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Piyasa Gündemi

Çin’in ülkeye gelenlere yönelik karantina zorunluluğunu kaldırarak
Kovid tedbirlerindeki gevşeme adımlarını sürdürmesi dün sabah
saatlerinde küresel risk iştahını desteklemesine karşın risk
iştahındaki iyileşmenin kalıcılık sağlayamadığı görüldü. Merkez
bankalarının sıkılaşma adımları ve küresel ekonomilere ilişkin zayıf
beklentiler risk iştahı üzerinde baskı oluşturmaya devam ediyor.
Rusya tavan fiyat uygulamasına misillemeye giderken, tavan fiyat
uygulamasına katılanlara petrol ve petrol ürünü satışını yasakladı.

Açıklanacak Önemli Ekonomik Veriler       
•    18:00 ABD – Bekleyen Konut Satışları Önem: Orta

Türkiye

Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati, Hazinenin elektrik ve
doğal gaz desteğinin bu yıl 138 milyar lirayı bulduğunu belirterek,
"Böylece sübvansiyon tutarı geçtiğimiz yıla göre %70 oranında
artmıştır" dedi. Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu’nun
haftalık verileri 16 Aralık itibariyle sektörün, kamu mevduat, yabancı
mevduat bankalarının TL mevduatta %50 hedefini yakaladığını yerli
özel mevduat bankalarının da %50 sınırına dayandığını ortaya
koydu. Ekonomi Koordinasyon Kurulu’nun yılın son toplantısında,
ithal girdi kalemleri ve oranlarının tüm yönleriyle değerlendirildiği ve
enerji alanında dışa bağımlılığın azaltılmasının görüşüldüğü
aktarıldı. Ekonomiye ilişkin "torba kanun" kapsamında Hazine ve
Maliye Bakanlığının borçlanma yetkisine 200 milyar lira ilave edildi.

Avrupa

Avrupa Merkez Bankası Başkan Yardımcısı Luis de Guindos Euro
Bölgesi’nin karşı karşıya olduğu zorlu ekonomik koşulların hem
bireyleri, hem şirketleri test edeceğine ilişkin uyarıda bulundu.

ABD

ABD’de ticaret açığı Kasım ayında bir önceki aya göre 15,5 milyar
dolar azalarak 83,3 milyar dolara geriledi. Bu Ekim 2021 sonrası en
düşük seviye olarak kaydedildi. Kasım ayında ihracat bir önceki aya
göre 5,3 milyar dolar azaldı ve 168,9 milyar dolar oldu. İthalat ise
aynı ayda 20 milyar dolar azalarak 252,2 milyar dolara geriledi.
Böylece açık Kasım ayında ithalattaki düşüş nedeniyle yaklaşık iki
yılın en düşük seviyesine geriledi. Ülkede perakende stoklar %0,1,
toptan stoklar ise %1 oranında artış gösterdi. S&P CoreLogic Case-
Shiller, Ekim ayına ilişkin ulusal konut fiyat endeksi verilerini
yayımladı. Endeks, Ekim’de aylık bazda mevsim etkilerinden
arındırılmış olarak %0,5 azalırken, yıllık bazda %8,6 artarak Ekim
2020'den bu yana en düşük artışı kaydetti. Ülkede konut fiyatları
yüksek kredi faizleri ve ekonomiye yönelik endişelerle Ekim’de de
düşüşünü sürdürdü. Bugün ABD’de bekleyen konut satışlarının
açıklanması bekleniyor.

Piyasa Verileri

Pariteler Son Günlük Değ.
(%)

Haftalık Değ.
(%)

Yılbaşı Değ.
(%)

USDTRY 18.6978 0.10 0.15 39.51
EURTRY 19.9132 0.21 0.52 31.83
EURUSD 1.0651 0.09 0.37 -6.37
GBPUSD 1.2037 0.08 -0.41 -11.05
USDJPY 133.89 0.26 1.17 16.33

Sepetler Son Günlük Değ.
bp

Haftalık Değ.
bp

Yılbaşı Değ.
bp

½ $ + ½ € 19.3963 -2.75 4.50 510.62
Dolar Endeksi 104.2050 2.60 4.30 853.50
REK 55.6500 - - 791.00

