
Forex Bülten 02 Ocak 2023

Piyasa Gündemi

Risk iştahının genel olarak baskı altında kaldığı ve zorlu geçen bir
yılı geride bırakırken, 2023 yılında da merkez bankalarının atacağı
adımları ve küresel ekonomilerdeki yavaşlama eğilimini yakından
takip edeceğiz. Yeni yılın ilk işlem gününde Çin, Japonya, ABD ve
İngiltere piyasaları tatil nedeniyle işlem görmeyecek olup, küresel
çapta likidite düşük seyredecektir. TCMB cumartesi günü menkul
kıymet ve zorunlu karşılık uygulamalarında değişikliğe gitti. 

Açıklanacak Önemli Ekonomik Veriler       
•    10:00 Türkiye – İmalat PMI Önem: Orta 
•    12:00 Euro Bölgesi – İmalat PMI Önem: Yüksek

Türkiye

TÜİK verilerine göre ihracat 2022 yılı Kasım ayında, bir önceki yılın
aynı ayına göre %2,1 artarak 21 milyar 900 milyon dolar, ithalat ise
%14,0 artarak 30 milyar 656 milyon dolar olarak gerçekleşti.
Böylece kasım ayında dış ticaret açığı bir önceki yılın aynı ayına
göre %60,7 artarak 5 milyar 447 milyon dolardan, 8 milyar 756
milyon dolara yükseldi. İhracatın ithalatı karşılama oranı 2021
Kasım ayında %79,8 iken, 2022 Kasım ayında %71,4’e geriledi.
Ocak-Kasım döneminde de dış ticaret açığı %153,4 artarak 39
milyar 380 milyon dolardan, 99 milyar 805 milyon dolara yükseldi.
İstanbul Ticaret Odası Başkanı Ş. Avdagiç, sanayi elektriğindeki
indirimin ardından yine sanayide kullanılan doğal gaza yapılan
%13,10 ila %25,11 arasındaki indirimin, enflasyona ve ihracata
pozitif yansıyacağını belirtti. TCMB reeskont işlemlerinde
uygulanacak iskonto faiz oranlarının tespitine ilişkin tebliği, Resmi
Gazete'nin hafta sonu sayısında yayımlanarak yürürlüğe girdi.
Vadesine en çok 3 ay kalan senetler karşılığında yapılacak reeskont
işlemlerinde uygulanacak iskonto faiz oranı yıllık %9,75, avans
işlemlerinde uygulanacak faiz oranı ise yıllık %10,75 olarak tespit
edildi. Yurt içinde imalat PMI rakamının açıklanması bekleniyor.

Avrupa

Avrupa cephesinde haftanın son işlem günü açıklanan önemli veri
akışı bulunmazken, gündeme dair gelişmeler takip edildi. Avrupa
cephesinde bugün aralık ayı imalat PMI rakamı ön planda olacak.

ABD

Haftanın son işlem günü ABD'de Chicago satın alma yöneticileri
endeksi (PMI) 44,9 seviyesinde açıklanarak toparlanmaya devam
etti. Uluslararası Para Fonu Başkanı Kristalina Georgieva, dünya
ekonomisinin büyük kısmı için 2023'ün zor bir yıl olacağı uyarısında
bulundu. Bugün noel nedeniyle tatil olduğundan açıklanacak önemli
veri akışı bulunmazken, gündeme dair gelişmeler takip edilebilir. 

Piyasa Verileri

Pariteler Son Günlük Değ.
(%)

Haftalık Değ.
(%)

Yılbaşı Değ.
(%)

USDTRY 18.7217 0.07 0.19 0.07
EURTRY 20.0182 -0.05 0.73 -0.05
EURUSD 1.0696 -0.04 0.56 -0.04
GBPUSD 1.2079 -0.08 0.13 -0.08
USDJPY 130.97 -0.01 -1.45 -0.01

Sepetler Son Günlük Değ.
bp

Haftalık Değ.
bp

Yılbaşı Değ.
bp

½ $ + ½ € 19.4863 -0.75 6.75 519.62
Dolar Endeksi 103.4940 -34.20 -82.00 782.40
REK 55.6500 - - 0.00

Endeks Vadeliler Son Günlük Değ.
(%)

Haftalık Değ.
(%)

Yılbaşı Değ.
(%)

S&P 500 Yakın Vade 3,861.00 -0.28 -0.23 -18.86
DAX Yakın Vade 13,945.00 -0.31 -0.41 -0.31
Dow Jones Yakın
Vade 33,285.00 -0.27 -0.27 -8.12

