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Piyasa Gündemi

ABD’de dün açıklanan ve son okuma olan 2022/3Ç’e ilişkin büyüme
rakamı %2,9’dan %3,2’ye revize edilirken, işsizlik maaşı başvuruları
da tarihi düşük seviyelerde seyretti. ABD ekonomisine ilişkin güçlü
gelen veriler Fed’in şahin duruşunu sürdürebileceği ve 2023 yılında
faiz oranlarında bir indirim olmayacağı beklentisini güçlendirirken,
küresel risk iştahı zayıflama kaydetti. TCMB ise dünkü toplantısında
beklentilere paralel faiz oranlarında bir değişime gitmedi.
 
Açıklanacak Önemli Ekonomik Veriler       
•    16:30 ABD – Dayanıklı Mal Siparişleri Önem: Yüksek
•    16:30 ABD – Kişisel Tüketim Harcamaları Önem: Yüksek

Türkiye

Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati otomotivde şu aşamada
bir ÖTV indiriminin gündemde olmadığını, bakanlık olarak da böyle
bir çalışma yapmadıklarını söyledi. Gayrimenkule yönelik ise özgün
bir modelin ayrıntılarını önümüzdeki dönemde paylaşacaklarını
söyleyen Bakan Nebati, çalışmaların özellikle orta ve alt gelirli
kesimin konuta erişimine yönelik bir destek üzerine olduğunu
belirtti. Kredi Garanti Fonu destekli program kapsamında 14 ayrı
paket hazırlandığını ve gelecek hafta açıklanacağını duyuran Bakan
Nebati, Ocak ayı itibariyle paketin kullanıma açılacağını bildirdi.
Türkiye Varlık Fonu'nun Ziraat Bankası, Vakıfbank ve Halkbank'ın
her birinin çekirdek sermayelerini 20 milyar TL'nin üzerinde artırmak
için harekete geçtiği öğrenildi. Merkez Bankası toplam rezervleri 16
Aralık haftasında bir önceki haftaya göre 747 milyon dolar arttı ve
129 milyar 511 milyon dolarla Ocak 2015'ten bu yana en yüksek
seviyesine çıktı. 2023 yılında uygulanacak net asgari ücret %54,7
artışla 8 bin 506,8 TL oldu. Cumhurbaşkanı Erdoğan yaptı.
Erdoğan, gerekmesi halinde 2023'te de ara bir düzenleme
yapılabileceğini ifade etti. TCMB yılın son toplantısında piyasa
beklentileri doğrultusunda faizi değiştirmeyerek %9'da tuttu.
Metinde "Mevcut politika faizinin küresel talebe ilişkin artan riskler
dikkate alınarak yeterli düzeyde olduğu değerlendirildi" ifadesine
yer verildi

Avrupa

Avrupa Merkez Bankası Başkan Yardımcısı Luis de Guindos, 50
baz puanlık faiz artışının kısa vadede yeni norm olabileceğini
söyledi. Enflasyonun kalıcılığının hafife alınması konusunda
endişeli olduğunu dile getiren Guindos enflasyonun 2023'ün
ortalarında %7'ye gerileyebileceği tahminini yaptı.

ABD

ABD'de işsizlik maaşına başvuruların sayısı geçen hafta sınırlı
biçimde 216 bine yükselerek tarihi düşük seviyelerdeki seyrini
sürdürdü. Diğer yandan ABD ekonomisinin 3. çeyrek büyüme verisi
%2,9'dan %3,2'ye yükseltildi. Üçüncü çeyreğe ait nihai verilerde,
tüketici harcamaları ve konut dışı sabit yatırımlar yukarı yönlü revize
edilirken, özel stok yatırımları verisinde aşağı yönlü revizyona
gidildi.  ABD cephesinde açıklanacak veri akışı ön planda olacak.

