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Piyasa Gündemi

ABD’de açıklanan veriler sonrasında Fed’e ilişkin şahin endişelerin
yatışması ve faiz artışlarının daha ılımlı seyredebileceğine ilişkin
beklentilerin güç kazanması risk iştahını destekleyen bir gelişme
oldu. Çin’de karantinanın kaldırılması da piyasalar tarafından
olumlu karşılandı. Ekonomik veriler ve merkez bankalarına dair
beklentiler risk iştahı ve fiyatlamaları şekillendirirken, bugün Fed
Başkanı Powell’ın vereceği mesajlar piyasaların yakın takibinde yer
alacaktır. 

Açıklanacak Önemli Ekonomik Veriler       
•    17:00 ABD – Fed Başkanı Powell Konuşması Önem: Yüksek
•    18:00 ABD – Toptan Stoklar Önem: Orta

Türkiye

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Sakarya'da Milli Savunma
Bakanlığı Arifiye Yerleşkesi BMC İşletmesi'nde Yeni Nesil Fırtına
Obüsleri Teslimat Töreni'nde konuştu. Cumhurbaşkanı Erdoğan,
"Bundan 20 yıl önce sadece 248 milyon dolar olan savunma
ihracatımız, geçen sene 4 milyar 400 milyon dolarla rekor kırdı"
dedi. TCMB, yaptığı son menkul kıymet tesisi yükümlülüğü
genişletme hamlesine dair uygulama talimatını bankalarla paylaştı.
Talimat bankaların yabancı para yükümlülüklerinin bilanço dışına
çıkarılmasını sınırlıyor, menkul kıymet uygulama oranlarını
düzenliyor. Yurt içinde bugün sanayi üretimi ve işsizlik rakamları
takip edilecek. 

Avrupa

Euro Bölgesi'nde Sentix yatırımcı güveni ocak ayında 17,5 değerini
alarak son üç ayda toparlanmaya devam etti. Ancak veri
toparlanmaya rağmen zorlu ekonomik koşullar nedeniyle negatif
bölgede kalmaya devam etti. Cari koşullar endeksi ise 19,3
azalarak Ağustos 2022'den beri en yüksek seviyede açıklandı.
İşsizlik oranı Euro Bölgesi'nde Kasım ayında %6,5 seviyesinde
açıklanarak değişim göstermedi. Avrupa’nın en büyük ekonomisi
olan Almanya’da sanayi üretimi kasım ayında yüksek enerji fiyatları
ve yavaşlayan küresel talebe rağmen aylık bazda %0,2 oranında
artış kaydetti. 

ABD

Atlanta Fed Başkanı Raphael Bostic, Fed'in para politikasının şu
anda kısıtlayıcı bir seviyede olduğu konusunda güçlü bir fikir birliği
olduğunu belirterek, Fed'in gelecekte faiz oranlarını daha normal bir
ritimde hareket ettirmesinin uygun ve önemli olacağını belirtti. San
Francisco Fed Başkanı Mary Daly, Fed'in gelecek toplantısında 50
baz puan veya 25 baz puan faiz artırmasının mümkün olduğunu
söyledi. ABD cephesinde bugün açıklanacak önemli veri akışı
bulunmazken, Fed Başkanı Powell’ın açıklamaları takip edilecek. 

Piyasa Verileri

Pariteler Son Günlük Değ.
(%)

Haftalık Değ.
(%)

Yılbaşı Değ.
(%)

USDTRY 18.7748 0.02 0.30 0.35
EURTRY 20.1535 0.05 1.95 0.63
EURUSD 1.0733 0.01 1.71 0.30
GBPUSD 1.2164 -0.14 1.59 0.62
USDJPY 131.92 0.09 0.73 0.72

Sepetler Son Günlük Değ.
bp

Haftalık Değ.
bp

Yılbaşı Değ.
bp

½ $ + ½ € 19.5888 17.25 6.75 10.25
Dolar Endeksi 103.1910 19.00 -132.70 -33.10
REK 55.6500 - - 0.00

Endeks Vadeliler Son Günlük Değ.
(%)

Haftalık Değ.
(%)

Yılbaşı Değ.
(%)

S&P 500 Yakın Vade 3,909.25 -0.11 1.64 1.25
DAX Yakın Vade 14,781.00 -0.71 3.67 5.67
Dow Jones Yakın
Vade 33,628.00 -0.12 1.05 1.03

Emtialar Son Günlük Değ.
(%)

Haftalık Değ.
(%)

Yılbaşı Değ.
(%)

Ons Altın 1,872.75 0.08 1.88 2.70
Gram Altın 1,130.44 0.09 2.20 3.06
WTI 74.77 -0.34 -3.32 -7.15
BRENT 79.61 -0.26 -3.39 -5.59
Bakır 3.89 0.24 1.61 2.38

