
Forex Bülten 22 Aralık 2022

Piyasa Gündemi

Geçen haftadan itibaren merkez bankalarının sıkılaşma adımları ve
artış kaydeden resesyon korkularıyla baskı altında kalan küresel
risk iştahında son günlerde toparlanma çabası gözlenirken, ana risk
başlıkları gündemdeki yerini ve önemini korumaya devam ediyor.
Bugün yurt içinde TCMB’nin faiz kararı izlenecektir. Ağustos ayında
başlatılan faiz indirim döngüsü kasım ayı toplantısında
sonlandırılırken, bugünkü toplantıda TCMB’nin faiz oranlarında bir
değişikliğe gitmesi beklenmiyor. 

Açıklanacak Önemli Ekonomik Veriler       
•    14:00 TCMB Faiz Kararı Önem: Yüksek
•    16:30 ABD – GSYH 2022/3Ç Önem: Orta

Türkiye

Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati Türkiye Ekonomi
Modeli’nin ilk yılını başarıyla tamamlandığını söyleyerek,
enflasyonun önümüzdeki aylarda da çok daha belirgin şekilde
düşeceğini belirtti. Rekabet Kurumu üretici/tedarikçi niteliğindeki 15
markanın zincir marketlerdeki fiyatlama davranışlarını inceledi. 13
tedarikçiye toplamda 878 milyon TL'lik idari para cezası kesti. 5
zincir markete ise yeni bir idari para cezası verilmedi. TCMB’den
bankalara gönderilen yazıda, bankaların EFT, havale ve SWIFT
işlemleri bildirimlerine ilişkin uyarıda bulunuldu. Yurt dışına para
transferinde eksik bilgi ve belge raporlayan bankalardan 2 Ocak
2023 itibarıyla tespite konu ödemenin %5'i kadar ek ücret alacağı
belirtildi. TMSF, 200 bin TL olan sigortaya tabi mevduat ve katılım
fonu tutarını 2023 takvim yılı başından geçerli olmak üzere 400 bin
TL olarak belirlendi. Yurt içinde bugün TCMB’nin toplantısı ve
metinde önümüzdeki sürece ilişkin verilecek mesajlar önemli
olacak.

Avrupa

Avrupa’nın en büyük ekonomisi olan Almanya’da GfK enstitüsü
tarafından hazırlanan tüketici güveni aralık ayında 2,3 puan artışla
37,8 seviyesinde açıklanarak iyileşme kaydetti. Veri negatif bölgede
kalmaya devam ederken, tüketici güveninde toparlanma devam
etti. 

ABD

ABD'de Conference Board Tüketici Güven Endeksi, Aralık'ta aylık
6,9 puan artışla 108,3'e çıkarak toparlanma kaydetti. Tüketicilerin
mevcut iş ve iş gücü piyasası koşullarına ilişkin değerlendirmelerini
yansıtan mevcut durum endeksi, aralıkta 8,9 puan artışla 147,2
seviyesine yükseldi. Ülkede mevcut konut satışları, yüksek konut
kredisi faiz oranlarının etkisiyle kasım ayında aylık %7,7 azalarak
4,09 milyona geriledi. Böylece veri art arda 10'uncu ayda da
düşmeye devam etti. Ülkede büyüme rakamlarının ve haftalık
işsizlik maaşı başvurularının açıklanması bekleniyor.

Piyasa Verileri

Pariteler Son Günlük Değ.
(%)

Haftalık Değ.
(%)

Yılbaşı Değ.
(%)

USDTRY 18.6641 -0.03 0.12 39.25
EURTRY 19.8962 0.44 0.45 31.71
EURUSD 1.0649 0.36 0.23 -6.39
GBPUSD 1.2130 0.35 -0.39 -10.37
USDJPY 131.80 -0.41 -4.27 14.51

Sepetler Son Günlük Değ.
bp

Haftalık Değ.
bp

Yılbaşı Değ.
bp

½ $ + ½ € 19.4128 6.15 12.90 512.28
Dolar Endeksi 103.8370 -32.50 -72.10 816.70
REK 55.6500 - - 791.00

Endeks Vadeliler Son Günlük Değ.
(%)

Haftalık Değ.
(%)

Yılbaşı Değ.
(%)

