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Piyasa Gündemi

ABD’de dün açıklanan aralık ayı TÜFE verisi beklentilerle uyumlu
olarak aylık bazda %0,1 oranında düşüş kaydederken, yıllık TÜFE
%7,1 seviyesinden %6,5 seviyesine geriledi. ABD cephesinde
pandeminden bu yana aylık bazda ilk negatif enflasyon görülürken,
açıklanan enflasyon rakamı piyasaları rahatlatan bir gelişme oldu.
Son günlerde bazı Fed üyelerinden gelen şubat ayı için 25 baz
puanlık faiz artırımının yeterli olacağına ilişkin açıklamalar da dikkat
çekiyor.

Açıklanacak Önemli Ekonomik Veriler       
•    10:00 İngiltere – GSYH 2022/4Ç Önem: Yüksek
•    12:00 Almanya – GSYH 2022/4Ç Önem: Yüksek

Türkiye

TCMB'nin brüt rezervleri yeni yılın ilk haftasında 2,3 milyar dolar
gerilemeyle 126,4 milyar dolar oldu. Böylelikle rezervlerde eylül
sonundan bu yana en sert düşüş kaydedildi. Döviz mevduatlarında
7 haftadır devam eden ve 21 milyar doları bulan düşüş serisi yeni
yılın ilk haftası itibariyle son buldu. 6 Ocak haftası itibariyle döviz
mevduatlarında 2,7 milyar dolarlık artış kaydedildi. 6 Ocak haftası
itibariyle kur korumalı mevduatların büyüklüğü 45,3 milyar TL
düşüşle 1,37 trilyon TL'ye geriledi. Son iki haftada kur korumalı
mevduatlardan 93 milyar TL çıktı. Haftalık istatistiklere göre yabancı
yatırımcı 6 Ocak haftasını satışla tamamladı. Buna göre yurt dışı
yerleşik kişiler borsada 351,9 milyon hisse senedi ve tahvil tarafında
ise 55,1 milyon dolarlık satış gerçekleştirdi. Yurt içinde piyasa
katılımcıları anketi takip edilecek.

Avrupa

Avrupa Merkez Bankası'nın tüketici beklentileri anketine göre, Euro
Bölgesi'ndeki tüketiciler, gelecek aylarda daha düşük enflasyon
beklediğini gösterdi. Euro Bölgesi'ndeki tüketicilerin 12 ay için
ortalama enflasyon beklentisi %5,4'ten %5'e indi. Tüketicilerin
gelecek 3 yıl için enflasyon beklentisi ise %3'ten %2,9'a geriledi.
Euro Bölgesi’nde bugün sanayi üretimi ve dış ticaret rakamlarının
açıklanması bekleniyor.

ABD

ABD'de tüketici fiyatları aralık ayında beklentilere paralel bir önceki
yılın aynı dönemine göre %6,5 artarken, aylık bazda %0,1'lik
gerileme kaydetti. Aralık ayında aylık enflasyon, Mayıs 2020'den bu
yana görülen ilk negatif aylık enflasyon oldu. Aylık negatif
enflasyonda düşük enerji maliyetlerinin etkisi etkili oldu. Çekirdek
göstergelerin de piyasa beklentilerine paralel geldiği görüldü.
ABD'de gıda ve enerji hariç tüketici fiyatları aralık ayında aylık
olarak %0,3 artarken, yıllık bazda artış %5,7 oldu. Philadelphia Fed
Başkanı Patrick Harker, Fed faiz artışları hakkında yaptığı
değerlendirmede, “25 baz puanlık artışlar ileriye dönük olarak
uygun olacak.” dedi. ABD’de bugün Michigan ekonomik güven
endeksleri açıklanacak.

Piyasa Verileri

Pariteler Son Günlük Değ.
(%)

Haftalık Değ.
(%)

Yılbaşı Değ.
(%)

USDTRY 18.7818 -0.01 0.31 0.39
EURTRY 20.3691 -0.08 2.19 1.70
EURUSD 1.0845 -0.08 1.89 1.35
GBPUSD 1.2198 -0.14 0.92 0.90
USDJPY 128.83 -0.29 -2.33 -1.64

Sepetler Son Günlük Değ.
bp

Haftalık Değ.
bp

Yılbaşı Değ.
bp

½ $ + ½ € 19.7163 7.85 29.75 23.00
Dolar Endeksi 102.3100 6.40 -160.10 -121.20
REK 54.6600 - - 0.00