Piyasa Verileri

Pariteler Son Günlük Değ.
(%)

Haftalık Değ.
(%)

Yılbaşı Değ.
(%)

USDTRY 18.6714 0.07 0.09 39.31
EURTRY 19.8021 0.14 0.22 31.09
EURUSD 1.0605 0.07 0.14 -6.78
GBPUSD 1.2032 -0.08 -1.06 -11.09
USDJPY 132.70 0.25 -2.34 15.30

Sepetler Son Günlük Değ.
bp

Haftalık Değ.
bp

Yılbaşı Değ.
bp

½ $ + ½ € 19.3928 -2.00 0.00 510.28
Dolar Endeksi 104.3690 -6.40 -46.80 869.90
REK 55.6500 - - 791.00

Endeks Vadeliler Son Günlük Değ.
(%)

Haftalık Değ.
(%)

Yılbaşı Değ.
(%)

S&P 500 Yakın Vade 3,851.25 0.05 -0.72 -19.07
DAX Yakın Vade 14,021.00 0.47 0.47 -11.57
Dow Jones Yakın
Vade 33,238.00 0.09 0.33 -8.25

Emtialar Son Günlük Değ.
(%)

Haftalık Değ.
(%)

Yılbaşı Değ.
(%)

Ons Altın 1,795.33 0.18 0.18 -1.87
Gram Altın 1,077.57 0.24 0.25 37.92
WTI 78.24 0.14 4.82 3.59
BRENT 82.22 0.00 3.40 5.72
Bakır 3.76 0.16 0.05 -15.14

Tahviller Son Günlük Değ.
bp

Haftalık Değ.
bp

Yılbaşı Değ.
bp

Türkiye 2 Yıllık 9.5200 -5.00 36.00 -1,318.00
Türkiye 10 Yıllık 9.8300 -60.00 -111.00 -1,449.00
ABD 10 Yıllık 3.6970 1.80 20.80 218.30
ABD 2 Yıllık 4.2850 2.80 6.50 355.50
Almanya 10 Yıllık 2.3620 4.70 28.50 253.90
Almanya 2 Yıllık 2.5560 3.40 18.80 318.40

Gelişmekte Olan
Ülke Kurları Son Günlük Değ.

(%)
Haftalık Değ.

(%)
Yılbaşı Değ.

(%)
USDZAR 17.1689 0.01 -2.93 7.62
USDIDR 15,596.35 0.08 -0.13 9.51
USDTRY 18.6714 0.07 0.09 39.31
USDRUB 69.5650 1.93 7.23 -7.10
USDBRL 5.1669 -0.11 -2.64 -7.26
USDCNY 6.9870 0.04 0.20 9.93
USDMXN 19.5338 -0.14 -1.33 -4.82
USDCZK 22.8384 -0.05 -0.14 4.38
USDHUF 377.8660 -0.07 -1.43 16.37
USDPLN 4.3779 -0.08 -1.05 8.51
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Euro/Dolar

Avrupa cephesinde açıklanan önemli veri akışı bulunmazken,
Avrupa Merkez Bankası Başkan Yardımcısı Luis de Guindos’un
açıklamaları ön plandaydı. Avrupa Merkez Bankası Başkan
Yardımcısı Luis de Guindos, 50 baz puanlık faiz artışının kısa
vadede yeni norm olabileceğini, enflasyonun kalıcılığının hafife
alınması konusunda endişeli olduğunu dile getirdi. ABD'de haftalık
işsizlik maaşına başvuruların sayısı 216 bine yükselerek tarihi
düşük seviyelerdeki seyrini sürdürdü. Diğer yandan ABD
ekonomisinin 3. çeyrek büyüme verisi %2,9'dan %3,2'ye yükseltildi.
Veriler sonrası Fed’in faiz artırımına devam edeceği beklentisi güç
kazanırken, paritede 1,0618 – 1,0640 ve 1,0662 seviyeleri direnç,
1,0573 – 1,0550 ve 1,0526 takip edilen destek noktalarıdır.