S&P 500 Yakın Vade 3,917.25 0.29 -0.25 -17.68
DAX Yakın Vade 14,195.00 0.25 0.95 -10.48
Dow Jones Yakın
Vade 33,642.00 0.22 0.62 -7.13

Emtialar Son Günlük Değ.
(%)

Haftalık Değ.
(%)

Yılbaşı Değ.
(%)

Ons Altın 1,817.74 0.19 2.29 -0.65
Gram Altın 1,090.76 0.15 2.40 39.61
WTI 78.49 0.03 3.00 3.92
BRENT 82.69 -0.05 1.55 6.33
Bakır 3.77 -0.57 -0.05 -14.93

Tahviller Son Günlük Değ.
bp

Haftalık Değ.
bp

Yılbaşı Değ.
bp

Türkiye 2 Yıllık 9.5700 81.00 29.00 -1,313.00
Türkiye 10 Yıllık 9.8300 -60.00 -111.00 -1,449.00
ABD 10 Yıllık 3.6460 -3.50 19.90 213.20
ABD 2 Yıllık 4.2060 -2.10 -4.50 347.60
Almanya 10 Yıllık 2.3150 0.80 36.90 249.20
Almanya 2 Yıllık 2.5220 1.40 38.40 315.00

Gelişmekte Olan
Ülke Kurları Son Günlük Değ.

(%)
Haftalık Değ.

(%)
Yılbaşı Değ.

(%)
USDZAR 17.1511 -0.28 -2.12 7.51
USDIDR 15,581.55 0.17 -0.29 9.41
USDTRY 18.6641 -0.03 0.12 39.25
USDRUB 71.8650 -0.77 11.16 -4.03
USDBRL 5.2017 0.01 -2.10 -6.64
USDCNY 6.9812 -0.01 0.11 9.84
USDMXN 19.6070 -0.19 -0.76 -4.46
USDCZK 22.7067 -0.35 -0.54 3.77
USDHUF 377.7190 -0.20 -1.25 16.32
USDPLN 4.3758 -0.33 -0.86 8.46
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Euro/Dolar

Almanya’da GfK tüketici güveni aralık ayında 2,3 puan artışla 37,8
seviyesinde açıklanarak iyileşme kaydederek negatif tarafta
kalmaya devam etti. ABD'de Conference Board tüketici güven
endeksi, aylık bazda 6,9 puan artışla 108,3'e çıkarak toparlanma
kaydetti. Tüketicilerin mevcut iş ve iş gücü piyasası koşullarına
ilişkin değerlendirmelerini yansıtan mevcut durum endeksi, aralıkta
8,9 puan artışla 147,2 seviyesine yükseldi. Ülkede mevcut konut
satışları, yüksek konut kredisi faiz oranlarının etkisiyle kasım ayında
aylık %7,7 azalarak 4,09 milyona geriledi. Ülkede büyüme
rakamlarının ve haftalık işsizlik maaşı başvurularının açıklanması
bekleniyor. Toparlanmanın yaşandığı paritede 1,0662 – 1,0680 ve
1,0695 seviyeleri direnç, 1,0628 – 1,0604ve 1,0582 takip edilecek
destek noktalarıdır.