Tahviller Son Günlük Değ.
bp

Haftalık Değ.
bp

Yılbaşı Değ.
bp

Türkiye 2 Yıllık 9.6000 24.00 31.00 -37.00
Türkiye 10 Yıllık 8.6000 3.00 0.00 -123.00
ABD 10 Yıllık 3.5340 0.90 -24.80 -34.60
ABD 2 Yıllık 4.2160 0.80 -15.80 -20.80
Almanya 10 Yıllık 2.2300 2.10 -22.20 -34.20
Almanya 2 Yıllık 2.6100 3.30 -7.60 -11.70

Gelişmekte Olan
Ülke Kurları Son Günlük Değ.

(%)
Haftalık Değ.

(%)
Yılbaşı Değ.

(%)
USDZAR 16.9640 0.07 -0.25 -0.26
USDIDR 15,588.05 -0.02 -0.11 0.40
USDTRY 18.7748 0.02 0.30 0.35
USDRUB 69.5650 -0.49 -4.29 -5.35
USDBRL 5.2554 -0.04 -3.79 -0.60
USDCNY 6.7800 0.11 -1.95 -1.71
USDMXN 19.1278 -0.08 -1.41 -1.85
USDCZK 22.3598 0.00 -1.97 -0.98
USDHUF 369.3500 0.02 -2.64 -0.99
USDPLN 4.3740 0.06 -1.27 -0.14
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Euro/Dolar

Euro Bölgesi'nde Sentix yatırımcı güveni ocak ayında 17,5 değerini
alarak son üç ayda toparlanmaya devam etti. İşsizlik oranı Euro
Bölgesi'nde Kasım ayında %6,5 seviyesinde açıklanarak değişim
göstermedi. Avrupa’nın en büyük ekonomisi olan Almanya’da
sanayi üretimi kasım ayında yüksek enerji fiyatları ve yavaşlayan
küresel talebe rağmen aylık bazda %0,2 oranında artış kaydetti.
ABD’de geçen hafta açıklanan tarım dışı istihdam sonrası Fed’in
agresif sıkılaşacağına ilişkin beklentilerinin zayıflaması ile dolarda
değer kaybı yaşanmaktadır. Rallinin sürdüğü toparlanmanın
yaşandığı paritede yükselişlerde 1,0760 – 1,0790 ve 1,0815
seviyeleri direnç, 1,0710 – 1,0690 ve 1,0660 izlenen destek
noktalarıdır. 

Günlük Pivot Seviyeleri
   1.0788

  1.0739  

 1.0704   

1.0669    

 1.0620   

  1.0571  

   1.0536

GBP/USD

Haftanın ilk işlem gününde her iki ülkede veri akışı sakin seyretti.
ABD tarafında istihdam eğilim endeksi aralık ayında 116,31 ile bir
önceki ay açıklanan 117,65 seviyesine göre gerileme kaydetti.
Cuma günü ABD’de beklentilerin altında kalan ortalama saatlik
kazançlar ve ISM hizmet PMI verisindeki düşüş sonrası resesyon
beklentilerine yönelik endişeler artarken, dolar endeksinde ki düşüş
yeni haftaya taşındı. Dolar endeksi son yedi ayın en düşük
seviyesini gördü. Paritede ise yukarı yönlü eğilim devam etti. Bugün
İngiltere’de önemli bir veri akışı bulunmuyor. ABD’de ise Fed
Başkanı J. Powell’ın konuşması ve toptan stoklar verisi takip
edilecek. Bu bağlamda paritede bugün 1,2241 - 2300 ve 1,2345
seviyeleri direnç; 1,2156 - 1,2107 ve 1,2000 seviyeleri ise destek
olarak izlenebilir.

Günlük Pivot Seviyeleri
   1.2156

  1.2117  

 1.2092   

1.2067    

 1.2028   

  1.1989  

   1.1963
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USD/TRY

Haftanın ilk işlem gününde veri akışının görece sakin olduğu bir gün
geçirdik. Yurt içerisinde ihracat iklimi endeksi aralık ayında 48,50
seviyesinde açıklandı. Veri kasım ayında 47,80 düzeyinde
gerçekleşmişti. Aylık bazda yükseliş eğilimi görülse de ihracat
koşullarındaki yavaşlamanın sürdüğü söylenebilir. ABD tarafında ise
istihdam eğilim endeksi aralık ayında 116,31 ile bir önceki ay
açıklanan 117,65 seviyesine göre gerileme kaydetti. Açıklanan
verilerin fiyatlamalara etkisi olmadığını söyleyebiliriz. Bugün yurt
içerisinde kasım ayına ilişkin sanayi üretim endeksi ve işsizlik oranı
verileri takip edilecek. ABD’de ise Fed Başkanı J.Powell’ın
konuşması ve toptan stoklar verisi izlenecek. Dolar/TL, bu sabah
saat 08:45 itibariyle 18,77’li seviyelerden işlem görüyor.

