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Piyasa Gündemi

ABD’de açıklanan özel sektör istihdam değişimi aralık ayında güçlü
bir işgücü talebine işaret etti. Sıkı seyreden işgücü piyasası ve Fed
üyelerinden gelen değerlendirmeler küresel risk iştahı üzerinde
baskı oluşturdu. Bugün Euro Bölgesi’nde TÜFE rakamı ile ABD’de
tarım dışı istihdam rakamları piyasaların yakın takibinde yer alacak
Cumhurbaşkanı Erdoğan dünkü konuşmasında mevsim şartlarını
dikkate alarak seçim tarihinin öne çekilebileceğini ifade etti.
 
Açıklanacak Önemli Ekonomik Veriler       
•    13:00 Euro Bölgesi – TÜFE Önem: Yüksek 
•    16:30 ABD – Tarım Dışı İstihdam Önem: Yüksek

Türkiye

TCMB'nin yayımladığı verilere göre yabancı yatırımcı 30 Aralık
haftasında borsada 53,6 milyon dolarlık hisse satarken 53,3 milyon
dolarlık ise tahvil alımı gerçekleştirdi. Böylelikle 2022 yılında
yabancı yatırımcının net hisse satışı 3,95 milyar dolar olurken tahvil
net satışı ise 2,15 milyar dolar olarak gerçekleşti. Döviz
mevduatlarında düşüş eğilimi 30 Aralık haftasında da devam etti.
Yurt içi yerleşiklerin döviz mevduatı 2,5 milyar düşüşle 191,9 milyar
dolara geriledi. Son veriyle birlikte 2 ayda döviz mevduatlarından 21
milyar dolar çıktı. Aynı dönemde kur korumalı mevduatlardaki 47,9
milyar dolarlık düşüş de dikkat çekti. Cumhurbaşkanı Erdoğan, belki
seçim tarihinin öne çekilebileceğini söyledi. Cumhurbaşkanı
Erdoğan, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ile gerçekleştirdiği
telefon görüşmesinde, Türkiye'de bir doğalgaz merkezi kurulması
yönünde altyapıyı güçlendirdiklerini ve bu konuda en kısa sürede
yol haritasını tamamlayıp uygulamaya yönelik somut adımları
atmayı hedeflediklerini söyledi.

Avrupa

Euro Bölgesi’nde üretici fiyat endeksi kasım ayında aylık %0,9
gerileme ile yıllık bazda %27,1 oranına geldi. Böylece Euro
Bölgesinde üretici enflasyonu gerilemeye devam etti. Almanya
Federal İstatistik Ofisi verilerine göre, ülkede mevsim ve takvim
etkilerinden arındırılmış ihracat, Kasım'da %0,3 azalarak 135,1
milyar euro oldu. Kasım'da ithalat ise %3,3 gerileyerek 124,4 milyar
euroya indi. Böylece Almanya’nın mevsim ve takvim etkilerinden
arındırılmış dış ticaret fazlası 10,8 milyar euro oldu. Kasım 2021’de
söz konusu fazla da 10,8 milyar euro olarak kayıtlara geçmişti.
Kasım 2021'e göre ihracat %13,3, ithalat da %14,7 arttı. ECB
Yönetim Konseyi Üyesi Francois Villeroy de Galhau faiz artış
döngüsünün yazın bitmesi gerektiğini, faizlerde zirvenin neresi
olacağını belirlemek için erken olduğunu belirtti.

ABD

ABD’de ADP özel sektör istihdamı Aralık’ta 235 bin arttı. ABD
şirketleri, küçük ve orta ölçekli işletmelerin etkisiyle Aralık ayında
beklenenden daha fazla istihdam sağladı ve ücret artışını
destekleyen güçlü işgücü talebine işaret etti. Kansas City Fed
Başkanı E.George, faiz beklentisini %5’e yükselttiğini ve faizlerin
enflasyonda istikrarlı bir düşüş görene dek bu seviyelerde kalması
gerektiğini söyledi. St. Louis Fed Başkanı J. Bullard ise yeni yılda
enflasyon cephesinde rahatlama olabileceğini belirtti. Fed
yetkililerinden faiz ve enflasyona ilişkin mesajlar gelmeye devam
etti.

