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Piyasa Gündemi

ABD’de dün açıklanan haftalık işsizlik başvuruları tarihi düşük
seviyelerdeki seyrini sürdürürken, yurt içinde açıklanan TCMB
toplantı tutanaklarında liralaşma stratejisine vurgu ön plana çıktı.
Yılın son işlem gününde küresel çapta önemli bir veri akışı
bulunmazken, yurt içinde dış ticaret dengesi ile TCMB’nin 2023 yılı
Para ve Kur Politikası metni açıklanacaktır. TCMB’nin vereceği
mesajlar piyasaların takibinde yer alacaktır. 

Açıklanacak Önemli Ekonomik Veriler       
•    10:00 Türkiye – Dış Ticaret Dengesi Önem: Orta 
•    10:00 TCMB 2023 Para ve Kur Politikası Metni Önem: Yüksek

Türkiye

Merkez Bankası Para Politikası Kurulu, toplantı özeti yayınlandı.
Özette, para politikasında sürdürülebilir fiyat istikrarı hedefi
doğrultusunda finansal istikrara yönelik riskleri de gözeten liralaşma
odaklı bir yaklaşımın sergilenmeye devam edileceği bildirildi.
Ekonomik güven endeksi kasım ayında 96,9 iken, Aralık ayında
%0,7 oranında artarak 97,6 değerini aldı. Bankacılık sektörünün
Kasım ayında net kârı bir önceki yılın aynı dönemine göre %475
artışla 53,1 milyar TL oldu. TCMB verilerine göre borsada
yabancıların satışları üçüncü haftada da sürdü. TCMB'nin
yayımladığı haftalık rapora göre yurt dışı yerleşikler 23 Aralık
haftasında hisselerde 325,8 milyon dolarlık net satış gerçekleştirdi.
TCMB verilerine göre 23 Aralık haftası itibariyle döviz mevduatları
4,9 milyar dolar azalışla 194,4 milyar dolara geriledi. Böylelikle
döviz mevduatları 3 yılın en düşük seviyesine indi. Böylece döviz
mevduatlarında düşüş serisi 6. haftasına girdi. Yurt içinde bugün
TCMB 2023 yılı Para ve Kur Politikası metni, dış ticaret rakamları
ve gündeme dair gelişmeler izlenecek.

Avrupa

Avrupa cephesinde bugün açıklanacak önemli veri akışı
bulunmazken, gündeme dair gelişmeler ön planda olacak.

ABD

ABD’de işsizlik maaşı başvuruları 24 Aralık'ta sona eren haftada
beklentilere paralel olarak 9 bin artarak 225 bin oldu. Sınırlı artışa
rağmen başvurular tarihi düşük seviyelere yakın kaydedildi. Ülkede
mortgage faizleri 6 haftalık düşüşün ardından ilk kez yükselerek
%6,42’ye yükseldi.

Piyasa Verileri

Pariteler Son Günlük Değ.
(%)

Haftalık Değ.
(%)

Yılbaşı Değ.
(%)

USDTRY 18.7112 0.01 0.16 39.61
EURTRY 19.9139 -0.37 0.37 31.83
EURUSD 1.0642 -0.25 0.23 -6.45
GBPUSD 1.2047 -0.17 -0.25 -10.98
USDJPY 132.51 -0.38 -0.28 15.13

Sepetler Son Günlük Değ.
bp

Haftalık Değ.
bp

Yılbaşı Değ.
bp

½ $ + ½ € 19.4938 5.00 10.10 520.38
Dolar Endeksi 104.0680 23.20 -24.60 839.80
REK 55.6500 - - 791.00

Endeks Vadeliler Son Günlük Değ.
(%)

Haftalık Değ.
(%)

Yılbaşı Değ.
(%)

S&P 500 Yakın Vade 3,857.75 -0.36 -0.31 -18.93
DAX Yakın Vade 14,066.00 -0.40 0.45 -11.29
Dow Jones Yakın
Vade 33,284.00 -0.27 -0.27 -8.12

Emtialar Son Günlük Değ.
(%)

Haftalık Değ.
(%)

Yılbaşı Değ.
(%)

Ons Altın 1,819.29 0.26 1.21 -0.57
Gram Altın 1,094.46 0.27 1.36 40.08
WTI 78.89 0.28 -0.63 4.46
BRENT 83.86 0.19 -0.63 7.84
Bakır 3.81 0.53 1.28 -14.09

Tahviller Son Günlük Değ.
bp

Haftalık Değ.
bp

Yılbaşı Değ.
bp

Türkiye 2 Yıllık 9.9700 16.00 45.00 -1,273.00
Türkiye 10 Yıllık 10.4900 8.00 50.00 -1,383.00
ABD 10 Yıllık 3.8400 0.80 9.10 232.60
ABD 2 Yıllık 4.3910 1.30 7.20 366.10
Almanya 10 Yıllık 2.4400 -5.80 7.80 261.70
Almanya 2 Yıllık 2.6500 -0.60 9.40 327.80

Gelişmekte Olan
Ülke Kurları Son Günlük Değ.