Günlük Pivot Seviyeleri
   18.7860

  18.7610  

 18.7353   

18.7097    

 18.6846   

  18.6596  

   18.6339

EUR/TRY

Euro Bölgesi'nde Sentix yatırımcı güveni ocak ayında 17,5 değerini
alarak toparlanmaya devam etti. İşsizlik oranı Euro Bölgesi'nde
Kasım ayında %6,5 seviyesinde açıklanarak değişim
göstermezken, Almanya’da sanayi üretimi kasım ayında yüksek
enerji fiyatları ve yavaşlayan küresel talebe rağmen aylık bazda
%0,2 oranında artış kaydetti. TCMB, menkul kıymet tesisi
yükümlülüğü genişletme hamlesine dair uygulama talimatını
bankalarla paylaştı. Talimat bankaların yabancı para
yükümlülüklerinin bilanço dışına çıkarılmasını sınırlıyor, menkul
kıymet uygulama oranlarını düzenliyor. Yurt içinde bugün sanayi
üretimi ve işsizlik rakamlarının açıklanması beklenirken, Avrupa’da
ECB üyelerinin açıklamaları takip edilebilir. Euro/TL kuru bu sabah
08:30 saatlerinde 20,13’lü seviyelerden fiyatlanıyor.

Günlük Pivot Seviyeleri
   20.2424

  20.1346  

 20.0609   

19.9872    

 19.8794   

  19.7716  

   19.6979
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XAU/USD

Küresel piyasalarda, ons altındaki geri çekilmelerin sınırlı kaldığı
görülüyor. 31 Ocak-01 Şubat tarihlerinde yapılacak Fed toplantısı
öncesinde ABD verileri ve Fed üyelerinin konuşmaları yakından
izleniyor. San Francisco Fed Başkanı M.Daly yapmış olduğu
konuşmasında, Fed'in, FOMC toplantısında 50 baz puan veya 25
baz puan faiz artırmasının mümkün olduğunu belirtti. ABD'de iş
gücü piyasasında hala ciddi bir bozulma görülmüyor. Bu hafta 12
Ocak günü ABD TÜFE verisi açıklanacak. Verinin, Fed toplantısına
dair beklentileri etkilemesi beklenebilir. Bugün Fed Başkanı
Powell'ın konuşma yapması bekleniyor. Powell kaynaklı piyasalarda
tepki görülebilir. Bu sabah Dolar endeksi 103,18 çevresinde. Ons
altında 1861$ - 1848$ - 1834$ destek noktaları, 1884$ - 1897$ -
1910$ direnç noktaları olarak izlenebilir.

Günlük Pivot Seviyeleri
   1,841.19

  1,833.64  

 1,828.61   

1,823.58    

 1,816.02   

  1,808.47  

   1,803.44

DAX Yakın Vade

Fed’e ilişkin yatışan endişeler ve Çin’de karantina önlemlerinin
kaldırılmasına bağlı olarak pozitif bir seyrin etkili olduğu küresel
hisse piyasalarında bu sabah dalgalı ve hafif satıcılı bir fiyatlama
kaydediliyor. Bugün Fed Başkanı Powell’ın açıklamaları küresel
piyasaların takibinde yer alacaktır. Bu sabah satıcılı bir seyrin
izlendiği DAX vadelisinde 14.744 ile 14.682 seviyeleri kısa vadeli ilk
destek noktalarıdır. Endekste 14.682 seviyesi üzerinde tutunmanın
korunması yükselişlerin devamlılığı açısından önem taşırken, bu
seviye altında satışların hız kazandığı görülebilir. Bu seviye altında
14.618 – 14.570 ve 14.446 seviyeleri destek olarak izlenebilir.
Yeniden alımların etkili olması durumunda 14.844 – 14.894 ve
14.945 seviyeleri direnç konumunda bulunmaktadır. 

