
Forex Bülten 27 Aralık 2022

Piyasa Gündemi

ABD ve Avrupa borsaları dün Noel tatili nedeniyle işlem görmezken,
İngiltere piyasası bugün de kapalı olacak. Çin son Kovid
kısıtlamalarını da kaldırarak normalleşme adımlarını sürdürdü.
Çin’in ülkeye gelenlere yönelik karantina zorunluluğunu kaldırması
bu sabah küresel risk iştahını destekleyen bir gelişme oldu.
Cumhurbaşkanı Erdoğan dünkü Kabine Toplantısı sonrasında
yaptığı açıklamada Çaycuma-1 sondajında 58 milyar metreküplük
yeni bir doğalgaz rezervi keşfettiğini duyurdu.  

Açıklanacak Önemli Ekonomik Veriler       
•    16:30 ABD – Toptan Stoklar Önem: Orta 
•    18:30 ABD – Dallas Fed İmalat Endeksi Önem: Orta

Türkiye

Türkiye Cumhuriyeti Merkez Bankası tarafından yayımlanan reel
kesim güven endeksi aralık ayında bir önceki aya göre 0,1 puan
azalarak 97,8 seviyesinde gerçekleşti. İmalat sanayi genelinde
kapasite kullanım oranı, Aralık'ta bir önceki aya göre 0,6 puan
artarak %76,5 seviyesine yükseldi. Ticaret Bakanı Mehmet Muş,
Türkiye'de en fazla şubeye sahip 4 ulusal zincir marketin genel
müdürleriyle görüştü, fiyat uyarısı yaptı. Merkez Bankası, 7 gün, 24
saat anlık ödeme sistemi FAST'e ödeme ve e-para kuruluşlarının
doğrudan katılımını sağlayacak. Merkez Bankası, 2023’ün ilk
çeyreğinde ise FAST işyeri ödemelerinin başlayacağını duyurdu.
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan yaklaşık 3 saat 40 dakika
süren Kabine toplantısının ardından açıklamalarda bulundu.
Erdoğan “Çalışanlarımızın, emeklilikle ilgili beklentilerini
karşılayacak hazırlığı yakında tamamlıyoruz." dedi. 2024'te
enflasyonu tek haneye düşüreceklerini söyleyen Erdoğan,
'fırsatçılara müsaade etmeyeceklerini' belirtti. Erdoğan ayrıca Fatih
Sondaj gemisinin Çaycuma-1 sondajında 58 milyar metreküplük
yeni bir doğalgaz rezervi keşfettiğini duyurdu.Yurt içinde bugün
gündeme dair gelişmeler takip edilebilir.

Avrupa

Avrupa Merkez Bankası yetkililerinden para politikasında sıkı
duruşa yönelik mesajlar gelmeye devam etti. Avrupa Merkez
Bankası Yönetim Kurulu Üyesi Isabel Schnabel’a göre enflasyonu
hedef seviyelere indirmek için faiz oranları kısıtlayıcı bölgelere
yükseltilmesi gerektiğini belirtti. Schnabel kısıtlayıcı bölge için
henüz net faiz seviyesi söyleyemediklerini, bu faizin nötr faizin üstü
anlamına geldiğini belirtti. AMB üyeleri son dönemde piyasa
beklentilerinden daha yüksek bir nihai faiz sinyali vermişlerdi.
Geçen hafta AMB Başkan Yardımcısı Luis de Guindos da para
politikasında bir süre sıkı duruşun devam edebileceğine ilişkin
mesajlar vermişti.

ABD

ABD cephesinde dün Noel nedeniyle önemli haber akışı takip
edilmezken, bugün konut fiyat endeksi ve toptan stoklar verisinin
açıklanması bekleniyor.
 

Piyasa Verileri

Pariteler Son Günlük Değ.
(%)

Haftalık Değ.
(%)

Yılbaşı Değ.
(%)

USDTRY 18.6786 -0.04 0.12 39.36
EURTRY 19.9003 0.14 0.48 31.74
EURUSD 1.0654 0.17 0.37 -6.35
GBPUSD 1.2085 0.19 -0.73 -10.69
USDJPY 132.84 -0.05 0.83 15.41

Sepetler Son Günlük Değ.
bp

Haftalık Değ.
bp

Yılbaşı Değ.
bp

½ $ + ½ € 19.4238 0.50 9.75 513.37
Dolar Endeksi 104.0000 -31.40 3.50 833.00
REK 55.6500 - - 791.00

Endeks Vadeliler Son Günlük Değ.
(%)

Haftalık Değ.
(%)

Yılbaşı Değ.
(%)

S&P 500 Yakın Vade 3,892.50 0.59 1.12 -18.20
DAX Yakın Vade 14,091.00 0.63 1.09 -11.13
Dow Jones Yakın
Vade 33,520.00 0.43 1.41 -7.47

