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Piyasa Gündemi

ABD’de aralık ayı tarım dışı istihdam verisi beklentilerin bir miktar
üzerinde 223 bin artış kaydederken, enflasyon göstergeleri
açısından kritik olan ortalama saatlik kazançlardaki artış ise
beklentilerin altında kaldı. ISM Hizmet PMI rakamı da aralık ayında
56,5 seviyesinden 49,6 seviyesine sert bir düşüş kaydetti. Ücretlerin
beklenenden daha az artması ve hizmet PMI’daki düşüş Fed’in
şahin tutumunu gevşetebileceği beklentilerini güçlendirdi ve risk
iştahını destekledi. 

Açıklanacak Önemli Ekonomik Veriler       
•    10:00 Almanya – Sanayi Üretimi Önem: Orta
•    13:00 Euro Bölgesi – İşsizlik Oranı Önem: Orta

Türkiye

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Çiftçi Destek Kredisi ile ilgili
açıklamalarda bulundu. Cumhurbaşkanı Erdoğan, çiftçilere yönelik
üç kredi paketi açıkladı. Çiftçi Destek Kredisi, Tarımsal KOBİ kredisi
ve Tarım borç transferi kredisi olmak üzere verilecek kredilerin
limitleri 250 bin liradan 15 milyon liraya kadar çıkıyor. Vadeler ise 36
aydan 120 ay arasında değişecek. Hazine ve Maliye Bakanı
Nureddin Nebati, Alibaba Grup Başkanı Michael Evans ile yatırım
fırsatlarını ele aldıklarını söyledi. TCMB liralaşma stratejisti
kapsamında bankaların menkul kıymet tesis oranını %5’ten %10’a
yükseltti. TCMB’den yapılan açıklamada Liralaşma Stratejisi
neticesinde bankaların genelinin 2022’de açıklanan mevduatta %50
liralaşma hedefine ulaştığı ifade edildi.

Avrupa

Avrupa Merkez Bankası'nın tarihi faiz artışlarına karar verdiği 2022
yılında Euro Bölgesi'nde enflasyonu tek haneye indi. Euro
Bölgesi'nde tüketici fiyatları aralık ayında aylık bazda %0,3
gerileyerek negatif seyir kaydederken, yıllık bazda beklentilerin
altında %9,2 arttı. Son veriyle birlikte Euro Bölgesi 2022 yılını tek
haneli enflasyonla tamamladı. Çekirdek göstergelerde ise Aralık
ayında sınırlı da olsa yukarı yönlü bir hareket görüldü. Avrupa’nın
en büyük ekonomisi olan Almanya’da fabrika siparişleri Kasım
ayında beklentilerin üzerinde %5,3 düştü. Gerileme, özellikle Euro
Bölgesi'nden gelen dış siparişlerdeki düşüşten kaynaklandı. 

ABD

Haftanın son işlem günü ABD ekonomisinde aralık ayına ilişkin
tarım dışı istihdam verileri yayımlandı. Ülkede tarım dışı istihdam
artışı aralık ayında 223 bin olurken, işsizlik oranı %3,5 geriledi.
Fed'in enflasyon göstergeleri açısından kritik önemdeki ortalama
saatlik kazançlarda artış ise beklentilerin altında kalarak bir önceki
aya göre %0,3 arttı. Yıllık bazda ortalama saatlik kazançlarda
%4,6'lık artış izlendi. Veriler öncü göstergelere paralel olarak işgücü
talebinin güçlü olduğuna işaret etti. Enflasyon göstergeleri
açısından kritik olan ortalama saatlik kazançlardaki artış ise
beklentilerin altında gerçekleşti. Ücret cephesindeki düşüş Fed’in
yavaşlayacağına ilişkin beklentilerin güç kazanmasında etkili oldu.
Richmond Fed Başkanı Thomas Barkin, Fed'in daha küçük faiz
artırımları yapması gerektiğini savundu. Atlanta Fed Başkanı
Raphael Bostic ise tarım dışı istihdam verisinin ekonomiye ilişkin
görünümü değiştirmediğini söyledi.

Piyasa Verileri

Pariteler Son Günlük Değ.
(%)

Haftalık Değ.
(%)

Yılbaşı Değ.
(%)

USDTRY 18.7695 0.25 0.30 0.32
EURTRY 20.0458 0.57 0.44 0.09
EURUSD 1.0680 0.34 0.12 -0.19
GBPUSD 1.2150 0.52 0.84 0.50
USDJPY 131.81 -0.06 0.83 0.64

Sepetler Son Günlük Değ.
bp

Haftalık Değ.
bp

Yılbaşı Değ.
bp

½ $ + ½ € 19.4163 -0.25 -7.00 -7.00
Dolar Endeksi 103.5380 -37.30 1.60 1.60
REK 55.6500 - - 0.00