Piyasa Verileri

Pariteler Son Günlük Değ.
(%)

Haftalık Değ.
(%)

Yılbaşı Değ.
(%)

USDTRY 18.7711 0.04 0.33 0.33
EURTRY 19.7498 0.05 -1.39 -1.39
EURUSD 1.0520 -0.01 -1.69 -1.69
GBPUSD 1.1911 0.01 -1.47 -1.47
USDJPY 134.10 0.55 2.38 2.38

Sepetler Son Günlük Değ.
bp

Haftalık Değ.
bp

Yılbaşı Değ.
bp

½ $ + ½ € 19.4188 1.00 -7.50 -6.75
Dolar Endeksi 105.2010 15.90 167.90 167.90
REK 55.6500 - - 0.00

Endeks Vadeliler Son Günlük Değ.
(%)

Haftalık Değ.
(%)

Yılbaşı Değ.
(%)

S&P 500 Yakın Vade 3,840.75 0.31 -0.52 -0.52
DAX Yakın Vade 14,586.00 0.62 4.28 4.28
Dow Jones Yakın
Vade 33,163.00 0.28 -0.37 -0.37

Emtialar Son Günlük Değ.
(%)

Haftalık Değ.
(%)

Yılbaşı Değ.
(%)

Ons Altın 1,838.68 0.29 0.83 0.83
Gram Altın 1,109.87 0.32 1.18 1.18
WTI 74.57 0.93 -7.40 -7.40
BRENT 79.46 0.94 -5.77 -5.77
Bakır 3.81 0.92 0.31 0.31

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 8.5700 -10.00 -184.00 -126.00
ABD 10 Yıllık 3.7190 0.80 -16.10 -16.10
ABD 2 Yıllık 4.4620 0.90 3.80 3.80
Almanya 10 Yıllık 2.3170 4.40 -12.30 -25.50
Almanya 2 Yıllık 2.6520 7.60 0.20 -7.50

Gelişmekte Olan
Ülke Kurları Son Günlük Değ.

(%)
Haftalık Değ.

(%)
Yılbaşı Değ.

(%)
USDZAR 17.1967 0.20 1.11 1.11
USDIDR 15,639.00 0.07 0.73 0.73
USDTRY 18.7711 0.04 0.33 0.33
USDRUB 71.9150 -1.05 -2.16 -2.16
USDBRL 5.3511 -0.02 1.21 1.21
USDCNY 6.8568 -0.36 -0.60 -0.60
USDMXN 19.3108 -0.14 -0.91 -0.91
USDCZK 22.8775 0.04 1.32 1.32
USDHUF 376.5100 0.05 0.93 0.93
USDPLN 4.4568 0.10 1.75 1.75
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Euro/Dolar

Euro Bölgesi’nde kasım ayında aylık %0,9 gerileme ile yıllık bazda
%27,1 oranına geldi. Böylece Euro Bölgesinde üretici enflasyonu
gerilemeye devam etti. Almanya’da ihracat, kasım ayında %0,3
azalarak 135,1 milyar euro olurken, ithalat %3,3 gerileyerek 124,4
milyar euroya indi. Böylece Almanya’nın mevsim ve takvim
etkilerinden arındırılmış dış ticaret fazlası 10,8 milyar euro oldu.
ABD ADP özel sektör istihdamı aralık ayında 235 bin arttı.
Tutanaklarda öne çıkan gevşeme uyarısı, Fed yetkililerinden gelen
şahin mesajlar sonrası risk iştahında zayıflama yaşanırken, tarım
dışı istihdam rakamlarının açıklanacağı günde yüksek volatilite
kaydedebilir.  Paritede 1,0488 – 1,0442 ve 1,0393 seviyeleri destek,
1,0562 – 1,0596 ve 1,0636 izlenen direnç noktalarıdır.

Günlük Pivot Seviyeleri
   1.0684

  1.0658  

 1.0638   

1.0617    

 1.0592   

  1.0566  

   1.0545

GBP/USD

İngiltere’de hizmet PMI aralık ayında eşik değer olan 50 referans
seviyesinin hemen altında 49,9 düzeyinde açıklandı. Bir önceki
dönem hizmet PMI 50 eşik değerde gerçekleşmişti. ABD tarafında
ise ADP özel sektör istihdamı aralık ayında beklentilerin üzerinde
235 bin artarak pozitif seyre işaret ederken, geçen hafta işsizlik
maaşı başvuruları ise 204 bin seviyesinde açıklanarak beklentilerin
altında gerçekleşti. Hizmet PMI tarafı ise aralık ayında 44,7
düzeyinde açıklanarak geçen aya göre gerilemeye devam etti.
Bugün ABD’de tarım dışı istihdam ve işsizlik oranı verileri ön planda
olacak. ABD’de ADP özel sektör istihdam verisi sonrası dünü
düşüşle tamamlayan paritede bugün 1,1896 - 1,1854 ve 1,1790
seviyeleri destek; 1,1940 – 1,2000 ve 1,2107 seviyeleri direnç
olarak izlenebilir.

