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Piyasa Gündemi

Fed’e ilişkin beklentiler küresel çapta risk iştahı ve fiyatlamalar
üzerinde belirleyici olurken, Fed Başkanı Powell dünkü
konuşmasında ekonomik veya parasal görünüme ilişkin yorumda
bulunmadı. Borsa İstanbul’da sert fiyatlamalar ve yüksek volatilite
etkisini sürdürüyor. Bu hususta SPK tarafından dün akşam yapılan
basın açıklamasında piyasa bozucu eylemlere karşı gözetim ve
denetim faaliyetlerinin sürekli olarak yerine getirildiği ve bu
eylemlerle ilgili cezai yaptırımlar uygulanacağı ifade edildi.

Açıklanacak Önemli Ekonomik Veriler       
•    10:00 Türkiye – Cari İşlemler Dengesi Önem: Orta

Türkiye

Türkiye İstatistik Kurumu Kasım ayına ilişkin sanayi üretim verilerine
göre pandemi sürecinden bu yana ilk kez yıllık bazda %1,3
açıklanarak daralma kaydederken, aylık bazda daralma %1,1 oldu.
Türkiye İstatistik Kurumu Kasım ayına ilişkin işgücü istatistiklerini
yayımladı. Mevsim etkisinden arındırılmış işsizlik oranı %10,2
seviyesinde gerçekleşti. Geniş tanımlı işsizlik %20,8 olurken işsizlik
oranı erkeklerde %8,8 iken kadınlarda %12,9 olarak tahmin edildi.
Şirketlerin döviz hesaplarına KKM uygulaması 2022 yılını
kapsayacak şekilde uzatıldı. Fitch Ratings tarafından yayımlanan
raporda Türk faktoring şirketinin varlıklarını devlet tahvillerine
bağlayan ve faiz oranlarını aşağı çekmeyi hedefleyen yeni
düzenleme sonrası 2023'te daha yavaş büyüme ve daha az kârlılık
beklendiği belirtildi. Dünya Bankası son raporunda Türkiye için 2023
büyüme tahminini 0,5 puan düşürerek %2,7'ye çekti. 2024 yılı
tahmini değişmeyerek %4'te kaldı. Raporda 2023 yılı küresel
büyüme tahmini de düşürüldü, yeni şokların küresel ekonomiyi
resesyona sokabileceği uyarısı yapıldı. SPK tarafından yapılan
basın açıklamasında piyasa bozucu eylemlere karşı gözetim ve
denetim faaliyetlerinin sürekli olarak yerine getirildiği ve sermaye
piyasasının güven ve istikrarını bozacak eylemlerle ilgili cezai
yaptırımlar uygulanacağı kaydedildi. Yurt içinde bugün cari işlemler
dengesinin açıklanması bekleniyor. 

Avrupa

Avrupa Merkez Bankası yönetim kurulu üyesi Mario Centeno,
mevcut faiz artırım sürecinin sona yaklaştığını söyledi. Centeno,
enflasyonun Ocak ve Şubat aylarında bir miktar direnç
gösterebileceğini, ancak Mart ayında düşmeye devam edeceğini
ekledi. Almanya'da koronavirüs tedbirleri kapsamında toplu taşıma
araçlarında maske takma zorunluluğu beş eyalette kaldırılacağı
belirtildi. 

ABD

Fed Başkanı Jerome Powell İsveç'in başkenti Stockholm'deki bir
forumda yapacağı konuşma metninde Merkez Bankası'nın daha
yeşil ekonomiyi teşvik etmek için yetkilerini ne kadar kullanacağına
dair sınırları çizerken bankanın bir iklim düzenleyici kuruluşu
olmayacağını belirtti. Başkan Powell konuşmasında ekonomik veya
parasal görünüme ilişkin yorumda bulunmazken enflasyonun
yüksek olduğu dönemlerde fiyat istikrarını onarmak için kısa vadede
ekonomiyi yavaşlatmak gibi yaygın biçimde kullanılmayan
önlemlerin alınması gerekebileceğini söyledi.