Günlük Pivot Seviyeleri
   1.0649

  1.0615  

 1.0575   

1.0536    

 1.0501   

  1.0467  

   1.0427

GBP/USD

İngiltere ekonomisi yılın üçüncü çeyreğinde %0,3 oranında
daralırken, hane halkı harcamaları 2021 yılının ilkbaharından bu
yana ilk kez düşüş kaydetti. ABD ekonomisi ise üçüncü çeyrekte
yıllıklandırılmış bazda %3,2 artış kaydederek beklentileri aştı.
Üçüncü çeyrek çekirdek kişisel tüketim harcamaları %4,7 ile
beklentilerin hafif üzerinde gerçekleşirken, geçen hafta işsizlik
maaşı başvuruları 216 bin ile önceki haftaya göre sınırlı artış
kaydetse de pozitif görünüm sergiledi. ABD verileri sonrası dolar
endeksi yükseliş kaydederken paritede düşüş eğilimleri görüldü. Bu
sabaha hafif yükseliş eğilimi gösteren paritede bugün 1,1992 –
1,1940 ve 1,1900 seviyeleri destek; 1,2057 - 1,2154 ve 1,2241
seviyeleri ise direnç olarak izlenebilir.

Günlük Pivot Seviyeleri
   1.2402

  1.2350  

 1.2311   

1.2271    

 1.2220   

  1.2168  

   1.2129
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USD/TRY

ABD ekonomisi yılın üçüncü çeyreğinde yıllıklandırılmış bazda %3,2
artış kaydederek beklentileri aştı. Üçüncü çeyrek çekirdek kişisel
tüketim harcamaları ise %4,7 ile beklentilerin hafif üzerinde
gerçekleşti. Geçen hafta işsizlik maaşı başvuruları 216 bin ile
önceki haftaya göre sınırlı artış kaydetse de pozitif görünüm
sergiledi. Yurt içerisinde ise TCMB politika faizini piyasa beklentileri
dahilinde %9,0 düzeyinde sabit bıraktı. TCMB faiz indirim
döngüsünün tamamlandığını önceki toplantıda bildirmişti. Verilerin
fiyatlamalara etkisi olmadığını söyleyebiliriz. Bugün ABD’de başta
kişisel tüketim harcamaları olmak üzere yoğun veri akışı takip
edilecek. Yataya yakın seyirlerin etkili olmaya devam ettiği Dolar/TL,
bu sabah saat 08:40 itibariyle 18,66’lı seviyelerde bulunuyor.

Günlük Pivot Seviyeleri
   18.7094

  18.6828  

 18.6592   

18.6357    

 18.6091   

  18.5825  

   18.5589

EUR/TRY

Avrupa Merkez Bankası Başkan Yardımcısı Luis de Guindos, 50
baz puanlık faiz artışının kısa vadede yeni norm olabileceğini
söyledi. Enflasyonun kalıcılığının hafife alınması konusunda
endişeli olduğunu dile getiren Guindos enflasyonun 2023'ün
ortalarında %7'ye gerileyebileceği tahminini yaptı. TCMB yılın son
toplantısında piyasa beklentileri doğrultusunda faizi değiştirmeyerek
%9'da tuttu. Metinde mevcut politika faizinin küresel talebe ilişkin
artan riskler dikkate alınarak yeterli düzeyde olduğu
değerlendirmesi öne çıktı. Merkez Bankası toplam rezervleri 16
Aralık haftasında bir önceki haftaya göre 747 milyon dolar arttı ve
129 milyar 511 milyon dolarla Ocak 2015'ten bu yana en yüksek
seviyesine çıktı. Euro/TL kuru bu sabah 08:30 saatlerinde 19,79’lu
seviyelerden fiyatlanıyor.