Günlük Pivot Seviyeleri
   1.2177

  1.2133  

 1.2105   

1.2076    

 1.2033   

  1.1990  

   1.1961
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USD/TRY

Yurt içi yerleşiklerin döviz mevduatları 30 Aralık haftasında 2,5
milyar dolar düşüşle 191,9 milyar dolara gerilerken, kur korumalı
mevduat büyüklüğü ise 47,9 milyar TL azalışla 1,42 trilyon TL’ye
geriledi. TCMB brüt döviz rezervleri 30 Aralık haftasında 326 milyon
dolar artışla 128,8 milyar dolara yükseldi. ABD’de özel sektör
istihdamı aralık ayında beklentilerin üzerinde 235 bin artarak pozitif
seyre işaret ederken, geçen hafta işsizlik maaşı başvuruları ise 204
bin seviyesinde açıklanarak beklentilerin altında gerçekleşti. Hizmet
PMI tarafı ise aralık ayında 44,7 düzeyinde açıklanarak geçen aya
göre gerilemeye devam etti. Bugün ABD’de tarım dışı istihdam ve
işsizlik oranı verileri ön planda olacak. Dolar/TL, bu sabah saat
08:45 itibariyle 18,77’li seviyelerde bulunuyor.

Günlük Pivot Seviyeleri
   18.7998

  18.7596  

 18.7207   

18.6819    

 18.6417   

  18.6015  

   18.5626

EUR/TRY

Euro Bölgesi’nde üretici fiyat endeksi kasım ayında aylık %0,9
gerileme ile yıllık bazda %27,1 oranına geldi. Böylece Euro
Bölgesinde üretici enflasyonu gerilemeye devam etti. Almanya’da
ihracat, kasım ayında %0,3 azalarak 135,1 milyar euro olurken,
ithalat %3,3 gerileyerek 124,4 milyar euroya indi. Böylece
Almanya’nın dış ticaret fazlası 10,8 milyar euro oldu. TCMB'nin
yayımladığı verilere göre yabancı yatırımcı borsada 53,6 milyon
dolarlık hisse satarken 53,3 milyon dolarlık ise tahvil alımı
gerçekleştirdi. Döviz mevduatlarında düşüş eğilimi 30 Aralık
haftasında da devam etti. Bugün Avrupa’da enflasyon, içerde
gündeme dair gelişmeler ön planda olacak. Euro/TL kuru bu sabah
08:30 saatlerinde 19,73’lü 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, Fed yetkililerinin konuşmaları yakından
izleniyor. St Louis Fed Başkanı Bullard, ABD ekonomisinin
resesyona girmesi riskinin son haftalarda azaldığını ve 2023 yılında
enflasyonda bir gerilemenin sağlanacağına inandığını belirtti.
Kansas City Fed Başkanı George, faiz beklentisini yüzde 5’e
yükselttiğini ve faizlerin enflasyonda istikrarlı bir düşüş görene dek
bu seviyelerde kalması gerektiğini ekledi. Bundan sonraki süreç için
ekonomik veriler bu beklentileri etkilemesi adına önemli olacaktır.
ABD'de bugün tarım dışı istihdam günü. Açıklanacak veri,
piyasalarda oynaklığa neden olabilir. Dolar endeksi bu sabah
105,02 - 105,22 arasında işlem görüyor. Ons altın için 1830$ -
1824$ - 1820$ destek noktaları, 1841$ - 1846$ - 1851$ direnç
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

Gün içerisinde dalgalı bir seyrin etkili olduğu küresel hisse
piyasalarında ABD’de güçlü gelen istihdam rakamları ve Fed
üyelerinden gelen değerlendirmeler sonrasında satış baskısının
artış kaydettiği görüldü. Bugün Euro Bölgesi’nde aralık ayı TÜFE
rakamı ile ABD’de tarım dışı istihdam verisi fiyatlamalar üzerinde
etkili olacaktır. Bu sabah hafif alıcılı bir seyrin izlendiği DAX
vadelisinde 14.597 – 14.618 – 14.650 ve 14.682 seviyeleri kısa
vadeli direnç konumunda bulunmakta olup, 14.682 üzerinde
alımların yeni bir ivme kazandığı görülebilir. Bu durumda 14.749 –
14.840 ve 14.945 seviyeleri takip edilebilir. Yeniden satışların
yaşanması halinde ise 14.521 – 14.500 aralığı kısa vadeli destek
bölgesi olup, bu bölge altında 14.463 – 14.400 – 14.358 ve 14.261
seviyeleri destek olarak izlenebilir. 