Piyasa Verileri

Pariteler Son Günlük Değ.
(%)

Haftalık Değ.
(%)

Yılbaşı Değ.
(%)

USDTRY 18.7751 0.00 0.19 0.35
EURTRY 20.1905 0.15 1.50 0.81
EURUSD 1.0754 0.17 1.42 0.50
GBPUSD 1.2172 0.17 0.94 0.69
USDJPY 132.34 0.08 -0.26 1.04

Sepetler Son Günlük Değ.
bp

Haftalık Değ.
bp

Yılbaşı Değ.
bp

½ $ + ½ € 19.6053 1.65 19.65 11.90
Dolar Endeksi 103.1880 -4.80 -106.00 -33.40
REK 55.6500 - - 0.00

Endeks Vadeliler Son Günlük Değ.
(%)

Haftalık Değ.
(%)

Yılbaşı Değ.
(%)

S&P 500 Yakın Vade 3,943.00 0.06 1.77 2.12
DAX Yakın Vade 14,917.00 0.56 2.52 6.64
Dow Jones Yakın
Vade 33,882.00 0.10 1.39 1.79

Emtialar Son Günlük Değ.
(%)

Haftalık Değ.
(%)

Yılbaşı Değ.
(%)

Ons Altın 1,883.49 0.28 1.52 3.29
Gram Altın 1,137.00 0.29 1.72 3.66
WTI 74.77 -0.60 1.95 -7.15
BRENT 79.66 -0.44 2.02 -5.53
Bakır 4.00 1.51 6.19 5.24

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 8.8900 29.00 22.00 -94.00
ABD 10 Yıllık 3.5910 -2.50 -10.10 -28.90
ABD 2 Yıllık 4.2410 -1.30 -10.00 -18.30
Almanya 10 Yıllık 2.3080 7.80 -8.30 -26.40
Almanya 2 Yıllık 2.6500 4.00 -2.50 -7.70

Gelişmekte Olan
Ülke Kurları Son Günlük Değ.

(%)
Haftalık Değ.

(%)
Yılbaşı Değ.

(%)
USDZAR 16.9982 -0.05 0.62 -0.06
USDIDR 15,487.55 -0.30 -0.80 -0.25
USDTRY 18.7757 0.00 0.19 0.35
USDRUB 69.7150 0.05 -4.17 -5.15
USDBRL 5.2001 -0.08 -4.25 -1.64
USDCNY 6.7693 -0.14 -1.73 -1.87
USDMXN 19.0536 -0.09 -1.66 -2.23
USDCZK 22.2967 -0.16 -1.42 -1.26
USDHUF 370.4400 -0.17 -0.87 -0.70
USDPLN 4.3624 -0.22 -0.77 -0.41
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Euro/Dolar

Avrupa cephesinde dün açıklanan önemli veri akışı bulunmazken,
ECB üyelerinin açıklamaları takip edildi. ECB yönetim kurulu üyesi
Mario Centeno, mevcut faiz artırım sürecinin sona yaklaştığını
söyledi. Centeno, enflasyonun Ocak ve Şubat aylarında bir miktar
direnç gösterebileceğini, ancak Mart ayında düşmeye devam
edeceğini ekledi. Fed Bankası Başkanı J. Powell İsveç'in başkenti
Stockholm'deki bir forumda yapacağı konuşma metninde Merkez
Bankası'nın daha yeşil ekonomiyi teşvik etmek için yetkilerini ne
kadar kullanacağına dair sınırları çizerken bankanın bir iklim
düzenleyici kuruluşu olmayacağını belirtti. Dolarda zayıf seyir
yaşanırken, toparlanmanın yaşandığı paritede yükselişlerde 1,0760
– 1,0790 ve 1,0815 seviyeleri direnç, 1,0712 – 1,0690 ve 1,0660
izlenen destek noktalarıdır. 

Günlük Pivot Seviyeleri
   1.0806

  1.0760  

 1.0730   

1.0700    

 1.0654   

  1.0608  

   1.0578

GBP/USD

İngiltere’de perakende satışlar aralık ayında yıllık %6,5 oranında
artış kaydederken, İşe Alım ve İstihdam Konfederasyonu kuruluşu
ve KPMG tarafından derlenen aylık açık pozisyon endeksi ise
geçen ay 53,0 ile Şubat 2021’den bu yana en düşük seviyeye
geriledi. ABD’de ise ekonomik iyimserlik endeksi 0,6 puan düşüşle
42,3 seviyesine gerilerken, toptan eşya stokları beklentiler dahilinde
%1 seviyesinde gerçekleşti. Fed Başkanı Powell, dünkü yaptığı
konuşmada güncel para politikasına ilişkin bir yorumda bulunmadı.
Açıklamaların parite üzerindeki etkisi sınırlı kaldı. Bugün her iki
ülkede veri akışı sakin. Bu bağlamda teknik seviyelerin ön plana
çıkacağı bir gün geçirebiliriz. Paritede bugün 1,2210 – 1,2241 ve
1,2300 seviyeleri direnç; 1,2107 – 1,2000 ve 1,1940 seviyeleri
destek olarak izlenebilir.