Emtialar Son Günlük Değ.
(%)

Haftalık Değ.
(%)

Yılbaşı Değ.
(%)

Ons Altın 1,827.40 0.21 1.66 0.21
Gram Altın 1,099.94 0.28 1.81 0.28
WTI 80.43 2.24 1.31 6.49
BRENT 84.32 0.74 -0.08 8.43
Bakır 3.80 0.34 1.09 -14.25

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 9.8300 -58.00 -16.00 -1,449.00
ABD 10 Yıllık 3.8800 0.00 13.10 0.00
ABD 2 Yıllık 4.4240 0.00 10.50 0.00
Almanya 10 Yıllık 2.5700 -0.20 18.40 -0.20
Almanya 2 Yıllık 2.7250 -0.20 11.00 -0.20

Gelişmekte Olan
Ülke Kurları Son Günlük Değ.

(%)
Haftalık Değ.

(%)
Yılbaşı Değ.

(%)
USDZAR 16.9878 -0.12 -0.04 -0.12
USDIDR 15,563.55 0.24 -0.38 0.24
USDTRY 18.7217 0.07 0.19 0.07
USDRUB 73.7500 0.34 7.88 0.34
USDBRL 5.2868 0.00 1.30 0.00
USDCNY 6.8986 0.00 -0.91 0.00
USDMXN 19.5126 0.13 0.51 0.13
USDCZK 22.5960 0.07 -0.73 0.07
USDHUF 373.8200 0.21 -0.68 0.21
USDPLN 4.3894 0.21 0.52 0.21
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Euro/Dolar

Küresel piyasalarda haftanın son işlem günü Noel haftası olması
nedeniyle açıklanan önemli veri akışı bulunmazken, gündeme dair
gelişmeler takip edildi. Uluslararası Para Fonu Başkanı Kristalina
Georgieva, dünya ekonomisinin büyük kısmı için 2023'ün zor bir yıl
olacağı uyarısında bulundu. ABD'de Chicago satın alma yöneticileri
endeksi 44,9 seviyesinde açıklanarak toparlanmaya devam etti.
Bugün ABD'de Noel tatili nedeniyle açıklanacak önemli veri akışı
bulunmazken, Avrupa cephesinde aralık ayı imalat PMI
rakamlarının açıklanması bekleniyor. Paritede 1,0668 – 1,0638 ve
1,0606 seviyeleri destek, 1,0714 - 1,0735 ve 1,0765 izlenecek
direnç seviyeleridir.

Günlük Pivot Seviyeleri
   1.0696

  1.0670  

 1.0641   

1.0611    

 1.0586   

  1.0561  

   1.0531

GBP/USD

İngiltere’de konut fiyatları aralık ayında aylık %0,1 azalış
kaydederken, yıllık artış ise %2,8 düzeyinde gerçekleşti. Konut
fiyatlarında önceki dönemlere göre düşüşler gözlendi. ABD’de ise
Chicago PMI aralık ayında bir önceki ay gerçekleşen 37,2
seviyesinin üzerinde 44,9 seviyesinde açıklandı. Geçen yılın son
işlem gününde paritede yükseliş eğilimleri görülürken, dolar endeksi
ise günü düşüş eğiliminde kapattı. Bugün itibariyle veri akışı her iki
ülkede de sakin seyrediyor. Bu bağlamda düşük volatilitede
seyirlerin yaşanacağı bir gün görülebilir. Paritede bugün 1,1991 –
1,1940 ve 1,1900 seviyeleri destek olarak izlenebilir. Yukarıda ise
1,2125 – 1,2160 ve 1,2241 seviyeleri direnç olarak takip edilebilir.

Günlük Pivot Seviyeleri
   1.2306

  1.2249  

 1.2168   

1.2087    

 1.2030   

  1.1974  

   1.1893
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USD/TRY

Yurt içerisinde dış ticaret açığı kasımda 8,76 milyar dolar olarak
gerçekleşirken, Ocak – Kasım 2022 dönemi kümülatif dış ticaret
açığı ise 99,8 milyar dolar olarak gerçekleşti. TCMB Liralaşma
stratejisi kapsamında menkul kıymet tesisini banka dışındaki diğer
mali kuruluşları kapsayacak şekilde genişletirken, 2023 yılının ilk
yarısında mevduatta liralaşma hedefini %60 olarak belirledi. Yarın
açıklanacak enflasyon verileri öncesi İstanbul’da perakende fiyatlar,
aralık ayında bir önceki aya göre %2,94 artış kaydetti. Geçen yılın
son işlem gününü yatay seyirlerle kapatan kurda, bugün yurt
içerisinde imalat PMI verisi takip edilecek. ABD’de ise veri akışı
sakin. Dolar/TL, bu sabah saat 08:45 itibariyle 18,70’li seviyelerde
bulunuyor.