Emtialar Son Günlük Değ.
(%)

Haftalık Değ.
(%)

Yılbaşı Değ.
(%)

Ons Altın 1,805.56 0.39 -0.66 -1.32
Gram Altın 1,085.05 0.43 -0.50 38.88
WTI 80.25 1.08 5.46 6.25
BRENT 85.16 0.91 5.97 9.50
Bakır 3.76 0.11 0.00 -15.18

Tahviller Son Günlük Değ.
bp

Haftalık Değ.
bp

Yılbaşı Değ.
bp

Türkiye 2 Yıllık 9.8100 29.00 89.00 -1,289.00
Türkiye 10 Yıllık 10.3200 33.00 -26.00 -1,400.00
ABD 10 Yıllık 3.7450 -0.40 5.50 223.10
ABD 2 Yıllık 4.3400 2.10 7.40 361.00
Almanya 10 Yıllık 2.3860 0.00 18.30 256.30
Almanya 2 Yıllık 2.6150 0.00 16.90 324.30

Gelişmekte Olan
Ülke Kurları Son Günlük Değ.

(%)
Haftalık Değ.

(%)
Yılbaşı Değ.

(%)
USDZAR 17.0803 0.50 -1.42 7.07
USDIDR 15,651.25 0.18 0.53 9.90
USDTRY 18.6910 0.03 0.18 39.45
USDRUB 68.3150 -0.07 -2.75 -8.77
USDBRL 5.2190 0.00 0.30 -6.33
USDCNY 6.9557 -0.09 -0.09 9.44
USDMXN 19.3948 -0.09 -1.89 -5.49
USDCZK 22.7201 -0.19 -0.30 3.83
USDHUF 375.5000 -0.23 -0.83 15.64
USDPLN 4.3593 -0.17 -0.94 8.05
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Euro/Dolar

Avrupa cephesinde haftanın ilk işlem günü Avrupa Merkez Bankası
yetkililerinin sıkı duruşa yönelik mesajları takip edilirken, Noel
nedeniyle önemli veri akışı takip edilmedi. Avrupa Merkez Bankası
Yönetim Kurulu Üyesi Isabel Schnabel’a göre enflasyonu hedef
seviyelere indirmek için faiz oranları kısıtlayıcı bölgelere
yükseltilmesi gerektiğini belirtti. Geçen hafta Avrupa Merkez
Bankası Başkan Yardımcısı Luis de Guindos da para politikasında
bir süre sıkı duruşun devam edebileceğine ilişkin mesajlar vermişti.
Bugün Avrupa cephesinde açıklanacak önemli veri akışı
bulunmazken, ABD’de toptan stoklar, konut fiyat endeksleri takip
edilecek. Paritede 1,0662 – 1,0680 ve 1,0695 seviyeleri direnç,
1,0630 – 1,0606 ve 1,0573 izlenecek destek noktalarıdır.

Günlük Pivot Seviyeleri
   1.0719

  1.0691  

 1.0641   

1.0590    

 1.0563   

  1.0535  

   1.0484

GBP/USD

Haftanın ilk işlem gününde Noel tatili nedeniyle veri akışı
bakımından sakin bir günü geride bıraktık. Bugün itibariyle
İngiltere’de önemli bir veri akışı bulunmazken, ABD’de toptan
stoklar, konut fiyat endeksi ve Dallas Fed imalat aktivite endeksi gibi
ikincil düzey veriler takip edilecek. Bu sabah paritede hafif yükseliş
eğilimlerinin hakim olduğunu söyleyebiliriz. Dolar endeksinde ise
hafif düşüş eğiliminde seyirler gözleniyor. Bu bağlamda paritede
bugün yükseliş eğilimlerinin devamı durumunda 1,2090 üzerindeki
kalıcı hareketlerde 1,2154 ve 1,2241 seviyeleri direnç olarak takip
edilebilir. Aşağı yöne doğru eğilimlerin yaşanması durumunda ise
1,1991 – 1,1940 ve 1,1900 seviyeleri destek olarak izlenebilir.