Endeks Vadeliler Son Günlük Değ.
(%)

Haftalık Değ.
(%)

Yılbaşı Değ.
(%)

S&P 500 Yakın Vade 3,928.25 0.33 1.74 1.74
DAX Yakın Vade 14,765.00 0.68 4.35 5.55
Dow Jones Yakın
Vade 33,852.00 0.24 1.70 1.70

Emtialar Son Günlük Değ.
(%)

Haftalık Değ.
(%)

Yılbaşı Değ.
(%)

Ons Altın 1,879.02 0.65 3.04 3.04
Gram Altın 1,133.90 0.95 3.13 3.37
WTI 75.03 1.52 -6.82 -6.82
BRENT 79.71 1.41 -5.47 -5.47
Bakır 3.85 1.15 1.20 1.20

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 3.5630 0.70 -31.70 -31.70
ABD 2 Yıllık 4.2830 0.00 -14.10 -14.10
Almanya 10 Yıllık 2.2090 -10.80 -36.30 -36.30
Almanya 2 Yıllık 2.5770 -7.50 -15.00 -15.00

Gelişmekte Olan
Ülke Kurları Son Günlük Değ.

(%)
Haftalık Değ.

(%)
Yılbaşı Değ.

(%)
USDZAR 17.0697 -0.13 0.32 0.36
USDIDR 15,576.25 -0.17 0.03 0.33
USDTRY 18.7695 0.25 0.30 0.32
USDRUB 71.3150 -1.63 -8.57 -2.97
USDBRL 5.2254 0.00 -2.50 -1.17
USDCNY 6.7778 -0.89 -1.75 -1.75
USDMXN 19.1156 -0.11 -1.85 -1.91
USDCZK 22.4276 -0.40 -1.00 -0.68
USDHUF 369.0250 -0.41 -1.97 -1.08
USDPLN 4.3868 -0.37 0.24 0.15
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Euro/Dolar

Euro Bölgesi'nde tüketici fiyatları aralık ayında aylık bazda %0,3
gerileyerek negatif seyir kaydederken, yıllık bazda beklentilerin
altında %9,2 arttı. Son veriyle birlikte Euro Bölgesi 2022 yılını tek
haneli enflasyonla tamamladı. ABD’de veriler öncü göstergelere
paralel olarak işgücü talebinin güçlü olduğuna işaret etti. Enflasyon
göstergeleri açısından kritik olan ortalama saatlik kazançlardaki
artış ise beklentilerin altında gerçekleşti. Yerel Fed yetkililerinin bir
kısmı Fed'in daha küçük faiz artırımları yapması gerektiğini
savunurken, bir kısmı tarım dışı istihdam verisinin ekonomiye ilişkin
görünümü değiştirmediğini söyledi. Paritede 1,0700 – 1,0735 ve
1,0796 seviyeleri direnç, 1,0638 – 1,0605 ve 1,0572 izlenen destek
noktalarıdır.

Günlük Pivot Seviyeleri
   1.0719

  1.0697  

 1.0652   

1.0608    

 1.0586   

  1.0564  

   1.0520

GBP/USD

İngiltere’de inşaat PMI aralık ayında beklentilerin altında 48,8
seviyesine gerilerken, konut fiyatları ise aralık ayında %1,5 düşüş
kaydetti. ABD’de tarım dışı istihdam aralık ayında 223 bin artışla
beklentileri aşarken, işsizlik oranı %3,5 seviyesine indi. Ortalama
saatlik kazançlar ise aylık %0,3 ve yıllık %4,6 ile beklentilerin
altında artış hızı kaydetti. ISM hizmet PMI 49,6 ile 50 eşik değerin
altında kalırken, Mayıs 2020’den bu yana en düşük seviyeye
geriledi. Fabrika siparişleri kasım ayında aylık %1,8 ile beklentilerin
üzerinde azaldı. Veri akışları sonrası dolar endeksi haftayı düşüşle
kapatırken, paritede yükseliş eğilimleri görüldü. Bugün önemli bir
veri akışı bulunmuyor. Paritede bugün 1,2160 - 1,2241 ve 2300
seviyeleri direnç; 1,2107 - 1,2000 ve 1,1940 seviyeleri destek olarak
izlenebilir.