Endeks Vadeliler Son Günlük Değ.
(%)

Haftalık Değ.
(%)

Yılbaşı Değ.
(%)

S&P 500 Yakın Vade 3,997.00 -0.16 2.08 3.52
DAX Yakın Vade 15,137.00 0.00 3.22 8.21
Dow Jones Yakın
Vade 34,270.00 -0.14 1.47 2.96

Emtialar Son Günlük Değ.
(%)

Haftalık Değ.
(%)

Yılbaşı Değ.
(%)

Ons Altın 1,895.82 -0.14 1.55 3.96
Gram Altın 1,144.77 -0.12 1.91 4.37
WTI 78.38 -0.14 6.04 -2.67
BRENT 83.70 -0.30 6.48 -0.74
Bakır 4.07 -0.14 7.16 7.21

Tahviller Son Günlük Değ.
bp

Haftalık Değ.
bp

Yılbaşı Değ.
bp

Türkiye 2 Yıllık 9.8700 0.00 51.00 -10.00
Türkiye 10 Yıllık 9.8300 32.00 126.00 0.00
ABD 10 Yıllık 3.4630 2.90 -9.30 -41.70
ABD 2 Yıllık 4.1570 3.30 -12.60 -26.70
Almanya 10 Yıllık 2.1330 -3.70 -18.40 -43.90
Almanya 2 Yıllık 2.5690 -1.60 -8.30 -15.80

Gelişmekte Olan
Ülke Kurları Son Günlük Değ.

(%)
Haftalık Değ.

(%)
Yılbaşı Değ.

(%)
USDZAR 16.7765 0.32 -1.84 -1.36
USDIDR 15,148.45 -0.29 -2.91 -2.43
USDTRY 18.7818 -0.01 0.31 0.39
USDRUB 67.8650 0.12 -6.39 -7.67
USDBRL 5.1087 0.16 -2.23 -3.37
USDCNY 6.7331 -0.08 -1.54 -2.39
USDMXN 18.8652 0.09 -1.42 -3.20
USDCZK 22.1647 0.05 -1.57 -1.84
USDHUF 366.6600 0.18 -1.05 -1.71
USDPLN 4.3308 0.10 -1.64 -1.13
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Euro/Dolar

ECB’nin tüketici beklentileri anketine göre, Euro Bölgesi'ndeki
tüketiciler, gelecek aylarda daha düşük enflasyon beklediğini
gösterdi. Euro Bölgesi'ndeki tüketicilerin 12 ay için ortalama
enflasyon beklentisi %5,4'ten %5'e indi. Tüketicilerin gelecek 3 yıl
için enflasyon beklentisi ise %3'ten %2,9'a geriledi. ABD'de tüketici
fiyatları aralık ayında beklentilere paralel yıllık bazda %6,5 artarken,
aylık bazda %0,1'lik gerileme kaydetti. Aralık ayında aylık
enflasyon, Mayıs 2020'den bu yana görülen ilk negatif aylık
enflasyon oldu. Aylık negatif enflasyonda düşük enerji maliyetlerinin
etkisi etkili oldu. Verinin ardından yükselişin güç kazandığı paritede
1,0868 – 1,0896 ve 1,0925 seviyeleri direnç, 1,0818 – 1,0778 ve
1,0725 izlenen destek noktalarıdır. 