Günlük Pivot Seviyeleri
   18.7803

  18.7436  

 18.7064   

18.6691    

 18.6325   

  18.5958  

   18.5586

EUR/TRY

Haftanın son işlem günü Noel haftası olması nedeniyle açıklanan
önemli veri akışı bulunmazken, gündeme dair gelişmeler takip
edildi.  Yurt içinde ihracat 2022 yılı Kasım ayında, bir önceki yılın
aynı ayına göre %2,1 artarak 21 milyar 900 milyon dolar, ithalat ise
%14,0 artarak 30 milyar 656 milyon dolar olarak gerçekleşti.
Böylece kasım ayında dış ticaret açığı bir önceki yılın aynı ayına
göre %60,7 artarak 5 milyar 447 milyon dolardan, 8 milyar 756
milyon dolara yükseldi. Ayrıca TCMB reeskont işlemlerinde
uygulanacak iskonto faiz oranlarının tespitine ilişkin tebliği, Resmi
Gazete'nin hafta sonu sayısında yayımlanarak yürürlüğe girdi. Açık
piyasalarda bugün imalat PMI rakamları takip edilecek. Euro/TL
kuru bu sabah 08:30 saatlerinde 19,98’li seviyelerden fiyatlanıyor.

Günlük Pivot Seviyeleri
   19.9839

  19.9306  

 19.8703   

19.8099    

 19.7566   

  19.7033  

   19.6430
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XAU/USD

Küresel piyasalarda, son günlerde risk iştahı zayıf seyrediyor.
Resesyon kaygısı, piyasalarda oynaklığa neden olurken, borsalarda
da satışlara yol açıyor. Güvenli liman olan ons altında da, bu
nedenle yukarı yönlü tepkiler izlenebiliyor. Bu hafta için ons altın
açısından önemli bir hafta olabilir çünkü ABD'de istihdam haftası
olacak. Cuma günü, ABD'de tarım dışı istihdam verisi takip
edilecek. Açıklanacak verinin, Fed ile ilgili beklentileri etkilemesi
beklenebilir. Fed'in bu seneki ilk toplantısı 31 Ocak-01 Şubat
tarihlerinde bulunuyor. O güne kadar, Fed yetkililerinin ve Fed
Başkanı Powell'ın konuşmaları, ABD'de enflasyon ve istihdam
verileri, fiyatların seyrini belirleyecektir. Bugün yurt dışında birçok
piyasa tatil bu nedenle ons altında kapalı olacaktır.

Günlük Pivot Seviyeleri
   1,833.36

  1,828.59  

 1,821.46   

1,814.32    

 1,809.55   

  1,804.78  

   1,797.65

DAX Yakın Vade

Aralık ayında sıkılaşma adımları ve resesyon endişelerine bağlı
olarak baskı altında kalan küresel hisse piyasalarında geçen hafta
da satış ağırlıklı bir fiyatlama etkili oldu. Avrupa borsalarında cuma
günü %1’leri aşan kayıpla takip edildi. DAX vadelisinde kısa vadede
5 ve 7 günlük üssel ortalamalar (14.002 / 14.018) ilk direnç noktaları
olup, devamında 14.069 – 14.109 – 14.146 ve 14.228 seviyeleri
direnç olarak takip edilebilir. 5 ve 7 günlük üssel ortalamalar altında
kalındığı sürece zayıf seyrin devam edebileceği DAX vadelisinde 50
günlük üssel ortalama (13.932) ilk önemli destek noktasıdır. Son
dönemde güçlü bir destek olarak çalışan 50 günlük ortalama altında
satışların hız kazandığı görülebilir. Bu durumda 13.880 – 13.852 ve
200 günlük üssel ortalama (13.780) gündeme gelebilir. 

