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Piyasa Gündemi

ABD’de dün açıklanan ISM imalat PMI verisi aralık ayında da
düşüşünü sürdürerek 48,4 seviyesine geriledi. FOMC
tutanaklarında finansal koşulların gereksiz gevşemesinin fiyat
istikrarını sağlama çabalarına zarar vereceği konusundaki uyarı
dikkat çekti. Çin’de bu sabah açıklanan hizmet PMI rakamlarında
zayıflama etkisini sürdürürken, küresel ekonomilerdeki gözlenen
zayıflama ve merkez bankalarının atacağı adımlar risk iştahını
şekillendirmeye devam edecektir.
 
Açıklanacak Önemli Ekonomik Veriler       
•    16:15 ABD – ADP İstihdam Değişimi Önem: Yüksek 
•    16:30 ABD – Haftalık İşsizlik Başvuruları Önem: Yüksek

Türkiye

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, % 25 olarak açıklanan
memur ve emekli zammını dün %30'a çıkardıklarını belirtti. Türkiye
Cumhuriyet Merkez Bankası, Aralık ayına ilişkin reel efektif döviz
kurunu açıkladı. Reel efektif döviz kuru endeksi, TÜFE bazında
55,74'ten 54,66'ya geriledi. Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası
Aralık ayı fiyat gelişmeleri değerlendirmesini yayımladı. Raporda
yıllık tüketici enflasyonundaki düşüşe en belirgin katkının baz etkisi
nedeniyle temel mal ve gıda gruplarından geldiği, hizmet
gruplarında gerilemenin görece sınırlı olduğu belirtildi. Orta gelirli
vatandaşlar için üzerinde çalışılan "Yeni Evim" kampanyasının
detayları Bakan Nebati ve Bakan Kurum tarafından açıklandı.
Bakan Kurum 16 Ocak'ta detayların ve gelişmelerin takip
edilebileceği bir internet sitesi kurularak kampanyanın
başlayacağını belirtti. TCMB tarafından bankalara gönderilen
yazıda, teminat havuzunda bulunan TÜFE’ye endeksli kıymetlere
uygulanan iskontonun %60’tan %70’e yükseltildiği belirtildi.

Avrupa

Euro Bölgesi’nde aralık ayında hizmet sektörü PMI rakamı 49,8
seviyesinde beklentilerin üzerinde açıklanırken, Bölge’nin en büyük
ekonomisi olan Almanya’da endeks 49,2 seviyesinde iyileşmeye
devam etti. Verilerin aralık ayında ilk tahminden daha az bir daralma
göstermesi ile Euro Bölgesi'nde resesyonun korkulduğu kadar derin
olmayabileceğine işaret etti.

ABD

ISM imalat endeksi, Aralık'ta bir önceki aya göre 0,6 puan azalışla
48,4'e inerek art arda ikinci ay imalat sektöründe daralma
yaşandığını gösterdi. Ülkede JOLTS Açık İş Sayısı, kasım ayında
bir önceki aya kıyasla 54 bin azalarak 10 milyon 458 bine
gerileyerek piyasa beklentilerinin altında düşüş kaydetti. Verinin
beklentilerin altında kalması iş gücü piyasası koşullarının sıkı
kalmaya devam ettiğini gösterdi. Fed, son toplantısına ait
yayımladığı tutanaklarda, finansal koşulların gereksiz gevşemesinin
fiyat istikrarını sağlama çabalarına zarar vereceği konusunda
uyardı. Yetkililer tutanaklarda, artan işsizlik ve daha yavaş büyüme
riskine rağmen enflasyonu %2 hedefine doğru düşürmede kararlı
olduklarını, geçen yıl enflasyonu düşürmeye yetecek kadar faiz
artırma konusunda önemli ilerleme kaydettiklerini kabul ettiler.

Piyasa Verileri

Pariteler Son Günlük Değ.
(%)

Haftalık Değ.
(%)

Yılbaşı Değ.
(%)

USDTRY 18.7519 0.06 0.23 0.23
EURTRY 19.8995 0.04 -0.44 -0.64
EURUSD 1.0612 0.08 -0.53 -0.83
GBPUSD 1.2042 -0.14 -0.21 -0.39
USDJPY 132.35 -0.25 -0.50 1.05

Sepetler Son Günlük Değ.
bp

Haftalık Değ.
bp

Yılbaşı Değ.
bp

½ $ + ½ € 19.4088 0.00 -3.50 -7.75
Dolar Endeksi 104.1580 -9.00 32.20 63.60
REK 55.6500 - - 0.00

Endeks Vadeliler Son Günlük Değ.
(%)

Haftalık Değ.
(%)

Yılbaşı Değ.
(%)