Günlük Pivot Seviyeleri
   14,222.67

  14,154.33  

 14,071.67   

13,989.00    

 13,920.67   

  13,852.33  

   13,769.67

444 0 435 www.gedikyatirim.com.tr

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


Gedik Forex Bülten 06 Ocak 2023

Dow Jones Yakın Vade

Dow Jones(DJI) endeksi dünü %1,02 düşüşle 32.930 puandan
tamamladı. Dün ABD borsalarında karışık seyirler vardı. Teknoloji
hisselerinde satışların derinleşmesi, genele yayılarak, endekslerin
seyrini de bozdu. Bu sabah ABD vadelilerinde tepki alımları
izleniyor. Dün, Fed yetkililerinden açıklamalar geldi. Enflasyonda bu
sene yumuşama görüleceğini, ABD ekonomisinin resesyona girme
ihtimalinin son haftalarda azaldığını ve bir süre daha faiz artışlarına
devam edileceğine yönelik söylemlerde bulundular. Bugünde
ABD'de tarım dışı istihdam, işsizlik oranı ve ortalama saatlik
kazançlar açıklanacak. Piyasalarda, veri bazlı hareket görülebilir.
Sözleşme için 33.343 - 33.554 - 33.780 direnç noktaları olarak
izleniyor. Aşağıda 32.921 - 32.710 - 32.530 destek noktaları olarak
takip edilebilir.

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 %0,04 yükselişle 3.809 seviyesinden
kapattı. Yılın ilk haftası için ABD borsalarında risk iştahı pek güçlü
değildi. Resesyon kaygısı, Fed üyelerinden gelen açıklamalar,
borsaların seyrinde belirleyici oldu. Dün birkaç Fed üyesinin
konuşması takip edildi. Enflasyon düşene kadar faizlerin
yükseleceğine dair açıklamalar gelirken, ABD ekonomisinin
resesyon ihtimalinin zayıflamaya başladığına da değinildi. ABD'de
açıklanacak veriler, bundan sonrası için belirleyici olacaktır. Bugün
ABD'de tarım dışı istihdam, işsizlik oranı ve ortalama saatlik
kazançlar verileri açıklanacak. Veri bazlı hareketler piyasada
görülebilir. Bu sabah ABD vadelileri hafif alıcılı. Sözleşme için 3.812
- 3.783 - 3.755 destek noktaları, 3.866 - 3.895 - 3.924 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 hafif alıcılı işlem görüyor. Petrol fiyatları
açısından hareketli bir haftaydı. Yılın ilk haftasında, piyasalarda
Çin'de artan vaka sayıları, resesyonla ilgili endişeler, risk iştahının
seyrinde belirleyici oldu. Artan vaka sayıları tedirgin ediciydi ve
zaman zaman petrol fiyatlarının gerilemesine yol açtı. Resesyon
demek, petrolünde düşeceği anlamına geldiği için yine petrol
fiyatları üzerinde olumsuz yansıması izlendi. Bu hafta açıklanan API
ve DOE haftalık stoklarında artışlar dikkat çekti. Petrol açısından
sınırlı negatif verilerdi. Saudi Aramco, Asya ve Avrupa'ya olan petrol
satış fiyatlarını aşağı çekti. Bugün ABD'de tarım dışı istihdam takip
edilecek. Brent petrolde 80,88$ - 82,62$ - 84,22$ direnç noktaları,
77,50$ - 75,88$ - 74,30$ destek noktaları.

Günlük Pivot Seviyeleri
   87.82

  86.95  

 85.93   

84.90    

 84.03   

  83.16  

   82.14

USD/JPY

ABD’de ADP özel sektör istihdamı Aralık’ta 235 bin arttı.  Veri Aralık
ayında beklenenden daha fazla istihdam sağlandığını ve ücret
artışını destekleyen güçlü işgücü talebine işaret etti. Kansas City
Fed Başkanı E.George, faiz beklentisini %5’e yükselttiğini ve
faizlerin enflasyonda istikrarlı bir düşüş görene dek bu seviyelerde
kalması gerektiğini söyledi. St. Louis Fed Başkanı J. Bullard ise
yeni yılda enflasyon cephesinde rahatlama olabileceğini belirtti. Fed
yetkililerinden faiz ve enflasyona ilişkin şahin mesajlar gelmeye
devam ederken, Japonya’da hizmet sektörü PMI endeksi aralık
ayında 51,1'e yükseldi. Tarım dışı istihdam rakamlarının
açıklanacağı günde yüksek volatilite kaydedebilir. Paritede 134,51 –
135,74 ve 137,50 direnç, 132,97 – 131,46 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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