Günlük Pivot Seviyeleri
   1.2217

  1.2171  

 1.2094   

1.2017    

 1.1971   

  1.1925  

   1.1848
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USD/TRY

TCMB, Liralaşma stratejisi kapsamında 24 Şubat 2023 tarihinden
itibaren geçerli olmak üzere menkul kıymet tesis oranını %5’ten
%10 seviyesine çıkarırken, hedeflenen %60 mevduatta liralaşma ile
%70 arası için 5 puan, %70 üzeri için ise 7 puanlık menkul kıymet
tesisi oranında indirime gideceğini bildirdi. Yurt içinde hazine nakit
dengesi aralık ayında 108,3 milyar TL ve 2022 yılında 169,4 milyar
TL açık verdi. ABD’de tarım dışı istihdam aralık ayında 223 bin
artışla beklentileri aşarken, işsizlik oranı %3,5 seviyesine indi.
Ortalama saatlik kazançlar ise aylık %0,3 ve yıllık %4,6 ile
beklentilerin altında artış hızı kaydetti. ISM hizmet PMI 49,6 ile 50
eşik değerin altında kaldı. Dolar/TL, bu sabah saat 08:45 itibariyle
18,77’li seviyelerden işlem görüyor.

Günlük Pivot Seviyeleri
   18.8823

  18.8180  

 18.7665   

18.7149    

 18.6507   

  18.5864  

   18.5349

EUR/TRY

Euro Bölgesi'nde tüketici fiyatları aralık ayında aylık bazda %0,3
gerileyerek negatif seyir kaydederken, yıllık bazda beklentilerin
altında %9,2 arttı. Euro Bölgesi 2022 yılını tek haneli enflasyonla
tamamladı. ECB’nin tarihi faiz artışlarına karar verdiği 2022 yılında
Euro Bölgesi'nde enflasyonu tek haneye indi. Almanya’da fabrika
siparişleri Kasım ayında beklentilerin üzerinde %5,3 düştü.
Çekirdek göstergelerde ise sınırlı da olsa yukarı yönlü bir hareket
görüldü. Euro Bölgesi'nde yıllık çekirdek enflasyon %5,2 oldu. Yurt
içinde açıklanan önemli veri akışı bulunmazken, gündeme dair
gelişmeler takip edildi. TCMB liralaşma stratejisti kapsamında
bankaların menkul kıymet tesis oranını %5’ten %10’a yükseltti.
Euro/TL kuru bu sabah 08:30 saatlerinde 20,04’lü seviyelerden
fiyatlanıyor.

Günlük Pivot Seviyeleri
   20.0898

  20.0337  

 19.9437   

19.8536    

 19.7975   

  19.7414  

   19.6513
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XAU/USD

Küresel piyasalarda ons altındaki yükseliş sürüyor. Dolar endeksi
bu sabah 103,55 - 103,93 arasında işlem görüyor. Merkez
bankalarının faiz konusunda 2022 yılındaki kadar agresif adımlar
atmayacağına dair beklentiler, ons altının da bu hareketini
desteklemeye devam ediyor. Cuma günü ABD'de tarım dışı
istihdam verisi takip edildi ve veri beklentileri aştı. Bugün için
açıklanacak önemli bir veri akışı bulunmuyor. Haftanın kalanında
ise gözler ABD TÜFE verisinde olacaktır. 12 Ocak Perşembe günü
ABD enflasyonu açıklanacak. Yarında Fed Başkanı Powell'ın
konuşması takip edilecek. Bugün için veri bazlı hareket
beklenmeyebilir. Ons altın için 1884$ direncinin üzerindeki
kapanışlarda 1904$ ve 1919$ direnç noktaları olarak takip edilebilir.
Geri çekilmelerde, 1863$ - 1848$ - 1834$ destek noktaları.

Günlük Pivot Seviyeleri
   1,838.04

  1,829.11  

 1,821.86   

1,814.62    

 1,805.68   

  1,796.75  

   1,789.51

DAX Yakın Vade

ABD’de açıklanan verilerin Fed’e ilişkin endişeleri yatıştırmasına
bağlı olarak küresel hisse piyasalarında güçlü yükselişler
kaydedildi. Avrupa borsaları cuma gününü %1’leri aşan
yükselişlerle tamamladı. Çin’in gevşeme adımlarını sürdürerek
karantina gerekliliğini kaldırması bu sabah da risk iştahını
destekliyor. Bugün Almanya’da sanayi üretimi ve Euro Bölgesi’nde
Sentix yatırımcı güveni ile işsizlik oranı takip edilecek. Bu sabah
pozitif seyrin devam ettiği DAX vadelisinde 14.682 üzerinde
tutunma korunabilirse yükselişlerin devamı beklenebilir. Bu
durumda 14.777 – 14.840 ve 14.945 seviyeleri direnç konumunda
bulunmaktadır. Olası kâr satışlarında ise 14.682 ilk önemli destek
noktası olup, bu seviye altında 14.618 – 14.570 ve 14.446 seviyeleri
destek olarak takip edilebilir. 