S&P 500 Yakın Vade 3,873.00 -0.04 0.03 0.31
DAX Yakın Vade 14,534.00 -0.11 2.91 3.90
Dow Jones Yakın
Vade 33,392.00 -0.07 0.05 0.32

Emtialar Son Günlük Değ.
(%)

Haftalık Değ.
(%)

Yılbaşı Değ.
(%)

Ons Altın 1,854.11 -0.07 2.18 1.67
Gram Altın 1,117.81 0.00 2.40 1.91
WTI 74.09 1.03 -5.82 -7.99
BRENT 79.00 1.19 -5.62 -6.31
Bakır 3.75 -0.38 -0.93 -1.27

Tahviller Son Günlük Değ.
bp

Haftalık Değ.
bp

Yılbaşı Değ.
bp

Türkiye 2 Yıllık 9.3600 3.00 -45.00 -61.00
Türkiye 10 Yıllık 8.6700 7.00 -182.00 -116.00
ABD 10 Yıllık 3.7130 2.10 -11.90 -16.70
ABD 2 Yıllık 4.3950 5.40 1.70 -2.90
Almanya 10 Yıllık 2.2730 -11.80 -22.50 -29.90
Almanya 2 Yıllık 2.5760 -9.90 -8.00 -15.10

Gelişmekte Olan
Ülke Kurları Son Günlük Değ.

(%)
Haftalık Değ.

(%)
Yılbaşı Değ.

(%)
USDZAR 16.8950 0.01 -0.24 -0.67
USDIDR 15,594.95 -0.11 -0.23 0.45
USDTRY 18.7519 0.06 0.23 0.23
USDRUB 71.7150 -1.42 -2.43 -2.43
USDBRL 5.4316 0.01 2.89 2.74
USDCNY 6.8722 -0.24 -1.32 -0.38
USDMXN 19.4142 0.21 -0.27 -0.38
USDCZK 22.6019 -0.07 -0.35 0.10
USDHUF 373.2700 -0.11 -0.39 0.06
USDPLN 4.4119 0.35 0.68 0.72
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Euro/Dolar

Euro Bölgesi’nde aralık ayında hizmet sektörü PMI rakamı 49,8
seviyesinde beklentilerin üzerinde açıklanırken, Bölge’nin en büyük
ekonomisi olan Almanya’da endeks 49,2 seviyesinde iyileşmeye
devam etti. Açıklanan veriler Euro Bölgesi'nde resesyonun
korkulduğu kadar derin olmayabileceğine işaret etti. ABD’de ISM
imalat endeksi 48,4'e inerek art arda ikinci ay daralmaya devam etti.
Ülkede JOLTS açık iş sayısının beklentilerin altında kalması iş gücü
piyasası koşullarının sıkı kalmaya devam ettiğini gösterdi. Fed
yetkilileri tutanaklarda, finansal koşulların gereksiz gevşemesinin
fiyat istikrarını sağlama çabalarına zarar vereceği konusunda
uyarıda bulundu. Paritede 1,0631 – 1,0659 ve 1,0684 seviyeleri
direnç, 1,0572 – 1,0540 ve 1,0506 izlenen destek noktalarıdır.

Günlük Pivot Seviyeleri
   1.0684

  1.0658  

 1.0638   

1.0617    

 1.0592   

  1.0566  

   1.0545

GBP/USD

İngiltere Başbakanı Sunak, ekonomiyi büyüteceklerini ve daha iyi
ücretli işler yaratacaklarını bildirirken, yaşam maliyetlerini azaltmak
için bu yıl enflasyonu yarıya indireceklerini belirtti. ABD’de ISM
imalat PMI aralıkta beklentilerin hafif altında 48,4 seviyesinde
açıklanarak 50 eşik değerin altında daralmaya işaret etti. JOLTS
açık iş sayısı ise kasımda 10,5 milyona gerileyerek piyasa
beklentilerinin altında düşüş kaydetti. Fed’in aralık ayı toplantısına
ilişkin tutanaklarda, Fed yetkililerin 2023’te faiz indirimi olmaması
yönünde hemfikir oldukları, daha fazla faiz artırımının ise gerekli
olduğu bildirildi. Dün paritede yukarı yönlü hareketler hakimdi.
Bugün paritede 1.2107 – 1.2160 ve 1.2241 seviyeleri direnç; 1,2000
– 1,1940 ve 1,1900 seviyeleri destek olarak takip edilebilir.