Günlük Pivot Seviyeleri
   19.8707

  19.7989  

 19.7166   

19.6342    

 19.5625   

  19.4908  

   19.4084
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XAU/USD

Küresel piyasalarda, ons altın 1800$ seviyesinin üzerindeki
kapanışlarda zorlandı ve bu seviyenin altında işlemler görülüyor. Bu
sabah dolar endeksi 104,37 puan çevresinde bulunuyor. Dün
ABD'de 3.çeyrek son okuma GSYIH verisi beklentilerin üzerinde
geldi. Bugünde Fed'in yakından takip ettiği çekirdek kişisel tüketim
harcamaları endeksi açıklanacak. Piyasada veri bazlı hareket
görülebilir. Dünkü büyüme verisinin piyasaları tatmin etmesi, Fed'in
faiz artışına bir süre daha devam edeceğine dair beklentileri
güçlendirdi ve dolar pozitif etkilendi. Dolayısıyla ons altında aşağı
yönlü tepkilere neden oldu. Bugünkü veride piyasalar için önemli
olabilir. Ons altında etkisi hissedilebilir. Ons altında 1784$ - 1773$ -
1763$ destek noktaları, 1803$ - 1815$ - 1827$ direnç noktaları
olarak bulunuyor.

Günlük Pivot Seviyeleri
   1,823.79

  1,814.96  

 1,805.98   

1,797.00    

 1,788.17   

  1,779.34  

   1,770.36

DAX Yakın Vade

ABD’de güçlü gelen verilerin Fed’in şahin duruşunu devam
ettirebileceğine dair endişeleri artırması dün ABD borsaları
öncülüğünde küresel hisse piyasalarında satıcılı bir fiyatlamanın
yaşanmasına neden oldu. Önceki gün toparlanma çabasının öne
çıktığı Avrupa borsaları dün günü %1’in üzerinde kayıplarla
tamamladı. Dün yaşanan kayıpların ardından bu sabah tepki
alımlarının gözlendiği DAX vadelisinde 14.057 ve 7 günlük üssel
ortalama (14.070) ilk direnç noktalarıdır. Bu seviyeler üzerinde
14.117 – 14.171 ve 14.228 seviyeleri direnç olarak izlenebilir.
Yeniden satışların gündeme gelmesi halinde ise 14.000 – 13.970 ile
500 ve 50 günlük üssel ortalamalar (13.934/13.914) destek olarak
izlenebilir. 500 ve 50 günlük ortalamaların kırılması halinde 200
günlük ortalama (13.768) yeniden test edilebilir. 

Günlük Pivot Seviyeleri
   14,670.33

  14,588.67  

 14,526.33   

14,464.00    

 14,382.33   

  14,300.67  

   14,238.33
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Dow Jones Yakın Vade

Dow Jones endeksi dünü %1,05 düşüşle 33.027 puandan
tamamladı. Bu hafta ABD borsalarında dalgalı seyirler izlendi. Dün
açıklanan ABD 3.çeyrek final büyüme verisi beklentilerin üzerinde
büyüdü. Piyasalar açısından olumlu yorumlandı çünkü Fed'in faiz
artışını destekleyen bir veriydi. Fed, en son toplantısında faiz artış
hızını yavaşlatacaklarını belirtse bile bir süre daha faiz artışlarını
sürdüreceklerini ifade etmişti. Bundan sonraki süreç yine verilere
bağlı olacaktır. Dünkü verinin iyi gelmesi, Fed'in faizlerinin bir süre
daha yüksek kalabileceğinin sinyali olarak yorumlandı. Bugünde
ABD'de veriler açıklanacak. Veri bazlı hareket beklenebilir. Bu
sabah ABD vadelileri hafif alıcılı. Sözleşme için 33.498 - 33.793 -
34.035 direnç noktaları, 33.034 - 32.766 - 32.479 destek noktaları.