Günlük Pivot Seviyeleri
   14,819.33

  14,588.67  

 14,423.33   

14,258.00    

 14,027.33   

  13,796.67  

   13,631.33
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Dow Jones Yakın Vade

Dow Jones(DJI) endeksi dünü %0,34 düşüşle 33.517 puandan
tamamladı. Haftanın ilk işlem gününde, ABD endekslerinde karışık
seyirler vardı. Fed'in faiz konusunda agresif olmayacağı beklentisi,
piyasalara moral oluyor. Ancak, enflasyonist endişelerin hala devam
ediyor olması da, risk iştahını baskılıyor. San Francisco Fed
Başkanı Daly dünkü konuşmasında, Fed'in 31 Ocak-1 Şubat
tarihlerinde yapılacak toplantısında 50 veya 25 baz puan faiz
artırmasının mümkün olduğunu ifade etti. Piyasa, Fed'den bir süre
daha faiz artışını yapmasını bekliyor ancak bundan sonraki süreç
yine ekonomik verilerle belirlenecektir. Bugün Fed Başkanı
Powell'ın konuşması takip edilebilir. Sözleşme için 33.779 - 34.047 -
34.300 direnç noktaları, 33.357 - 33.146 - 32.917 destek noktaları
olarak takip edilebilir.

Günlük Pivot Seviyeleri
   34,406.67

  34,243.33  

 33,956.67   

33,670.00    

 33,506.67   

  33,343.33  

   33,056.67

S&P 500 Yakın Vade

S&P 500 endeksi dünü %0,05 yükselişle 3.893 seviyesinden
kapattı. ABD borsalarında dün karışık seyirler izlenirken, S&P 500
endeksinde sınırlı bir yükseliş görüldü. Piyasalarda ikilemde ve bu
durum karışık seyirlere neden olabiliyor. Fed'den gelen açıklamalar
ve ekonomik göstergeler, Fed'in bir süre daha faiz artışına devam
edeceğini ancak geçtiğimiz yılki kadar agresif olmayacağını
gösteriyor. Bir diğer yanda, enflasyonla ilgili endişeler sürerken, risk
iştahı olumsuz etkilenebiliyor. Bu hafta ABD'de enflasyon haftası ve
12 Ocak günü enflasyon verisi takip edilecek. Öncesinde bugün
Fed Başkanı Powell'ın konuşması izlenebilir. Bu sabah ABD
vadelileri hafif satıcılı. Sözleşme için 3.873 - 3.842 - 3.811 destek
noktaları, 3.936 - 3.967 - 4.000 direnç noktaları olarak takip
edilebilir.

Günlük Pivot Seviyeleri
   3,989.25

  3,948.00  

 3,897.00   

3,846.00    

 3,804.75   

  3,763.50  

   3,712.50
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Brent Petrol

Petrol fiyatları bu sabah hafif satıcılı işlem görüyor. Son günlerde
petrol fiyatlarında oynaklık hızlanmış durumda. Çin'deki haber
akışları, petrol fiyatlarının seyrinde etkili olmaya devam ediyor. Çin
ekonomisine dair olumlu beklentilerin giderek artıyor olması, petrol
fiyatları açısından da olumlu yorumlanabiliyor. Çin, en büyük petrol
ithalatçısı konumda olması sebebiyle fiyatların yükselişini
destekliyor. Rusya'nın ihracat rakamları açıklandı ve deniz
üzerinden ihracatın azaldığı görülüyor. Ekim ayından bu yana en
düşük seviyeye gelmiş durumda. Bugün için Fed Başkanı Powell'ın
konuşması takvimde görülüyor. Powell'den gelecek mesajlar,
piyasaların seyri açısından izlenebilir. Brent petrolde 78,00$ -
76,50$ - 75,16$ destek noktaları, 80,38$ - 81,75$ - 83,14$ direnç
noktaları.

Günlük Pivot Seviyeleri
   90.72

  88.82  

 85.61   

82.41    

 80.50   

  78.60  

   75.40

USD/JPY

Haftanın ilk işlem günü açıklanan önemli veri akışı bulunmazken,
yerel Fed Başkanlarının açıklamaları takip edildi. Atlanta Fed
Başkanı R. Bostic, Fed'in para politikasının şu anda kısıtlayıcı bir
seviyede olduğu konusunda güçlü bir fikir birliği olduğunu belirterek,
Fed'in gelecekte faiz oranlarını daha normal bir ritimde hareket
ettirmesinin uygun ve önemli olacağını belirtti. San Francisco Fed
Başkanı M. Daly, Fed'in gelecek toplantısında 50 baz puan veya 25
baz puan faiz artırmasının mümkün olduğunu söyledi. Tokyo'da
TÜFE yükselen enerji ve ham madde maliyetlerinin etkisiyle Aralık
2022'de, önceki yılın aynı dönemine kıyasla %4 yükselerek, BoJ’un
%2 hedefinin üzerinde gerçekleşti. Paritede 130,55 – 129,52 ve
128,64 destek, 132,75 – 133,70 ve 134,77 izlenen direnç
seviyeleridir. 

Günlük Pivot Seviyeleri
   135.68

  135.09  

 134.06   

133.02    

 132.43   

  131.84  

   130.81
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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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