Günlük Pivot Seviyeleri
   1.2177

  1.2133  

 1.2105   

1.2076    

 1.2033   

  1.1990  

   1.1961
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USD/TRY

TCMB aralık ayına ilişkin fiyat gelişmeleri değerlendirmesinde, yıllık
tüketici enflasyonundaki düşüşe en belirgin katkının baz etkisi
nedeniyle temel mal ve gıda gruplarından geldiğini bildirdi. Diğer
taraftan reel efektif döviz kuru endeksi aralık ayında 55,74’ten
54,66’ya geriledi. ABD tarafında ISM imalat endeksi aralık ayında
bir önceki aya göre 0,6 puan azalışla 48,40 seviyesine indi ve 50
referans seviyesinin altındaki seyrini sürdürerek daralmaya işaret
etti. Fed’in aralık ayı toplantısına ilişkin tutanaklarda, Fed yetkililerin
2023’te faiz indirimi olmaması yönünde hemfikir oldukları, daha
fazla faiz artırımının ise gerekli olduğu bildirildi. Açıklanan verilerin
fiyatlamalara etkisi sınırlı kaldı. Dolar/TL, bu sabah saat 08:45
itibariyle 18,74’lü seviyelerde bulunuyor.

Günlük Pivot Seviyeleri
   18.7998

  18.7596  

 18.7207   

18.6819    

 18.6417   

  18.6015  

   18.5626

EUR/TRY

Euro Bölgesi’nde aralık ayında hizmet sektörü PMI rakamı 49,8
seviyesinde beklentilerin üzerinde açıklanırken, Bölge’nin en büyük
ekonomisi olan Almanya’da endeks 49,2 seviyesinde iyileşmeye
devam etti. Açıklanan veriler Euro Bölgesi'nde resesyonun
korkulduğu kadar derin olmayabileceğine işaret etti. TCMB, aralık
ayına ilişkin reel efektif döviz kurunu açıkladı. Reel efektif döviz
kuru endeksi, TÜFE bazında 55,74'ten 54,66'ya geriledi. TCMB
aralık ayı fiyat gelişmeleri değerlendirmesini yayımladı. Raporda
yıllık tüketici enflasyonundaki düşüşe en belirgin katkının baz etkisi
nedeniyle temel mal ve gıda gruplarından geldiği, hizmet
gruplarında gerilemenin görece sınırlı olduğu belirtildi. Euro/TL kuru
bu sabah 08:30 saatlerinde 19,90’lu seviyelerden fiyatlanıyor.

Günlük Pivot Seviyeleri
   19.9918

  19.9315  

 19.8857   

19.8399    

 19.7796   

  19.7192  

   19.6735
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XAU/USD

Küresel piyasalarda, resesyonla ilgili endişeler risk iştahını
baskılıyor. Zaman zaman borsalarda satışların yaşanmasına yol
açıyor. Dün akşam, aralık ayında yapılan Fed toplantısının
tutanakları yayınlandı. Tutanaklarda, enflasyon düşürülene kadar
faiz artışlarına devam edileceğine dair sinyaller vardı. Bugün
ABD'de ADP özel sektör istihdam değişimi ve yarında tarım dışı
istihdam verisi takip edilecek. ABD'den açıklanacak verilerin, 31
Ocak-01 Şubat Fed toplantısına yönelik beklentileri etkileyebileceği
düşünülüyor. Bu sabah dolar endeksi 103,98-104,32 arasında işlem
görüyor. Ons altın için yukarı yönlü hareketin devamında 1862$ -
1870$ - 1879$ direnç noktaları olarak izlenebilir. Geri çekilmelerde,
1843$ - 1833$ - 1824$ destek noktaları olarak takip edilebilir. 

Günlük Pivot Seviyeleri
   1,815.61

  1,809.46  

 1,803.48   

1,797.51    

 1,791.35   

  1,785.20  

   1,779.22

DAX Yakın Vade

Sıkılaşma adımları ile resesyon korkularına bağlı olarak aralık
ayında satıcılı bir fiyatlamanın öne çıktığı küresel hisse
piyasalarında yeni yılın ilk haftasında dalgalı bir seyir etkili olurken,
dün hisse piyasalarında alıcılı bir fiyatlama kaydedildi. Avrupa
borsaları günü %2’leri bulan yükselişlerle tamamladı. Bugün
Almanya’da dış ticaret dengesi ile Euro Bölgesi’nde ÜFE rakamları
takip edilecektir. Bu sabah hafif satıcılı bir seyrin izlendiği DAX
vadelisinde 14.501 – 14.450 – 14.400 ve 14.358 seviyeleri kısa
vadeli destek noktalarıdır. Yeniden alımların etkili olması halinde ise
14.574 – 14.618 – 14.650 ve 14.682 seviyeleri direnç konumunda
bulunmakta olup, 14.682 üzerindeki tutunmalarda alımların yeni bir
ivme kazandığı görülebilir. 