Günlük Pivot Seviyeleri
   1.1038

  1.0953  

 1.0903   

1.0853    

 1.0767   

  1.0682  

   1.0632

GBP/USD

Dün gözler ABD’de enflasyon verisindeydi. ABD’de tüketici
enflasyonu aralık ayında aylık bazda %0,10 azalarak pandemiden
bu yana ilk kez negatif tarafta gerçekleşti. Ülke, 2022 yılını ise
%6,5’lik enflasyon artışı ile tamamladı. Çekirdek enflasyon tarafında
ise beklentilere paralel aylık %0,3 ve yıllık %5,7’lik artış kaydedildi.
Dün verinin açıklanması ile beraber paritede çift yönlü oynaklığın
arttığı görüldü. Bugün İngiltere’de sanayi üretimi, GSYİH ve dış
ticaret dengesi verileri izlenecek olup, ABD’de ise Michigan tüketici
güven endeksi verisi takip edilecek. Paritede bu sabah hafif düşüş
eğilimleri izleniyor. Bu bağlamda paritede gün içerisinde 1,2211 –
1,2246 ve 1,2300 seviyeleri direnç; 1,2086 – 1,2000 ve 1,1940
seviyeleri ise 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 06 Ocak ile biten haftada yurt içi yerleşiklerin döviz
mevduatları 2,7 milyar dolarlık arışla 194,7 milyar dolar seviyesine
yükselirken, kur korumalı mevduat ise 45,3 milyar TL azalışla 1,37
trilyon TL’ye geriledi. TCMB’nin brüt döviz rezervi yılın ilk haftasında
2,3 milyar dolar azalarak 126,4 milyar dolar seviyesine geriledi.
ABD’de tüketici enflasyonu aralık ayında %0,10 azalışla
pandemiden bu yana ilk kez daralma kaydederken, yıllık enflasyon
ise %6.5 seviyesine geriledi. Çekirdek enflasyon tarafında ise
beklentilere paralel aylık %0,3 ve yıllık %5,7’lik artış kaydedildi.
Açıklanan verilerin ve haber akışlarının fiyatlamalara etkisinin sınırlı
kaldığını söyleyebiliriz.. Dolar/TL, bu sabah saat 08:45 itibariyle
18,78’li seviyelerde yatay seyrediyor.

Günlük Pivot Seviyeleri
   18.7753

  18.7513  

 18.7303   

18.7093    

 18.6853   

  18.6613  

   18.6403

EUR/TRY

Avrupa Merkez Bankası'nın tüketici beklentileri anketine göre, Euro
Bölgesi'ndeki tüketiciler, gelecek aylarda daha düşük enflasyon
beklediğini gösterdi. Euro Bölgesi'ndeki tüketicilerin 12 ay için
ortalama enflasyon beklentisi %5,4'ten %5'e indi. Tüketicilerin
gelecek 3 yıl için enflasyon beklentisi ise %3'ten %2,9'a geriledi.
TCMB’nin brüt rezervleri 2,3 milyar dolar gerilemeyle 126,4 milyar
dolar olurken, döviz mevduatlarında 7 haftadır devam eden ve 21
milyar doları bulan düşüş serisi yeni yılın ilk haftası itibariyle son
buldu. Kur korumalı mevduatların büyüklüğü 45,3 milyar TL düşüşle
1,37 trilyon TL'ye geriledi. Son iki haftada kur korumalı
mevduatlardan 93 milyar TL çıktı. Tüm zamanların zirvesinin test
edildiği Euro/TL kuru bu sabah 08:30 saatlerinde 20,34’lü
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

Ons altın bu hafta 1865$ seviyesinin üzerinde kalmayı başardı ve
dünkü ABD enflasyon verisini bekledi. Aralık ayında ABD'de
enflasyon beklentilerin altında kaldı ve düşüş kaydetti. Enflasyonu
düşürmek için Fed 2022 yılından beri para politikasında sıkılaşıyor.
Dünkü veri, Fed'in 31 Ocak - 01 Şubat tarihleri arasında yapacağı
Fed toplantısına dair beklentileri etkiledi ve 25 baz puanlık ihtimalin
güçlenmesini sağladı. Enflasyonda düşüş bu şekilde devam ederse,
piyasalarda Fed'in mart ayındaki toplantısında faiz artışı
beklemediğini bile belirtmeye başladı. Tabii bu durum enflasyon
verilerine bağlı olacaktır. Bugün için ABD enflasyonu etkisi devam
edebilir. Ons altında 1882$ - 1873$ - 1863$ destek noktaları
olurken, yukarıda 1899$ - 1907$ - 1917$ direnç noktaları olarak
takip edilebilir.

