arttırıyor. Bunun da risk iştahını baskıladığı
dikkat çekiyor. Bugün için ABD'den açıklanacak veriler var. Veri
bazlı hareket görülebilir ancak etkisinin sınırlı kalması beklenebilir.
Yarın ve cuma günü ABD'deki takvim daha yoğun olacaktır. Bu
sabah ABD vadelileri hafif alıcılı işlem görüyor. Sözleşme için 3.832
- 3.793 - 3.753 destek noktaları olarak izlenebilir. Yukarıda 3.892 -
3.929 - 3.976 direnç noktaları olarak takip ediliyor. 

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 bu sabah yatay seyrediyor. Haftalık olarak açıklanan
API stoklarında 3.1 milyon varil düşüş kaydedildi. Petrol açısından
sınırlı pozitif bir veri olarak yorumlanabilir. Suudi Arabistan Enerji
Bakanı yapmış olduğu açıklamasında, OPEC+ grubunun proaktif
olduğunu, gerekli görürse erken kararlar alabileceğine değindi.
Piyasa bu açıklamayı şu şekilde okuyabilir. Petrol fiyatlarında
yaşanacak olası bir düşüşte, OPEC+ grubunun üretimde kesinti
miktarını arttırabilme ihtimali olabilir. Bu da piyasada daha fazla arz
sıkıntısı yaratıp, fiyatların yükselmesine yol açabilir. OPEC+
grubunun ilerleyen günlerdeki açıklamaları bu açıdan önemli olabilir.
Brent petrol için 80,85$ - 82,02$ - 83,37$ direnç noktaları, 78,96$ -
77,81$ - 76,60$ destek noktaları olarak takip edilebilir.

Günlük Pivot Seviyeleri
   82.89

  80.82  

 79.64   

78.46    

 76.38   

  74.31  

   73.13

USD/JPY

ABD'de konut başlangıçları yüksek enflasyonun alım gücünü
düşürmesi ve talepteki azalmayla kasım ayında %0,5 düşerek
yıllıklandırılmış bazda 1,43 milyon oldu. Önümüzdeki döneme ait
konut başlangıçları için sinyal veren inşaat izinleri de %11,2
azalarak 1,34 milyon adet oldu. Japonya Merkez Bankası bu sabah
planlanmamış bir tahvil alım operasyonu açıkladı. Banka, dün
gerçekleştirdiği toplantısında sürpriz bir kararla getiri eğrisi kontrol
programında değişikliğe gitmişti. Bankadan yapılan yazılı
açıklamada, kararın parasal gevşeme politikasının
sürdürülebilirliğini artıracağı belirtildi. ABD’de mevcut konut
satışlarının açıklanması beklenirken, toparlanma çabasının
kaydedildiği paritede 132,93 – 133,73 ve 134,50 seviyeleri direnç,
131,52 – 130,58 ve 130,15 izlenen destek 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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