Günlük Pivot Seviyeleri
   14,222.67

  14,154.33  

 14,071.67   

13,989.00    

 13,920.67   

  13,852.33  

   13,769.67
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Dow Jones Yakın Vade

Dow Jones(DJI) endeksi dünü %0,40 yükselişle 33.269 puandan
tamamladı. ABD borsalarında dün tepki alımları izlendi. Salı günkü
kayıpların yerini telafi eden borsalarda yine de risk iştahının zayıf
olduğu gözlemleniyor. Dün, Fed toplantısının tutanakları yayınlandı.
Tutanaklarda, Fed'in faiz artışına enflasyonu düşürene kadar
devam edeceğine yönelik sinyaller vardı. Buna rağmen, ABD
borsalarının günü yükselişle tamamladığı görülüyor. Bu sabah ABD
vadelileri hafif satıcılı işlem görüyor. Bugün ABD'de açıklanacak
ADP özel sektör istihdam değişimi ve hizmetler PMI verisi takip
edilecek. Veri bazlı hareket görülebilir. Sözleşme için 33.568 -
33.793 - 33.993 direnç noktaları olarak takip edilebilir. Geri
çekilmelerde, 33.188 - 32.977 - 32.788 destek noktaları olarak
izleniyor.

Günlük Pivot Seviyeleri
   33,941.00

  33,754.00  

 33,400.00   

33,046.00    

 32,859.00   

  32,672.00  

   32,318.00

S&P 500 Yakın Vade

S&P 500 endeksi dünü %0,02 yükselişle 3.853 seviyesinden
kapattı. Fed toplantısının tutanakları dün açıklandı. Tutanaklar taze
bir veri değil, aralık ayında süren iki günlük toplantının detaylarını
görmek açısından önemlidir. Tutanaklarda, Fed'in enflasyonu
düşürene kadar faiz artışını sürdüreceği sinyali verildi. Piyasalar,
Fed'den bir süre daha faiz artışlarına devam edeceği beklentisini
güçlendirmiş oldu. Dünkü tutanaklar, şahin yorumlandı ancak ABD
borsaları günü yükselişle kapatmayı başardı. Bu sabah ABD
vadelileri hafif satıcılı işlem görüyor. Bugün ABD'den açıklanacak
veriler var. Veri bazlı hareketler görülebilir. Sözleşme için 3.844 -
3.820 - 3.791 destek noktaları olarak izleniyor. Yukarıda 3.902 -
3.931 - 3.960 direnç noktaları olarak bulunuyor.

Günlük Pivot Seviyeleri
   3,954.50

  3,927.50  

 3,891.25   

3,855.00    

 3,828.00   

  3,801.00  

   3,764.75
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Brent Petrol

Petrol fiyatları bu sabah alıcılı işlem görüyor. Bu hafta resesyonla
ilgili endişelerin etkisiyle petrol fiyatlarında geri çekilmeler yaşandı.
Bu sabah tepki alımları izleniyor. API tarafından açıklanan haftalık
petrol stoklarında 3.3 mn varil artış görüldü. Suudi Arabistan,
Asya'ya olan satış rakamlarını aşağı çektiğini duyurdu. Asya
tarafından talebin düştüğünü anlatan bir gösterge olarak
yorumlayabiliriz. Bugün içinde ABD'de açıklanacak veriler ve DOE
tarafından açıklanacak haftalık petrol stokları bulunuyor. Brent
petrol için 77,12$ - 75,50$ - 74,00$ destek noktaları olarak takip
edilebilir. Yukarı yönlü hareketin devamında 80,38$ ilk direnç
noktası olarak bulunuyor. Bu direncin üzerindeki kapanışlarda
82,00$ ve 83,61$ direnç noktaları olarak takip edilebilir.

Günlük Pivot Seviyeleri
   86.13

  84.40  

 81.24   

78.08    

 76.35   

  74.63  

   71.46

USD/JPY

ABD’de ISM imalat endeksi, Aralık'ta 48,4'e inerek art arda ikinci ay
imalat sektöründe daralma yaşandığını gösterdi. Ülkede JOLTS
açık iş sayısının kasım ayında beklentilerin altında kalması iş gücü
piyasası koşullarının sıkı kalmaya devam ettiğini gösterdi. Fed, son
toplantısına ait yayımladığı tutanaklarda, finansal koşulların
gereksiz gevşemesinin fiyat istikrarını sağlama çabalarına zarar
vereceği konusunda uyardı. BoJ’un bu ay açıklayacağı çeyrek
dönem makroekonomik tahminlerinden 2022 ve 2023 için taze
gıdanın yanı sıra enerji fiyatlarını da dışarıda bırakan çekirdek
enflasyon beklentilerini yukarı yönlü revize etmesi bekleniyor.
Paritede 133,30 – 134,51 ve 135,74 direnç, 131,52 – 130,36 ve
129,52 izlenen destek seviyeleridir. 

Günlük Pivot Seviyeleri
   134.28

  133.71  

 133.30   

132.89    

 132.31   

  131.74  

   131.33
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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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