Günlük Pivot Seviyeleri
   1.2320

  1.2272  

 1.2216   

1.2161    

 1.2112   

  1.2064  

   1.2008

444 0 435 www.gedikyatirim.com.tr

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


Gedik Forex Bülten 27 Aralık 2022

USD/TRY

Yurt içerisinde aralık ayına ilişkin reel kesim güven endeksi, bir
önceki aya göre 0,01 puan azalış kaydederek 97,8 seviyesine
geriledi. İmalat sanayi kapasite kullanım oranı ise aralık ayında 0,6
puan artış kaydederek %76,5 seviyesine yükseldi. Haftanın ilk işlem
gününde kurda yatay seyirlerin izlenmeye devam edildiği ve de
açıklanan verilerin fiyatlamalara etkisinin olmadığını söyleyebiliriz.
Bugün yurt içerisinde veri akışı sakin. ABD tarafında ise konut fiyat
endeksi, Dallas Fed imalat aktivite endeksi ve toptan stoklar gibi
ikincil düzey veriler izlenecek. Verilerin fiyatlamalara etkisinin sınırlı
kalabileceğini değerlendiriyoruz. Dolar/TL, bu sabah saat 08:40
itibariyle 18,69’lu seviyelerde hareket ediyor. Dolar endeksi ise
104,05 civarında bulunuyor.

Günlük Pivot Seviyeleri
   18.7186

  18.6924  

 18.6733   

18.6542    

 18.6280   

  18.6018  

   18.5827

EUR/TRY

Avrupa Merkez Bankası Yönetim Kurulu Üyesi Isabel Schnabel
enflasyonu hedef seviyelere indirmek için faiz oranları kısıtlayıcı
bölgelere yükseltilmesi gerektiğini belirtti. Geçen hafta Avrupa
Merkez Bankası Başkan Yardımcısı Luis de Guindos da para
politikasında bir süre sıkı duruşun devam edebileceğine ilişkin
mesajlar vermişti. Yurt içinde reel kesim güven endeksi aralık
ayında bir önceki aya göre 0,1 puan azalarak 97,8 seviyesinde
gerçekleşti. İmalat sanayi genelinde kapasite kullanım oranı,
Aralık'ta bir önceki aya göre 0,6 puan artarak %76,5 seviyesine
yükseldi. Avrupa cephesinde ve yurt içinde açıklanacak önemli veri
akışı bulunmazken, gündeme dair gelişmeler izlenebilir. Euro/TL
kuru bu sabah 08:30 saatlerinde 19,86’lı seviyelerden fiyatlanıyor.

Günlük Pivot Seviyeleri
   19.9865

  19.9388  

 19.8486   

19.7585    

 19.7107   

  19.6630  

   19.5728
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XAU/USD

Küresel piyasalarda dün Noel tatili sebebiyle ABD ve Avrupa
piyasaları kapalıydı. Bu nedenle sakin bir gündü. Bugün için ABD
vadelileri hafif alıcılı işlem görüyor. Piyasalarda, Çin'in son kovid
önlemlerini de kaldırarak, sınırlarını açtığı fiyatlanıyor. Çin'deki
gelişmeler, piyasalarda risk iştahını olumlu desteklediği gibi güvenli
limanlara doğru talebinde zayıflamasına neden oluyor. İkinci olarak,
ABD'de kış etkisiyle havaların soğuması ve fırtınaların artması
yakından izleniyor. Bugün için ABD'de açıklanacak ikincil düzey
veriler var ancak etkisinin sınırlı kalması beklenebilir. Yılın son
haftası sebebiyle piyasalarda yeni bir hareket beklenmeyebilir. Ons
altın için 1795$ - 1784$ - 1773$ destek noktaları, 1813$ - 1824$ -
1835$ direnç noktaları olarak takip edilebilir.

Günlük Pivot Seviyeleri
   1,819.34

  1,806.82  

 1,799.45   

1,792.08    

 1,779.56   

  1,767.05  

   1,759.68

DAX Yakın Vade

Faizlerin daha uzun bir süre yüksek kalacağına dair endişeler ve
resesyon korkuları son haftalarda küresel hisse piyasaları üzerinde
baskı oluştururken, dün Noel tatili nedeniyle ABD ve Avrupa
borsaları işlem görmedi. Bu sabah ise Çin’de ülkeye gelenlere
yönelik karantina zorunluluğunu kaldırılması risk iştahı ve piyasaları
destekliyor.  Bu sabah pozitif bir seyrin etkili olduğu 14 ve 22 günlük
üssel ortalamalar (14.140/14.146) kısa vadeli ilk direnç noktaları
olup, ortalamalar üzerindeki tutunmalarda 14.171 – 14.228 ve
14.302 seviyeleri direnç olarak takip edilebilir.  Olası kâr satışlarında
ise 14.062 – 14.021 – 13.975 ve 50 günlük üssel ortalama (13.921)
destek konumunda bulunmaktadır. 50 günlük ortalama altına
sarkmalarda satış baskısının devamı beklenebilir. 