Endeks Vadeliler Son Günlük Değ.
(%)

Haftalık Değ.
(%)

Yılbaşı Değ.
(%)

S&P 500 Yakın Vade 3,856.25 0.03 -1.27 -18.96
DAX Yakın Vade 14,037.00 -0.14 -0.86 -11.47
Dow Jones Yakın
Vade 33,449.00 0.10 -0.36 -7.67

Emtialar Son Günlük Değ.
(%)

Haftalık Değ.
(%)

Yılbaşı Değ.
(%)

Ons Altın 1,811.24 -0.09 -0.17 -1.01
Gram Altın 1,088.81 -0.02 -0.03 39.36
WTI 79.44 -0.41 1.24 5.18
BRENT 84.59 -0.37 2.24 8.77
Bakır 3.81 1.34 0.46 -14.04

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 10.4900 17.00 6.00 -1,383.00
ABD 10 Yıllık 3.8480 -0.40 16.70 233.40
ABD 2 Yıllık 4.3490 -6.40 12.20 361.90
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 17.2126 -0.12 0.07 7.90
USDIDR 15,716.55 0.51 1.04 10.35
USDTRY 18.6978 0.10 0.15 39.51
USDRUB 70.7150 1.02 -2.36 -5.57
USDBRL 5.2937 -0.02 1.78 -4.98
USDCNY 6.9716 0.17 -0.15 9.69
USDMXN 19.4636 -0.10 -0.92 -5.16
USDCZK 22.7720 -0.11 -0.07 4.07
USDHUF 376.3700 -0.07 -0.56 15.91
USDPLN 4.3957 -0.10 0.13 8.95
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Euro/Dolar

Avrupa cephesinde dün açıklanan önemli veri akışı bulunmazken,
gündeme dair gelişmeler takip edildi. Avrupa’nın en büyük
ekonomisine sahip olan Almanya’da şirketler, gelecek yıl ılımlı bir
resesyon yaşanabileceğine ilişkin değerlendirmede bulundu.
ABD’de ticaret açığı Kasım ayında bir önceki aya göre 15,5 milyar
dolar azalarak 83,3 milyar dolara geriledi. Açık Kasım ayında
ithalattaki düşüş nedeniyle yaklaşık iki yılın en düşük seviyesine
geriledi. Ülkede konut fiyat endeksi yüksek kredi faizleri ve
ekonomiye yönelik endişelerle ekim ayında düşüşünü sürdürdü.
Dolar endeksi ve tahvil cephesinde volatilite artarken, paritede
1,0656 – 1,0674 ve 1,0695 seviyeleri direnç, 1,0624– 1,0606 ve
1,0573 destek noktalarıdır.

Günlük Pivot Seviyeleri
   1.0719

  1.0691  

 1.0641   

1.0590    

 1.0563   

  1.0535  

   1.0484

GBP/USD

İngiltere’de veri akışının sakin seyrettiği bir haftadayız. Dün ABD
tarafında ise S&P Case-Shiller konut fiyat endeksi ise ekim ayında
yıllık %8,6 artarak Ekim 2020’den bu yana en düşük artışı kaydetti.
Ülkede mal ticaret açığı kasım ayında %15,6 azalarak 83,35 milyar
dolara gerilerken, ithalattaki düşüş açığın azalmasında etkili oldu.
Ülkede toptan stoklar ise kasım ayında beklentilerin üzerinde %1
oranında artış kaydetti. Bugün ABD’de bekleyen konut satışları
dışında önemli bir veri akışı bulunmuyor. Dolar endeksi dün sınırlı
da olsa düşüş eğilimi gösterirken, paritede düşüş eğilimleri görüldü.
Sakin veri akışının seyredeceği bugünde paritede 1,1991 – 1,1940
ve 1,1900 seviyeleri destek olarak izlenebilir. Yukarıda ise 1,2112 –
1,2140 ve 1,2241 seviyeleri direnç olarak takip edilebilir.