(%)
Haftalık Değ.

(%)
Yılbaşı Değ.

(%)
USDZAR 16.9715 0.21 -0.02 6.39
USDIDR 15,548.45 -0.53 -0.26 9.17
USDTRY 18.7112 0.01 0.16 39.61
USDRUB 72.0150 -2.02 2.88 -3.83
USDBRL 5.2860 0.14 2.44 -5.12
USDCNY 6.9535 -0.15 -0.51 9.40
USDMXN 19.4718 0.02 0.56 -5.12
USDCZK 22.7358 0.24 -0.24 3.91
USDHUF 375.6830 0.26 -0.23 15.70
USDPLN 4.4012 0.44 0.66 9.09
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Euro/Dolar

Avrupa cephesinde dün açıklanan önemli veri akışı bulunmazken,
gündeme dair gelişmeler takip edildi. ABD’de işsizlik maaşı
başvuruları 24 Aralık'ta sona eren haftada beklentilere paralel
olarak 9 bin artarak 225 bin oldu. Sınırlı artışa rağmen başvurular
tarihi düşük seviyelere yakın kaydedildi. Yıl sonuna doğru dolar
endeksi ve tahvil cephesinde volatilite artarken, paritede pozitif seyir
sürüyor. Paritede 1,0606 bandının üzerinde oluşacak fiyatlamalarda
1,0690 – 1,0708 ve 1,0724 izlenen direnç seviyeleridir. Geri
çekilmelerde ise 1,0630 – 1,0606 ve 1,0573 takip edilecek destek
noktalarıdır.

Günlük Pivot Seviyeleri
   1.0733

  1.0696  

 1.0650   

1.0604    

 1.0567   

  1.0530  

   1.0485

GBP/USD

İngiltere’de veri akışı bakımından sakin bir günü geride bıraktık.
ABD tarafında ise haftalık işsizlik maaşı başvuruları takip edildi.
Ülkede işsizlik maaşı başvuruları 24 Aralık'ta sona eren haftada
beklentilere paralel olarak 9 bin artarak 225 bin oldu. Sınırlı artışa
rağmen başvurular tarihi düşük seviyelerde kalmaya devam etti.
Veriler agresif Fed’e karşı istihdam piyasasının güçlü durmaya
devam ettiğini gösteriyor. Ülkede mortgage faizleri 6 haftalık
düşüşün ardından ilk kez yükselerek %6,42’ye yükseldi. Bugün
İngiltere’de erken kapanış yaşanacakken, ABD’de açıklanacak
önemli veri akışı bulunmuyor. Bu bağlamda paritede bugün 1,2123
– 1,2225 ve 1,2400 seviyeleri direnç olarak izlenebilir. Geri
çekilmelerde ise 1,1988 – 1,1867 ve 1,1762 seviyeleri destek olarak
takip edilebilir.

Günlük Pivot Seviyeleri
   1.2339

  1.2291  

 1.2217   

1.2144    

 1.2095   

  1.2047  

   1.1973
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USD/TRY

Dolar/TL kurunda son aylarda etkili olan sıkışık seyir etkisini
sürdürmeye devam ediyor. TCMB’nin yılın son toplantısına ilişkin
özetlerde tüm politika setinin liralaşma hedefiyle uyumlu hale
getirileceğini ifade edildi. ABD’de dün açıklanan haftalık işsizlik
maaşı başvuruları tarihi düşük seviyelerdeki seyrini sürdürdü. Son
dönemde açıklanan verilerin kur cephesinde anlamlı bir etki
bırakmadığını takip ediyoruz Bugün küresel çapta önemli bir veri
akışı bulunmazken, yurt içinde dış ticaret dengesi ile TCMB 2023
yılı Para ve Kur Politikası metni açıklanacak. TCMB’nin vereceği
mesajlar takip edilecektir. Bu sabah yatay bir seyrin etkili olduğu
Dolar/TL, saat 08:55  itibariyle 18,70’li seviyelerden, dolar endeksi
ise 103,95 seviyelerinden işlem görüyor.