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

ABD’de beklentiler paralelinde açıklanan enflasyon sonrasında
Fed’e ilişkin faiz artış temposunun yavaşlayacağına ilişkin
beklentiler güç kazandı. Küresel hisse piyasalarında Fed’e ilişkin
yatışan endişelerle pozitif bir fiyatlama etkili oldu. Avrupa borsaları
günü yükselişlerle tamamladı. Bugün Almanya’da 2022/4Ç büyüme
rakamı yakından takip edilecektir. Euro Bölgesi’nde ise sanayi
üretimi ve dış ticaret dengesi açıklanacaktır. Bu sabah yatay bir
seyrin izlendiği DAX vadelisinde 15.178 – 15.189 seviyeleri kısa
vadeli ilk direnç noktaları olup, bu seviyeler üzerinde 15.226 –
15.288 ve 15.349 seviyeleri direnç olarak takip edilebilir. Satışların
yaşanması halinde ise 15.100 – 15.067 – 15.005 ve 14.909
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 %0,64 yükselişle 34.189 puandan
tamamladı. ABD endekslerinin yükselişinde dün açıklanan
enflasyon verisi vardı. Aralık ayı enflasyonu dün açıklandı.
Enflasyonda düşüş görülürken, Fed ile ilgili beklentileri de etkilediği
izlendi. Piyasalar, dünkü veriye odaklanmıştı ve veriye bağlı olarak,
Fed'in şubat ayı toplantısına dair beklentileri etkileyeceği
bekleniyordu. Enflasyondaki düşüş sonrası 31 Ocak-01 Şubat
tarihlerinde yapılacak Fed toplantısına dair 25 baz puanlık ihtimaller
güçlendi ve 50 baz puanlık ihtimaller zayıfladı. Bu ortamda,
borsaları destekledi ve yükselişini sağladı. Bu sabah vadeliler hafif
satıcılı. Sözleşme için 34.398 - 34.595 - 34.784 direnç noktaları
olurken, aşağıda 34.061 - 33.878 - 33.700 destek noktaları olarak
karşımıza çıkıyor.

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 %0,03 yükselişle 3.984 seviyesinden
kapattı. Aralık ayı ABD enflasyonundaki düşüş, piyasalara moral
oldu. Dün ABD borsalarındaki yükselişin nedeni ABD
enflasyonuydu. Düşüş kaydeden enflasyon verisi sonrasında Fed'in
31 Ocak-01 Şubat tarihlerinde yapacağı toplantıya dair beklentiler
netleşmeye başladı ve 25 baz puanlık ihtimaller güçlendi. Bu da,
borsaları destekledi, dolar hafif geriledi. Bugün içinde ABD
enflasyon etkisinin fiyatlamalar üzerinde devam etmesi beklenebilir.
Gün içerisinde, Fed yetkililerinin de konuşmaları oluyor. Enflasyon
verisi sonrası açıklamalar önemli olabilir. Bu sabah ABD
vadelilerinde sınırlı kayıplar izleniyor. Sözleşme için 3.973 - 3.945 -
3.915 destek noktaları, 4.016 - 4.042 - 4.068 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 hafif satıcılı seyrediyor. Haftanın genelini
petrol fiyatları alıcılı geçirdi. Goldman Sachs bu yıl için beklentilerini
yukarı yönde revize ettiğini duyurdu. API ve DOE tarafından
açıklanan haftalık stoklardaki artışa rağmen petrol fiyatlarındaki
yükseliş sürdü. Çin'in açılma haberleri de, petrol fiyatlarını
desteklemeye devam ediyor. Dün ABD'de beklenen enflasyon verisi
açıklandı. Beklentilerin altında kaldı ve düşüş ivmesi sürdü. Bu da
Fed'in politikasında daha da agresifleşme ihtimalini zayıflatınca,
dolar negatif, emtialar pozitif fiyatlama izlendi. Şubat ayı Fed
toplantısı için 25 baz puanlık faiz artış ihtimali gündemde bulunuyor.
Brent petrol için 84,66$ - 85,87$ - 87,11$ direnç noktaları, 82,85$ -
81,62$ - 80,38$ 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 cephesinde dün günün majör başlığı enflasyon verisiydi.
ABD'de tüketici fiyatları aralık ayında beklentilere paralel bir önceki
yılın aynı dönemine göre %6,5 artarken, aylık bazda %0,1'lik
gerileme kaydetti. Aralık ayında aylık enflasyon, Mayıs 2020'den bu
yana görülen ilk negatif aylık enflasyon oldu. Aylık negatif
enflasyonda düşük enerji maliyetlerinin etkisi etkili oldu. Uluslararası
Para Fonu Başkanı K. Georgieva, Japonya Merkez Bankası'nın
para politikası duruşunu uygun bir şekilde gözden geçirmekte
olduğunu, ancak ülke düşük enflasyonist baskılarla karşı karşıya
olduğu için politikayı destekleyici tutması gerektiğini bildirdi.
Paritede 129,94 – 130,82 ve 131,93 direnç, 128,64 – 128,10 ve
127,80 izlenen destek seviyeleridir. 

Günlük Pivot Seviyeleri
   135.23

  133.89  

 131.54   

129.20    

 127.86   

  126.52  

   124.17
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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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