Günlük Pivot Seviyeleri
   35,235.33

  34,827.67  

 34,533.33   

34,239.00    

 33,831.33   

  33,423.67  

   33,129.33

S&P 500 Yakın Vade

S&P 500 endeksi dünü %1,45 düşüşle 3.822 seviyesinden kapattı.
Dün ABD borsalarında yaşanan düşüşte, ABD büyüme verisi etkili
oldu. 3.çeyrek final GSYIH verisi, beklentilerin üzerinde açıklandı.
Veri, piyasaları tatmin etti. Fed'in faiz artışına devam edeceği
şeklinde yorumlandı. Dolar pozitif etkilendiği gibi ABD borsalarında
da satışlara neden oldu. Bu sabah ABD vadelilerinde tepki alımları
görülüyor. Bugün içinde ABD'de Fed'in yakından izlediği çekirdek
kişisel tüketim harcamaları endeksi takip edilecek. Veri bazlı
hareket yaşanabilir. Olası Fed üyelerinden gelecek açıklamalarda
bugün özelinde izlenebilir. Sözleşme için 3.817 - 3.781 - 3.748
destek noktaları olarak takip edilebilir. Yukarıda 3.885 - 3.919 -
3.959 direnç noktaları olarak karşımıza çıkıyor.

Günlük Pivot Seviyeleri
   4,276.50

  4,210.75  

 4,116.50   

4,022.25    

 3,956.50   

  3,890.75  

   3,796.50
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Brent Petrol

Petrol fiyatları bu sabah yatay seyrediyor. Bu hafta, Çin'de açılma
haberlerinin gelmesi, piyasaları desteklemeye devam etti. Bu hafta,
haftalık olarak açıklanan DOE stoklarında 5.8 mn varillik düşüş
yaşandı. Petrol açısından pozitif bir veri olarak yorumlandı. Ay
başından bu yana, Batılı ülkeler, Rus petrol ve gazına tavan fiyatı
uyguluyor. Bu konuyla ilgili Rusya Devlet Başkanı Putin'in
açıklamaları vardı. Putin, tavan fiyata karşılık vereceklerini belirtti.
Yeni bir kararname çıkaracaklarını ve bunda önleyici tedbirlerin
olabileceğine değindi. Bu konu başlıkları da, petrol fiyatlarının geri
çekilmesini zorlaştırıyor. Bugün içinde ABD'de veriler var, takip
edilebilir. Brent petrol için 83,38$ - 84,62$ - 85,62$ direnç noktaları,
80,75$ - 79,66$ - 78,64$ destek noktaları olarak izleniyor.

Günlük Pivot Seviyeleri
   84.97

  83.14  

 81.94   

80.73    

 78.90   

  77.08  

   75.87

USD/JPY

ABD'de dün işsizlik maaşına başvuruların sayısı geçen hafta sınırlı
biçimde 216 bine yükselerek tarihi düşük seviyelerdeki seyrini
sürdürdü. Diğer yandan ABD ekonomisinin 3. çeyrek büyüme verisi
%2,9'dan %3,2'ye yükseltildi. Üçüncü çeyreğe ait nihai verilerde,
tüketici harcamaları ve konut dışı sabit yatırımlar yukarı yönlü revize
edilirken, özel stok yatırımları verisinde aşağı yönlü revizyona
gidildi. Fed'in faiz artırımına devam edeceği beklentileri güç
kazanırken, Japonya’da manşet enflasyon da Kasım ayında aylık
bazda %0,2 artarken, yıllık bazda %3,8 ile 31 yılın en yüksek
seviyesinde açıklandı. Çekirdek tüketici enflasyonu Kasım ayında
40 yılın zirvesine çıkarak %3,7 artış gösterdi. Paritede 133,30 –
133,90 ve 134,50 direnç, 131,52 – 130,58 ve 130,15 izlenen destek
seviyeleridir. 

Günlük Pivot Seviyeleri
   139.54

  138.70  

 138.21   

137.72    

 136.87   

  136.03  

   135.54
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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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