Günlük Pivot Seviyeleri
   1.0664

  1.0627  

 1.0580   

1.0534    

 1.0497   

  1.0459  

   1.0413

GBP/USD

ABD’de tüketici güveni, son dönemde enflasyonda yaşanan
soğuma, benzin fiyatlarındaki düşüşü ve istihdam piyasasına
yönelik iyimser beklentilerin etkisiyle aralık ayında bir önceki aya
göre 6,9 puan artış kaydederek 108,3 seviyesine yükseldi. Ülkede
mevcut konut satışları ise mortgage faizlerindeki artışın etkisiyle
%7,7 ile beklentilerin üzerinde daralarak üst üste onuncu ayda
düşüş kaydetti. Dün parite günü düşüş eğiliminde kapattı. Bugün
İngiltere’de cari işlemler dengesi ve büyüme verileri takip edilecek
olup, ABD’de ise büyüme ve haftalık işsizlik maaşı başvuruları ön
planda olacak. Gün içi verilere bağlı oynaklık artabilir. Paritede
bugün 1,2055 – 1,2029 ve 1,1940 seviyeleri destek; 1,2154 -
1,2193 ve 1,2241 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 tüketici güven endeksi aralık ayında bir önceki aya göre 6,9
puan artış kaydederek 108,3 seviyesine yükseldi. Mevcut konut
satışları ise mortgage faiz oranlarındaki artışın etkisiyle kasımda
%7,7 ile beklentilerin üzerinde düşüş kaydetti. Yurt içerisinde
tarımsal girdi fiyat endeksi ekim ayında aylık %2,68 artış
kaydederken, yıllık artış ise %134,76 seviyesinde gerçekleşti.
Açıklanan verilerin fiyatlamalara etkisinin çok sınırlı kaldığını
söyleyebiliriz. Bugün yurt içerisinde TCMB faiz kararı izlenecek
olup, piyasa beklentisi faiz oranlarının sabit tutulacağı yönünde.
ABD’de ise üçüncü çeyrek büyüme ve haftalık işsizlik maaşı verileri
ön planda olacak. Yataya yakın seyirlerin etkili olmaya devam ettiği
Dolar/TL, bu sabah saat 08:40 itibariyle 18,66’lı seviyelerden işlem
görüyor.

Günlük Pivot Seviyeleri
   18.7217

  18.6991  

 18.6712   

18.6434    

 18.6208   

  18.5983  

   18.5704

EUR/TRY

Avrupa’nın en büyük ekonomisi olan Almanya’da GfK tüketici
güveni aralık ayında 2,3 puan artışla 37,8 seviyesinde açıklanarak
iyileşme kaydederken negatif tarafta kalmaya devam etti. Hazine ve
Maliye Bakanı Nureddin Nebati Türkiye Ekonomi Modeli’nin ilk yılını
başarıyla tamamlandığını söyleyerek, enflasyonun önümüzdeki
aylarda da çok daha belirgin şekilde düşeceğini belirtti. TCMB’nin
dün yurt dışına para transferinde eksik bilgi ve belge raporlayan
bankalardan 2 Ocak 2023 itibarıyla tespite konu ödemenin %5'i
kadar ek ücret alacağı belirtildi. Yurt içinde bugün TCMB’nin
toplantısı ve metinde önümüzdeki sürece ilişkin verilecek mesajlar
önemli olacak. Euro/TL kuru bu sabah 08:30 saatlerinde 19,85’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, dolar endeksi yatay seyrediyor. ABD
borsalarında dün alımlar görülürken, bu sabahta vadelilerinde alıcılı
seyirler korunuyor. Ons altında, gevşeyen dolar karşısında 1800$
üzerindeki seyrini korumayı başarıyor. Piyasalarda, Noel tatilleri
başlayacağı için yatay ve işlem hacminde düşüşler görülebilir. Bu
da, ons altında benzer harekete neden olabilir. Bugün ons altın için
ABD'de GSYIH, haftalık işsizlik maaşı başvuruları ve Fed üyelerinin
konuşmaları takip edilebilir. Açıklanacak verilerin, ons altın üzerinde
sınırlı da olsa etki yaratması beklenebilir. Dolar endeksi bu sabah
103,89-104,22 arasında yatay bir seyir halinde bulunuyor. Ons
altında 1810$ - 1802$ - 1791$ destek noktaları, 1827$ - 1836$ -
1846$ direnç noktaları olarak takip edilebilir.

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

Geçen haftadan itibaren merkez bankalarının sıkılaşma adımları ve
resesyon korkularına bağlı olarak satıcılı bir seyrin izlendiği küresel
hisse piyasalarında dün toparlanma çabası etkili olurken, bu sabah
da hafif alıcılı bir fiyatlama etkili oluyor. Avrupa borsaları dün günü
%1,50 - %2,00 bandında yükselişlerle tamamlarken, Almanya
borsası günü %1,54 oranında yükselişle kapattı. Dün yaşanan
toparlanmanın ardından bu sabah da hafif alıcılı bir seyir izleyen
DAX vadelisi kısa vadeli üssel ortalamalarını test ediyor. 14.200
üzerindeki tutunmalarda 14.261 – 14.302 – 14.363 ve 14.393
seviyeleri direnç olarak izlenebilir. Yeniden satışların gündeme
gelmesi halinde ise 14.171 – 14.129 – 14.072 ve 14.021 seviyeleri
destek konumunda bulunmaktadır. 