Günlük Pivot Seviyeleri
   14,307.67

  14,164.33  

 14,051.67   

13,939.00    

 13,795.67   

  13,652.33  

   13,539.67
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Dow Jones Yakın Vade

Dow Jones endeksi cuma gününü %0,53 yükselişle 33.203
puandan tamamladı. Geçtiğimiz hafta, ABD'de açıklanan veriler,
Fed'in faiz artış konusunda bir süre daha devam edeceğini
destekledi. Fed üyelerinden gelen açıklamalarda bu yöndeydi. Bu
da zaman zaman endekslerde ivme kaybına neden oldu. Cuma
gününde izlenen tepki alımlarıyla ABD borsaları haftayı yükselişle
tamamladılar. Pazartesi günü Noel tatili sebebiyle ABD borsaları
kapalıydı. Bugün açık olacak ve bu sabah ABD vadelileri hafif alıcılı
işlem görüyor. Çin'in son kovid tedbirlerini kaldırıp, sınırlarını
açtığını duyurması, piyasaları bu sabah destekliyor. Bugün için
ABD'de açıklanacak veriler var. Sözleşme için 33.301 - 33.034 -
32.758 destek noktaları, 33.793 - 34.035 - 34.307 direnç noktaları
olarak takip edilebilir. 

Günlük Pivot Seviyeleri
   33,794.00

  33,499.00  

 33,276.00   

33,053.00    

 32,758.00   

  32,463.00  

   32,240.00

S&P 500 Yakın Vade

S&P 500 endeksi cuma gününü %0,59 yükselişle 3.844
seviyesinden kapattı. ABD borsaları haftayı yükselişle tamamladı.
Hafta içerisinde ise ABD'den açıklanan verilerin, piyasaları tatmin
etmesi, Fed'in faiz artışını devam ettirmesini destekledi. Bu nedenle
ABD borsalarında bazı günler aşağı yönlü hareketlere yol açtı. Dün,
Noel tatili nedeniyle ABD borsaları kapalıydı. Bu sabah ABD
vadelileri hafif alıcılı. Çin'in sınırlarını açması ve son kovid
kısıtlamalarını kaldırması, piyasalarda bu sabah risk iştahını
destekliyor. Gün içerisinde ABD'de ikincil düzey veriler açıklanacak
ancak etkisinin sınırlı kalması beklenebilir. Sözleşme için 3.919 -
3.959 - 3.995 direnç noktaları olurken, geri çekilmelerde 3.856 -
3.825 - 3.790 destek noktaları olarak izlenebilir.

Günlük Pivot Seviyeleri
   3,959.00

  3,929.00  

 3,887.25   

3,845.50    

 3,815.50   

  3,785.50  

   3,743.75
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Brent Petrol

Petrol fiyatları yeni güne alıcılı başladı. Çin'in kovid ile ilgili son
kısıtlamaları da kaldırarak, sınırlarını dünyaya açtığı bildirildi.
Çin'den son günlerde gelen açılma haberleri, petrol fiyatları için
olumluydu. Bu son haberinde olumlu bir şekilde fiyatlara yansıtıldığı
görülüyor. ABD'de kış fırtınası ve soğuklar nedeniyle rafinerilerin
kapanmasına yol açmasının etkisiyle fiyatları yukarı yönde
destekliyor. ABD ve Çin'deki gelişmeler bu sabah için petrol
fiyatlarının seyrini etkiliyor. Bugün için bu konu başlıkları takip
edilebilir. Dün yurt dışı piyasalar kapalı olduğu için piyasa sakindi.
Bugün içinde ABD'de ikincil düzey veriler takip edilecek. Brent
petrol için 86,12$ - 87,38$ - 88,77$ direnç noktaları, 83,75$ -
82,62$ - 81,44$ destek noktaları olarak izlenebilir.

Günlük Pivot Seviyeleri
   83.65

  82.38  

 81.49   

80.61    

 79.34   

  78.06  

   77.18

USD/JPY

Noel nedeniyle açıklanan önemli veri akışı bulunmazken, Japonya
Merkez Bankası (BOJ) Başkanı Haruhiko Kuroda’nın açıklamaları
takip edildi. Japonya Merkez Bankası (BOJ) Başkanı Haruhiko
Kuroda, kısa vadede aşırı gevşek para politikasının
sonlandırılmasının olası olmadığını belirtti. Japonya'da perakende
satışlardaki artış oranı kasım ayında beklentilerin gerisinde kalarak
geçen yılın aynı dönemine göre %2,6 arttı. Bir önceki ayın
perakende satışlar artışı %4,3'ten %4,4'e revize edildi. Ülkede
işsizlik oranı Kasım ayında %2,5'e düşerken, iş bulunabilirliği Mart
2020'den bu yana en yüksek seviyesinde kaldı. Paritede 133,30 –
133,90 ve 134,50 direnç,  132,36 – 131,52 ve 130,58 izlenen
destek seviyeleridir. 

Günlük Pivot Seviyeleri
   139.30

  138.59  

 137.23   

135.88    

 135.17   

  134.46  

   133.11
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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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