Günlük Pivot Seviyeleri
   18.6962

  18.6813  

 18.6656   

18.6499    

 18.6349   

  18.6199  

   18.6043

EUR/TRY

Dün Avrupa cephesinde açıklanan önemli veri akışı bulunmazken,
yurt içinde Para Politikası Kurulu, toplantı özeti ve ekonomik güven
endeksi takip edildi. Özette, para politikasında sürdürülebilir fiyat
istikrarı hedefi doğrultusunda finansal istikrara yönelik riskleri de
gözeten liralaşma odaklı bir yaklaşımın sergilenmeye devam
edileceği bildirildi. Ekonomik güven endeksi kasım ayında 96,9 iken,
Aralık ayında %0,7 oranında artarak 97,6 değerini aldı. TCMB
verilerine göre 23 Aralık haftası itibariyle döviz mevduatları 4,9
milyar dolar azalışla 194,4 milyar dolara geriledi. Böylelikle döviz
mevduatları 3 yılın en düşük seviyesine indi.Yurt içinde bugün dış
ticaret rakamları ve gündeme dair gelişmeler izlenecek. Euro/TL
kuru bu sabah 08:30 saatlerinde 19,92’li seviyelerden fiyatlanıyor.

Günlük Pivot Seviyeleri
   20.0316

  19.9584  

 19.8684   

19.7783    

 19.7051   

  19.6319  

   19.5419
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XAU/USD

Yılın son haftası sebebiyle piyasalarda açıklanan önemli bir veri
akışı görülmedi. Bu da fiyatlamaların daha temkinli ve yatay
seyretmesine neden olurken, yurt dışında risk iştahının çok da
güçlü olmadığını gözlemliyoruz. Dün ABD borsaları kayıplarını telafi
etmesine karşın hafta içerisinde volatil bir performans sergilemişti.
Bugün için yılın son işlem günü ve açıklanacak önemli bir veri
bulunmuyor. Ons altın hafta içerisinde 1830$ seviyesine doğru
yükselmesine karşın bu seviyenin altında fiyatlanıyor. Ons altın için
temkinli seyrin korunduğu dikkat çekiyor. Bugün içinde olası bir
gelişme olmadıkça, ons altının temkinli seyrini koruması
beklenebilir. Ons altın için 1808$ - 1799$ - 1790$ destek noktaları,
1824$ - 1832$ - 1843$ direnç noktaları olarak takip edilebilir. 

Günlük Pivot Seviyeleri
   1,810.94

  1,804.88  

 1,796.04   

1,787.21    

 1,781.15   

  1,775.09  

   1,766.25

DAX Yakın Vade

Sıkılaşma adımları ve resesyon endişelerine ek olarak Kovid
kaynaklı endişelerle bu hafta içerisinde de zayıf ve satıcılı bir seyrin
etkili olduğu küresel hisse piyasalarında dün toparlanma çabası öne
çıktı. Dün yaşanan yükselişlerin ardından bu sabah ise hafif satıcılı
bir seyir gözleniyor. DAX vadelisinde kısa vadede 5 ve 7 günlük
üssel ortalamalar (14.065 / 14.068) ilk destek noktaları olup,
devamında 14.027 – 13.975 ve 50 ve 500 günlük üssel
ortalamaların bulunduğu 13.936 seviyesi destek olarak izlenecektir.
Son dönemde güçlü bir destek olarak çalışan 50 günlük ortalama
altında çok daha sert satışlar yaşanabilir. Yeniden alımların
gözlenmesi halinde ise 14.109 – 14.124 kısa vadeli direnç noktaları
olup, devamında 14.146 – 14.171 ve 14.228 seviyeleri direnç
konumunda bulunmaktadır. 