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 %1,60 yükselişle 33.376 puandan
tamamladı. Küresel piyasalarda, merkez bankalarının açıklamaları
sonrası resesyon kaygısı artmış ve bu da risk iştahının
zayıflamasına neden olmuştu. Son iki gündür ABD borsalarında
alımlar dikkat çekiyor. Dün açıklanan iki şirket bilançosu, piyasaları
destekledi. Aynı zamanda, ABD'de tüketici güveninde aralık ayında
toparlanma görülmesi de piyasalardaki alımların sürmesini sağladı.
Bugün içinde ABD'de GSYIH verisi, haftalık işsizlik maaşı
başvuruları ve olası Fed üyelerinin konuşmaları takip edilebilir. Bu
başlıklar, ABD borsalarının seyrinde belirleyici olabilir. Bu sabah
ABD vadelileri hafif alıcılı seyrediyor. Sözleşme için 33.836 - 34.098
- 34.315 direnç noktaları, 33.428 - 33.202 - 32.963 destek noktaları
olarak izlenebilir.

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 %1,49 yükselişle 3.878 seviyesinden
kapattı. Geçtiğimiz hafta, majör merkez bankalarından gelen
açıklamalar sonrasında piyasalarda tedirginlik görüldü. Faiz artış
hızlarını yavaşlatacak olmalarına rağmen faiz artışlarını sürdürecek
olmaları, resesyon endişelerinin artmasına neden olmuş ve risk
iştahını baskıladığı gibi borsalarda da satışlar derinleşmişti. Bu
hafta borsalarda toparlanma görülüyor. Dün açıklanan iki şirketin
bilançosu ve ABD'de aralık ayında tüketici güvenindeki toparlanma
sinyali, piyasaları destekledi ve alımlar hızlandı. Bu sabahta ABD
vadelilerinde hafif alıcılı seyirler var. Bugün ABD GSYIH verisi
piyasalarda hareketlilik yaratabilir. Sözleşme için 3.885 - 3.856 -
3.828 destek noktaları, 3.943 - 3.976 - 4.003 direnç noktaları olarak
görülüyor.

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 fiyatlarında hafif alıcılı seyirler var. Her hafta açıklanan DOE
haftalık petrol stoklarında 5.8 mn varillik düşüş kaydedildi. Avrupa
Birliği'nin, Rusya'ya uyguladığı tavan fiyat uygulaması sonrası
Rusya'nın ihracatında azalma olduğu görülüyor. Çin'de açılma
haberleri gelmeye devam ediyor. Dün ABD borsalarında ve bu
sabah Asya borsalarında alıcılı seyirler izlendi. Bu başlıklar, petrol
fiyatlarının yükselişini desteklemekte. Bugün için ABD'de GSYIH
verisi takip edilecek. Açıklanacak veri, piyasalarda sınırlı da olsa
oynaklığa neden olabilir. Küresel piyasalarda risk iştahının seyri de
önemli ve bugünde alımlar sürerse, petrol fiyatlarını destekleyebilir.
Brent petrol için 84,63$ - 86,49$ - 88,04$ direnç noktaları, 81,68$ -
79,66$ - 77,50$ 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 Conference Board tüketici güven endeksi, aralık ayında
aylık 6,9 puan artışla 108,3'e çıkarak toparlanma kaydetti.
Tüketicilerin mevcut iş ve iş gücü piyasası koşullarına ilişkin
değerlendirmelerini yansıtan mevcut durum endeksi, aralıkta 8,9
puan artışla 147,2 seviyesine yükseldi. Ülkede mevcut konut
satışları, yüksek konut kredisi faiz oranlarının etkisiyle kasım ayında
aylık %7,7 azalarak 4,09 milyona geriledi. Japon hükümeti, yüksek
işletme harcamalarını ve devam eden ücret artışlarının tüketimi
desteklemekte olduğunu işaret ederek 2023 malı yılı için GSYH
büyüme tahminini yukarı yönlü revize etti. Ancak hükümet,
enflasyon beklentisini %2'nin altında tutmayı sürdürdü. Paritede
131,12 – 130,58 ve 130,15 seviyeleri destek, 132,54 – 132,92 ve
133,30 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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