Günlük Pivot Seviyeleri
   14,494.33

  14,326.67  

 14,238.33   

14,150.00    

 13,982.33   

  13,814.67  

   13,726.33
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Dow Jones Yakın Vade

Dow Jones(DJI) endeksi cuma gününü %2,13 yükselişle 33.630
puandan tamamladı. ABD borsalarında geçtiğimiz hafta karışık
seyirler takip edildi. Risk iştahı güçlenmekte zorlanıyordu. Cuma
günü ABD'de aralık ayı tarım dışı istihdam verisi, beklentileri aştı. İş
gücü piyasasına dair olumlu bir veri olarak yorumlandı. Ancak
ortalama saatlik kazançlar verisinin beklentilerin altında kalması ve
ISM hizmetler PMI verisindeki düşüş, Fed'in önümüzdeki süreç için
agresif bir tutum sergileyememe ihtimalini güçlendirdi. ABD
borsalarında risk iştahını destekledi ve alımlar hızlandı. Bu sabah
içinde ABD vadelileri hafif alıcılı işlem görüyor. Bugün için
açıklanacak önemli bir veri yok. Sözleşme için 33.610 - 33.357 -
33.102 destek noktaları, 34.075 - 34.328 - 34.592 direnç noktaları
olarak izlenebilir.

Günlük Pivot Seviyeleri
   34,279.67

  33,961.33  

 33,619.67   

33,278.00    

 32,959.67   

  32,641.33  

   32,299.67

S&P 500 Yakın Vade

S&P 500 endeksi cuma gününü %2,30 yükselişle 3.895
seviyesinden kapattı. ABD borsalarında haftanın son işlem gününde
alımlar güçlendi. Cuma günü açıklanan tarım dışı istihdam verisi
beklentilerin üzerinde geldi. Ancak ortalama saatlik kazançlar verisi
ve ISM hizmetler PMI verilerinin beklentilerin altında kalması,
piyasalara moral oldu. Veriler, Fed'in faiz konusunda daha agresif
olmayacağını destekledi. Gelecek dönemde, Fed faiz konusunda
daha sakin kalabilir beklentisi güçlenince, piyasalarda alımları
desteklemiş oldu. Bugün için açıklanacak önemli bir veri akışı
bulunmuyor. Veri bazlı hareket beklenmeyebilir. Bu sabah ABD
vadelileri hafif alıcılı. Sözleşme için 3.958 - 3.994 - 4.029 direnç
noktaları, 3.892 - 3.858 - 3.824 destek noktaları olarak takip
edilebilir.

Günlük Pivot Seviyeleri
   4,066.25

  3,997.50  

 3,956.50   

3,915.50    

 3,846.75   

  3,778.00  

   3,737.00
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Brent Petrol

Petrol fiyatları yeni haftaya alıcılı başladı. Çin'in açılması piyasaları
olumlu etkilemeye devam ediyor. Ancak zaman zaman vaka
sayılarında yaşanan artış, piyasaları tedirgin edebiliyor. Bu da
borsalarda risk iştahını zayıflatıyor. Bu hafta içinde Çin'deki
gelişmeler yakından izlenebilir. Majör merkez bankaları para
politikalarında sıkılaşmaya gidiyorlar ancak bu yıl için daha minik
adımlarla yapacaklarını belirtiyorlar. Bu nedenle, merkez
bankalarının daha agresif adımlar atmayacak olması da piyasalara
nefes aldırıyor. Bugün için açıklanacak önemli bir veri akışı
bulunmuyor. Bu sabah, borsalarda risk iştahı olumlu seyrediyor.
Brent petrol için 78,00$ - 76,50$ - 74,77$ destek noktaları olarak
izlenebilir. Yukarıda 80,88$ - 82,62$ - 84,51$ direnç noktaları olarak
takip edilebilir.

Günlük Pivot Seviyeleri
   86.89

  85.80  

 85.06   

84.32    

 83.23   

  82.14  

   81.40

USD/JPY

ABD’de tarım dışı istihdam artışı aralık ayında 223 bin olurken,
işsizlik oranı %3,5 geriledi. Fed'in enflasyon göstergeleri açısından
kritik önemdeki ortalama saatlik kazançlarda artış ise beklentilerin
altında kalarak bir önceki aya göre %0,3 arttı. Veriler öncü
göstergelere paralel olarak işgücü talebinin güçlü olduğuna işaret
etti. Enflasyon göstergeleri açısından kritik olan ortalama saatlik
kazançlardaki artış ise beklentilerin altında gerçekleşti. Yerel Fed
yetkililerinin bir kısmı Fed'in daha küçük faiz artırımları yapması
gerektiğini savunurken, bir kısmı tarım dışı istihdam verisinin
ekonomiye ilişkin görünümü değiştirmediğini söyledi. Japonya’da
piyasalar kapalı bulunurken, paritede 130,55 – 129,52 ve 128,64
destek, 132,75 – 133,70 ve 134,77 izlenen direnç seviyeleridir. 

Günlük Pivot Seviyeleri
   135.99

  135.25  

 134.87   

134.49    

 133.75   

  133.00  

   132.62
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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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