Günlük Pivot Seviyeleri
   14,424.33

  14,297.67  

 14,228.33   

14,159.00    

 14,032.33   

  13,905.67  

   13,836.33
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Dow Jones Yakın Vade

Dow Jones endeksi dünü %1,05 yükselişle 33.220 puandan
tamamladı. Dün ABD borsalarının kayıplarını telafi ettiği görüldü.
Hafta içerisinde de ABD borsalarında volatil seyirler dikkat çekti.
Yılın son haftası olduğu için açıklanan önemli bir veri akışı
bulunmuyordu. Bu nedenle piyasaların genelinde veri bazlı
hareketler izlenmedi. Önümüzdeki hafta, ABD'de istihdam haftası
ve Fed üyelerinin konuşmaları yoğun olabilir. Bugün, yılın son işlem
günü olması sebebiyle piyasalarda yeni bir hareket beklentisi
bulunmuyor. Açıklanacak önemli bir veri akışı da yok. Bu sabah
ABD vadelileri hafif satıcılı işlem görüyor. Sözleşme için 33.526 -
33.709 - 33.884 direnç noktaları olarak takip edilebilir. Geri
çekilmelerde, 33.146 - 32.963 - 32.778 destek noktaları olarak
görülüyor.

Günlük Pivot Seviyeleri
   34,266.33

  33,955.67  

 33,762.33   

33,569.00    

 33,258.33   

  32,947.67  

   32,754.33

S&P 500 Yakın Vade

S&P 500 endeksi dünü %0,01 sınırlı kayıpla 3.848 seviyesinden
kapattı. Küresel piyasalarda, hafta içerisinde volatil seyirler izlendi.
Risk iştahı çok güçlü değildi. Dün ABD borsalarında kayıpların telafi
edildiği görüldü. Bu sabah ABD vadelileri hafif satıcılı seyrediyor. Bu
hafta, yılın son haftası olduğu için veri takvimi sakindi ve ABD'de
ikincil düzey veriler takip edildi. Bu nedenle verilerin borsalar
üzerinde etkisinin sınırlı kaldığı görüldü. Bugün içinde yılın son
işlem günü ve açıklanacak önemli bir veri akışı bulunmuyor. Gün
içerisinde endekslerde volatilite görülse bile yeni bir hareketten
bugün özelinde bahsetmek zor olabilir. Temkinli seyirler izlenebilir.
Sözleşme için 3.834 - 3.808 - 3.782 destek noktaları, 3.890 - 3.917
- 3.943 direnç noktaları olarak takip edilebilir.

Günlük Pivot Seviyeleri
   3,939.00

  3,902.75  

 3,876.00   

3,849.25    

 3,813.00   

  3,776.75  

   3,750.00
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Brent Petrol

Petrol fiyatları bu sabah hafif alıcılı seyrediyor. Yılın son haftası
olması sebebiyle küresel piyasalarda risk iştahında dalgalanmalar
izleniyor. Çin'deki gelişmeler bu haftada piyasaların gündemindeydi.
Çin açılmalara rağmen bir yanda da vaka sayılarında artışa neden
oluyordu. İtalya ve ABD'de, Çin'den gelen yolculara test zorunluluğu
getirmişti. İtalya'dan gelen bir habere göre şimdilik yeni varyanta
rastlamadıklarını bildirdiler. Bu durum AB genelinde yeni önlemler
alınmamasını sağlarken, piyasalara da moral oldu. Yılın son işlem
günündeyiz, açıklanacak önemli bir veri akışı bulunmuyor.
Piyasalarda gün içerisinde sınırlı oynaklıklar görülebilir. Brent petrol
için 84,60$ - 85,78$ - 86,79$ direnç noktaları, 82,82$ - 81,68$ -
80,62$ destek noktaları olarak karşımıza çıkıyor. 

Günlük Pivot Seviyeleri
   83.60

  82.37  

 81.36   

80.36    

 79.12   

  77.89  

   76.88

USD/JPY

ABD’de dün haftalık işsizlik maaşı başvuruları takip edildi. ABD’de
işsizlik maaşı başvuruları 24 Aralık'ta sona eren haftada
beklentilere paralel olarak 9 bin artarak 225 bin oldu. Sınırlı artışa
rağmen başvurular tarihi düşük seviyelere yakın kaydedildi. Ülkede
mortgage faizleri 6 haftalık düşüşün ardından ilk kez yükselerek
%6,42’ye yükseldi. Japonya Merkez Bankası'nın aralık toplantısının
özeti yetkililerin, faiz oranlarını aşırı düşük seviyede tutmaya karar
vermelerine rağmen yükselen ücretlerin deflasyon risklerini ortadan
kaldırabileceğine dair artan beklentileri ele aldıklarını gösterdi.
Paritede 133,11 – 133,85 ve 134,50 direnç, 132,14 – 131,52 ve
130,58 izlenen destek seviyeleridir. 

Günlük Pivot Seviyeleri
   138.94

  138.05  

 137.53   

137.01    

 136.12   

  135.24  

   134.72
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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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