Günlük Pivot Seviyeleri
   1.2320

  1.2272  

 1.2216   

1.2161    

 1.2112   

  1.2064  

   1.2008
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USD/TRY

Yurt içerisinde veri akışının sakin seyrettiği bir günü geride bıraktık.
ABD’de ise mal ticaret açığı kasım ayında %15,6 azalarak 83,35
milyar dolara gerilerken, ithalattaki düşüş açığın azalmasında etkili
oldu. Ülkede toptan stoklar kasım ayında beklentilerin üzerinde %1
oranında artarken, S&P Case-Shiller konut fiyat endeksi ise ekim
ayında yıllık %8,6 artarak Ekim 2020’den bu yana en düşük artışı
kaydetti. Açıklanan verilerin fiyatlamalara etkisi olmadığını
söyleyebiliriz. Bugün yurt içerisinde veri akışı sakin. ABD’de ise
bekleyen konut satışları verisi izlenecek. Düşük volatilitede yataya
seyirler kaydeden Dolar/TL, bu sabah saat 08:40 itibariyle 18,69’lu
seviyelerde hareket ediyor. Dolar endeksi ise 104,23 civarında
bulunuyor.

Günlük Pivot Seviyeleri
   18.9328

  18.8663  

 18.7729   

18.6795    

 18.6130   

  18.5465  

   18.4531

EUR/TRY

Almanya’da şirketler, gelecek yıl ılımlı bir resesyon
yaşanabileceğine ilişkin değerlendirmede bulundu. Avrupa Merkez
Bankası Başkan Yardımcısı Luis de Guindos Euro Bölgesi’nin karşı
karşıya olduğu zorlu ekonomik koşulların hem bireyleri, hem
şirketleri test edeceğine ilişkin uyarıda bulundu. Yurt içinde Ekonomi
Koordinasyon Kurulu’nun yılın son toplantısında, ithal girdi kalemleri
ve oranlarının tüm yönleriyle değerlendirildiği ve enerji alanında
dışa bağımlılığın azaltılmasının görüşüldüğü aktarıldı. Ekonomiye
ilişkin torba kanun kapsamında Hazine ve Maliye Bakanlığının
borçlanma yetkisine 200 milyar lira ilave edildi. Bugün 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, ons altında 1800$ seviyesinin üzerinde seyirler
izleniyor. Dolar endeksi bu sabah 104,25 seviyesinde bulunuyor.
Resesyonla ilgili endişeler piyasalarda risk iştahını zayıflatıyor ve bu
nedenle ons altında da yukarı yönlü harekete neden olduğu
görülüyor. Bugün içinde ABD'den açıklanacak veriler var ancak
etkisinin sınırlı kalması beklenebilir. Resesyon kaygısı yine
gündemde kalmaya devam edebilir. Yılın son haftası olması
sebebiyle tatil rehavetinin de olması piyasalarda zayıf tepkilerin
oluşmasına da neden oluyor. Bu nedenle bu hafta için olası bir
durum olmadıkça, piyasalarda temkinli seyirler korunabilir. Ons altın
için 1801$ - 1791$ - 1780$ destek noktaları olarak izlenebilir. Yukarı
yönlü hareketinde 1820$ - 1831$ - 1841$ 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

Pazartesi günkü Noel tatilinin ardından dün güne Çin’deki haber
akışlarının etkisiyle pozitif bir fiyatlamayla başlayan küresel hisse
piyasalarında gün içerisinde dalgalı bir seyir etkili oldu ve sabah
saatlerindeki iyimserlik kalıcılık sağlayamadı. Bu sabah yatay bir
seyrin etkili olduğu DAX vadelisinde 14.069 seviyesi ile 14 ve 22
günlük üssel ortalamalar (14.120/14.133) kısa vadeli ilk direnç
noktalardır. Ortalamalar üzerindeki tutunmalarda 14.171 – 14.228
ve 14.302 seviyeleri direnç olarak takip edilebilir.  Olası kâr
satışlarında ise 14.021 – 13.975 ve 50 günlük üssel ortalama
(13.924) destek konumunda bulunmaktadır. 50 günlük ortalama
altına sarkmalarda satış baskısının devamı beklenebilir ve 200
günlük üssel ortalama (13.774) yeniden test edilebilir.  