Günlük Pivot Seviyeleri
   14,203.67

  14,136.33  

 14,069.67   

14,003.00    

 13,935.67   

  13,868.33  

   13,801.67
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Dow Jones Yakın Vade

Dow Jones endeksi cuma gününü %0,22 düşüşle 33.147 puandan
tamamladı. 2022 yılının son haftasında, ABD endekslerinde volatil
seyirler vardı. Noel tatili rehavetiyle işlem hacmi çok güçlü değil ve
tepkiler zayıftı. Risk iştahı genel olarak düşüktü. Resesyonla ilgili
endişelerin, endeksleri olumsuz etkilediği görüldü. Yeni haftaya
başlarken, ABD'de istihdam haftası olarak görülüyor. Cuma günü
açıklanacak, ABD tarım dışı istihdam verisi piyasaların seyrinde
etkili olabilir. Bugün için birçok piyasa tatil olacak. Bu nedenle
bugün açıklanacak önemli bir veri akışı bulunmuyor. ABD
endeksleri bugün kapalı olacaktır.

Günlük Pivot Seviyeleri
   33,949.67

  33,680.33  

 33,527.67   

33,375.00    

 33,105.67   

  32,836.33  

   32,683.67

S&P 500 Yakın Vade

S&P 500 endeksi cuma gününü %0,24 kayıpla 3.839 seviyesinden
kapattı. Küresel piyasalarda, resesyonla ilgili kaygıların, risk iştahını
baskıladığı görülüyor. Bu nedenle, piyasalarda risk iştahı zayıf ve
ABD borsalarında satışlar izlendi. 2022 yılını ABD endekslerinin
satıcılı tamamladığı görülüyor. Yeni haftaya başlarken, ABD
endeksleri kapalı olacak. Bugün için açıklanacak önemli bir veri
akışı da bulunmuyor. Haftanın geneli için ABD'de istihdam verileri
gündemde olacaktır. Cuma günü, ABD'de tarım dışı istihdam verisi
açıklanacak. Aynı zamanda, işsizlik oranı ve ortalama saatlik
kazançlar verileri de piyasaların takibinde olacaktır.

Günlük Pivot Seviyeleri
   4,047.75

  3,983.75  

 3,916.50   

3,849.25    

 3,785.25   

  3,721.25  

   3,654.00
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Brent Petrol

Yurt dışında birçok piyasa bugün tatil bu nedenle işlem hacmi
açısından zayıf geçebilir. Gün içerisinde açıklanacak önemli bir veri
akışı da bulunmuyor. Petrol fiyatlarının seyrinde son günlerde,
Çin'deki açılma haberleri etkili olmuştu. Çin, dünyaya sınırlarını
açmış ve petrol fiyatlarının olumlu etkilenmesini sağlamıştı. Ancak
bir yanda hala artan vaka sayıları tedirgin ediyor. Bu nedenle, petrol
talebi düşebilir beklentisiyle fiyatlarında geri çekilmesine neden
olabiliyor. Petrol fiyatlarının seyri için bu haftada bu konu başlığının
takip edilmesi önemli olabilir. Hafta içerisinde açıklanacak DOE ve
API tarafından haftalık petrol stokları izlenebilir. Hafta içinde Fed
yetkililerinden gelecek olası açıklamalar ve doların seyri de, petrol
için önemli görülüyor.

Günlük Pivot Seviyeleri
   86.71

  85.45  

 83.84   

82.22    

 80.96   

  79.70  

   78.09

USD/JPY

ABD'de Chicago satın alma yöneticileri endeksi 44,9 seviyesinde
açıklanarak toparlanmaya devam etti. Japon Merkez Bankası,
hedef olarak belirlediği %0,50 seviyesini tutturmak amacıyla
program dışı tahvil alımlarını yükseltmeye devam ediyor.  yılın son
işlem günü 2 yıllık tahvilleri yüzde 0,04 seviyesinden, 5 yıllıkları ise
%0,24 seviyesinden alacağını açıkladı. Banka, bir yandan da
bankacılık sistemine ek likidite sağlamayı sürdürüyor. BoJ'dan
yapılan açıklamada, gelecek hafta için bankalara 2 yıl vadeli sıfır
faizli likidite sağlanacağı belirtildi. Japonya'da ve ABD'de noel tatili
nedeniyle açıklanacak önemi veri akışı bulunmazken, gündeme dair
gelişmeler ön planda olacak. Paritede 131,52 – 132,38 ve 133,30
direnç, 130,36 – 129,80 ve 129,54 izlenen destek seviyeleridir. 

Günlük Pivot Seviyeleri
   133.79

  133.16  

 132.75   

132.35    

 131.72   

  131.10  

   130.69
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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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