Günlük Pivot Seviyeleri
   1.2225

  1.2166  

 1.2127   

1.2089    

 1.2030   

  1.1971  

   1.1933
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USD/TRY

Yurt içerisinde sanayi üretim endeksi kasımda yıllık bazda %1,3 ile
pandemiden bu yana ilk kez daralma kaydetti. Sanayi üretimindeki
aylık daralma ise %1,1 düzeyinde gerçekleşti. İşsizlik oranı ise
değişim göstermeyerek %10,2 düzeyinde açıklandı. ABD tarafında
Fed Başkanı Powell, para politikasına ilişkin bir değerlendirmede
bulunmazken, toptan eşya stokları kasım ayında beklentiler
dahilinde %1 düzeyinde artış kaydetti. Açıklanan verilerin ve haber
akışlarının fiyatlamalara etkisi sınırlı kalırken, kurda yatay seyirlerin
etkili olmaya devam ettiği görüldü. Bugün içeride cari işlemler
dengesi açıklanacak olup, kasım ayında 4.5 milyar dolar cari açık
öngörüyoruz. ABD’de ise veri akışı sakin. Dolar/TL, bu sabah saat
08:45 itibariyle 18,79’lu seviyelerden işlem görüyor.

Günlük Pivot Seviyeleri
   18.7753

  18.7513  

 18.7303   

18.7093    

 18.6853   

  18.6613  

   18.6403

EUR/TRY

Avrupa cephesinde dün açıklanan önemli veri akışı bulunmazken,
ECB yetkililerinin açıklamaları takip edildi. ECB yönetim kurulu
üyesi M. Centeno, mevcut faiz artırım sürecinin sona yaklaştığını
söylerken, enflasyonun mart ayında düşmeye devam edeceğini
ekledi. Yurt içinde kasımda sanayi üretimi pandemi sürecinden bu
yana ilk kez yıllık bazda %1,3 açıklanarak daralma kaydederken,
aylık bazda daralma %1,1 oldu. Ülkede mevsim etkisinden
arındırılmış işsizlik oranı %10,2 seviyesinde gerçekleşti. Dünya
Bankası son raporunda Türkiye için 2023 büyüme tahminini 0,5
puan düşürerek %2,7'ye çekti. Raporda 2023 yılı küresel büyüme
tahmini de düşürüldü, yeni şokların küresel ekonomiyi resesyona
sokabileceği uyarısı yapıldı. Euro/TL kuru bu sabah 08:30
saatlerinde 20,17’li seviyelerden fiyatlanıyor.

Günlük Pivot Seviyeleri
   20.2190

  20.1334  

 20.0809   

20.0283    

 19.9427   

  19.8571  

   19.8046
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XAU/USD

Küresel piyasalarda, ons altın temkinli seyrini koruyor. Bugün için
ABD'de açıklanacak önemli bir veri bulunmazken, yarınki ABD
enflasyonu piyasalar tarafından yakından bekleniyor. Bu sabah
dolar endeksi 103,15-103,38 arasında işlem görüyor. Dün Fed
Başkanı Powell'ın konuşması vardı ancak ekonomik veya parasal
görünüme ilişkin yorumlarda bulunmadı. Sadece, enflasyonun
yüksek olduğu dönemlerde fiyat istikrarını onarmak için kısa vadede
ekonomiyi yavaşlatmak gibi yaygın biçimde kullanılmayan
önlemlerin alınması gerekebileceğini belirtti. Bugün veri bazlı
hareket beklenmezken, gün içinde olası Fed yetkililerinden
gelebilecek açıklamalar izlenebilir. Yarın ABD'de TÜFE verisi önemli
olacak. Ons altında 1873$ - 1861$ - 1848$ destekler, 1891$ -
1905$ - 1918$ direnç noktaları olarak görülüyor.

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 üyelerinden gelen şahin tondaki açıklamalar küresel hisse
piyasaları üzerinde bir miktar baskı oluştursa da piyasalarda gün
içerisinde dalgalı bir seyir öne çıktı. ECB Yönetim Kurulu Üyesi
Isabel Schnabel enflasyonun sınırlı biçimde yavaşladığını ve
borçlanma maliyetlerinin daha da artması gerektiğini söyledi.
Merkez bankalarına yönelik beklentiler ile ekonomik veriler risk
iştahını şekillendirmeye devam edecektir. Bu sabah hafif alıcılı bir
seyrin izlendiği DAX vadelisinde 14.958 – 15.000 – 15.051 ve
15.150 seviyeleri direnç olarak takip edilebilir. 15.000 üzerindeki
kapanışlar yükselişlerin devamlılığı açısından önem taşımaktadır.
Geri çekilmelerde ise 14.871 – 14.828 – 14.750 ve 14.682
seviyeleri destek konumunda bulunmaktadır. 