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 dünü %0,11 yükselişle 33.241 puandan
tamamladı. ABD borsaları yeni haftaya yatay başladı. Dün ABD
borsalarında karışık seyirler izlendi. Açıklanan veriler vardı ancak
ikincil düzey veriler olması sebebiyle fiyatlamalarda ciddi bir
oynaklığa yol açmadı. Küresel piyasalarda, resesyonla ilgili
endişeler yine gündemde ve bu durum risk iştahını baskıladığı için
borsalarda da karışık seyirlere yol açabiliyor. Yılın son haftasındayız
ve yurt dışı piyasalarda Noel tatili rehavetinin de olması zayıf
seyirler izlememize neden oluyor. Bugün içinde işlem hacmi zayıf
olabilir. Gün içerisinde açıklanacak ABD verileri var ancak etkisinin
sınırlı kalması beklenebilir. Sözleşme için 33.625 - 33.850 - 34.135
direnç noktaları, 33.202 - 32.963 - 32.749 destek noktaları olarak
bulunuyor.

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 dünü %0,04 yükselişle 3.830 seviyesinden
kapattı. Küresel piyasalarda resesyonla ilgili kaygılar, risk iştahı
üzerinde baskı yaratıyor. Bu da zaman zaman borsalarda
oynaklığın sürmesine neden oluyor. Pazartesi günü Noel tatili
sebebiyle borsalar tatildi. Dün ABD borsalarında karışık seyirler
izlendi. Bugün içinde ABD'den açıklanacak ikincil düzey veriler
bulunuyor. Bu verilerin etkisi borsalar üzerinde oynaklık
yaratmayabilir. Resesyonla ilgili kaygıların fiyatlamalar üzerinde
etkili kalması beklenebilir. Yılın son haftası olması sebebiyle de
işlem hacmi zayıf ve yatay seyirler görülebilir. Bu sabah ABD
vadelilerinde karışık seyirler izleniyor. Sözleşme için 3.885 - 3.919 -
3.950 direnç noktaları, 3.825 - 3.790 - 3.759 destek noktaları olarak
takip edilebilir. 

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 hafif satıcılı başladı. Avrupa Birliği, 05
Aralık itibariyle Rusya'ya tavan fiyat uygulamaya başlamıştı. Bu
konudan Rusya rahatsızdı ve bir misilleme yapabilme ihtimali vardı.
Rusya'dan açıklama geldi. Rusya Devlet Başkanı V. Putin
tarafından imzalanan kararnameyle Rus petrolüne tavan fiyat
uygulamasına katılanlara petrol ve petrol ürünü satışı yasaklandığı
belirtildi. Bu gelişmeler petrol fiyatları üzerinde baskıya neden
oluyor. Küresel piyasalarda, gelecek sene için resesyon beklentileri
yine konuşuluyor. Bunun da fiyatları baskıladığını söylemek
mümkün. Bugün için bu başlıklar yine petrol fiyatlarının seyri
açısından takip edilebilir. Brent petrol için 85,60$ - 86,81$ - 87,98$
direnç noktaları, 83,69$ - 82,57$ - 81,37$ destek noktaları olarak
görülüyor.

Günlük Pivot Seviyeleri
   83.65

  82.38  

 81.49   

80.61    

 79.34   

  78.06  

   77.18

USD/JPY

ABD’de ticaret açığı Kasım ayında bir önceki aya göre 15,5 milyar
dolar azalarak 83,3 milyar dolara geriledi. Bu Ekim 2021 sonrası en
düşük seviye olarak kaydedildi. Kasım ayında ihracat bir önceki aya
göre 5,3 milyar dolar azaldı ve 168,9 milyar dolar oldu. İthalat ise
aynı ayda 20 milyar dolar azalarak 252,2 milyar dolara geriledi.
Ülkede perakende stoklar %0,1, toptan stoklar ise %1 oranında
artış gösterdi. Ülkede konut fiyat endeksi yüksek kredi faizleri ve
ekonomiye yönelik endişelerle Ekim’de de düşüşünü sürdürdü.
Japonya’da sanayi üretimi kasım ayında aylık bazda %0,1
gerilerken, yıllık bazda gerileme %3,1 seviyesinde gerçekleşti.
Paritede 133,50 – 135,22 ve 135,76 direnç, 133,30 – 132,61 ve
131,62 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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