Günlük Pivot Seviyeleri
   14,968.67

  14,769.33  

 14,659.67   

14,550.00    

 14,350.67   

  14,151.33  

   14,041.67
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Dow Jones Yakın Vade

Dow Jones(DJI) endeksi dünü %0,56 yükselişle 33.704 puandan
tamamladı. ABD borsalarında dün alımlar izlenirken, bu sabah ABD
vadelilerinde karışık seyirler görülüyor. Ancak DJI vadelisi bu sabah
sınırlı da olsa yükselişte işlem görüyor. Dün ABD'de açıklanan
önemli bir veri bulunmuyordu. Fed Başkanı Powell'ın konuşması
vardı ancak ekonomik-parasal görünüme ilişkin önemli
açıklamalarda bulunmadı. Powell, enflasyonun yüksek olduğu
dönemlerde fiyat istikrarını onarmak için kısa vadede ekonomiyi
yavaşlatmak gibi yaygın biçimde kullanılmayan önlemlerin alınması
gerekebileceğini söyledi. Bugün içinde ABD'de açıklanacak önemli
bir veri akışı görülmemektedir. Yarın ABD TÜFE günü. Sözleşme
için 34.047 - 34.286 - 34.554 direnç noktaları, 33.667 - 33.456 -
33.225 destek noktaları olarak izlenebilir.

Günlük Pivot Seviyeleri
   33,901.00

  33,684.00  

 33,377.00   

33,070.00    

 32,853.00   

  32,636.00  

   32,329.00

S&P 500 Yakın Vade

S&P 500 endeksi dünü %0,04 yükselişle 3.920 seviyesinden
kapattı. Küresel piyasalarda risk iştahı toparlanmaya çalışıyor. Dün
ABD borsalarında alımlar vardı. Bu sabah S&P500 endeksi
vadelisinde hafif alıcılı seyirler görülüyor. Dün için Fed Başkanı
Powell'ın konuşması önemliydi ancak ekonomiye veya para
politikasına ilişkin açıklamalarda bulunmadı. Powell, enflasyonun
yüksek olduğu dönemlerde fiyat istikrarını onarmak için kısa vadede
ekonomiyi yavaşlatmak gibi yaygın biçimde kullanılmayan
önlemlerin alınması gerekebileceğinin altını çizdi. Bugün içinde
açıklanacak önemli bir veri akışı bulunmuyor. Yarın ABD'de TÜFE
verisi takip edilecek. Sözleşme için 3.912 - 3.883 - 3.856 destek
noktaları olarak görülürken, 3.975 - 4.004- 4.032 direnç noktaları
olarak takip edilebilir.

Günlük Pivot Seviyeleri
   3,961.42

  3,928.83  

 3,901.67   

3,874.50    

 3,841.92   

  3,809.33  

   3,782.17
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Brent Petrol

Petrol fiyatları bu sabah satıcılı işlem görüyor. Bu hafta API
tarafından açıklanan haftalık petrol stoklarında 14.9 mn varillik artış
yaşandı. Bu da, petrol için negatif bir veri olarak yorumlandı. ABD
Enerji Bakanlığı'na bağlı Enerji Bilgi İdaresi 2024 yılında da petrol
talebinin 2023 yılına göre 1,72 milyon varil/gün artarak 102,20
milyon varil/gün olacağını öngördüğünü duyurdu. Bu sabah küresel
borsalarda risk iştahı toparlanmaya çalışıyor. Bugün için DOE
tarafından açıklanacak haftalık petrol stokları takip edilecek.
ABD'de açıklanacak önemli bir veri akışı bulunmuyor. Brent petrol
için 80,38$ - 81,50$ - 82,56$ direnç noktaları olarak izlenebilir.
Aşağı yönlü hareketin devamında 78,63$ - 77,54$ ve 76,48$ destek
noktaları olarak takip edilebilir. 

Günlük Pivot Seviyeleri
   86.13

  84.40  

 81.24   

78.08    

 76.35   

  74.63  

   71.46

USD/JPY

ABD cephesinde Fed Bankası Başkanı Jerome Powell İsveç'in
başkenti Stockholm'deki bir forumda yapacağı konuşma metninde
Merkez Bankası'nın daha yeşil ekonomiyi teşvik etmek için
yetkilerini ne kadar kullanacağına dair sınırları çizerken bankanın
bir iklim düzenleyici kuruluşu olmayacağını belirtti. Dün 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. Enerji ve hammadde
maliyetlerindi artış ile JPY’de yaşanan değer kaybı, yüksek
enflasyonun sebepleri arasında bulunuyor. Paritede 131,34 –
130,55 ve 129,52 destek, 132,72 – 133,70 ve 134,77 izlenen direnç
seviyeleridir. 

Günlük Pivot Seviyeleri
   134.77

  133.93  

 132.46   

130.98    

 130.14   

  129.31  

   127.83
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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."

444 0 435 www.gedikyatirim.com.tr

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

