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Piyasa Gündemi

ABD’de geçen hafta perşembe günü açıklanan ve düşüş eğilimini
devam ettiren enflasyon rakamları sonrasında Fed’e ilişkin faiz
artırımlarının daha ılımlı olacağına ilişkin beklentilerin güç kazandığı
görülüyor. Bu gelişmelerle küresel risk iştahı da güç kazanırken,
Fed üyelerinden gelen son açıklamalarda şubat ayı toplantısı için
25 baz puan faiz artırımına işaret ediliyor. Fed’e yönelik beklentiler
ve ekonomik veri akışları risk iştahını ve fiyatlamaları
şekillendirmeye devam edecektir. 

Açıklanacak Önemli Ekonomik Veriler       
•    11:00 Türkiye – Bütçe Dengesi Önem: Orta

Türkiye

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası’nın reel sektör ve finansal
sektör temsilcileri ve profesyonelleri ile gerçekleştirdiği Ocak ayı
piyasa katılımcıları anketinde yılsonu enflasyon beklentisi %32,46
oldu. 12 aylık enflasyon beklentisi de %30,44 seviyesine geriledi.
Ankette enflasyon beklentilerine ilişkin aşağı yönlü revizyonlar
gelirken, kur beklentilerinin yukarı çekildiği izlendi. Buna göre anket
katılımcılarının yıl sonu Dolar/TL beklentisi 23,12 olarak belirlendi.
Türkiye Sermaye Piyasaları Birliği (TSPB) tarafından hazırlanan
2022 yılı finansal piyasa özet verilerine göre, yerli yatırımcıların pay
senedi varlıkları 2022'de rekor bir büyümeyle, % 250 artarak 1
trilyon 836 milyar liraya çıktı. TCMB 3 aydan uzun vadeli TL
mevduatlarda zorunlu karşılık oranlarını sıfırladı. Daha önce 6 aya
kadar vadeli TL mevduatlarda zorunlu karşılık oranları %6, 1 yıla
kadar olan vadeli mevduatlarda %4, 1 yıl ve daha uzun vadeli
mevduatlarda %3 olarak uygulanıyordu. Yurt içinde bugün bütçe
dengesi rakamları takip edilecek.

Euro Bölgesi

Avrupa İstatistik Ofisi (Eurostat), Avrupa Birliği (AB) ve Euro
Bölgesi'nin Kasım ayı mevsimsellikten arındırılmış sanayi üretim
verilerini açıkladı. Buna göre, 19 üyeli Euro Bölgesi'nde sanayi
üretimi, Kasım'da Ekim ayına kıyasla yüzde 1, Kasım 2021'e göre
de yüzde 2 artış kaydetti. Anketlere göre beklentiler aylık yüzde 0,5
yıllık yüzde 0,8 seviyesinde artış olacağı yönündeydi. Öte yandan,
Polonya Parlamentosunun alt kanadı Sejm, Avrupa Birliği'nin (AB)
Varşova'ya sağlanan fonların kilidinin açılması için şart koştuğu
yasal reformu onayladı. Yargıya daha fazla bağımsızlık sağlaması
ve adalette eşitliği ön plana çıkarması hedeflenen reform, 23,9
milyar Euro’luk hibe ve 11,5 milyar Euro tutarında ucuz kredinin
yolunu açacak.

ABD

Atlanta Fed Başkanı Raphael Bostic, geçtiğimiz perşembe günü
açıklanan ve 1 yıldan uzun sürenin en düşük enflasyon verisinden
sonra ufak montanlı faiz artışından yana olduğunu söyledi. Bostic
CBS’e verdiği mülakatta enflasyonda yavaşlama olduğunu gösteren
Aralık verisi sonrası faiz artış hızını yavaşlatma taraftarı olduğunu
belirtti. Aralık ayında yıllık enflasyonun yüzde 6,5’e gerilemesinin
ardından Fed yetkililerinin 31 Ocak-1 Şubat’taki toplantısında faiz
artış hızını yavaşlatması bekleniyor. Fed üst üste 4 toplantıda 75’er
baz puanlık faiz artırımının ardından son toplantıda faizi 50 baz
puan artırarak yüzde 4,25-4,5 aralığına çekmişti. Fed yetkilileri
faizlerin bu sene yüzde 5’in üzerine yükseleceği ve bir süre orada
kalacağı tahminini yapmıştı. Bugün piyasaları etkileyecek önemli bir
veri akışı bulunmuyor.

Piyasa Verileri

Pariteler Son Günlük Değ.
(%)

Haftalık Değ.
(%)

Yılbaşı Değ.
(%)

USDTRY 18.7878 0.02 0.09 0.42
EURTRY 20.3696 0.11 1.12 1.70
EURUSD 1.0842 0.08 1.03 1.32
GBPUSD 1.2242 0.27 0.51 1.27
USDJPY 127.99 0.13 -2.89 -2.28

Sepetler Son Günlük Değ.
bp

Haftalık Değ.
bp

Yılbaşı Değ.
bp

½ $ + ½ € 19.8838 16.75 46.75 39.75
Dolar Endeksi 102.1410 -3.90 -86.00 -138.10
REK 54.6600 - - 0.00

Endeks Vadeliler Son Günlük Değ.
(%)

Haftalık Değ.
(%)

Yılbaşı Değ.
(%)

S&P 500 Yakın Vade 4,016.00 -0.06 2.61 4.01
DAX Yakın Vade 15,200.00 0.31 2.11 8.66
Dow Jones Yakın
Vade 34,412.00 -0.01 2.20 3.39

Emtialar Son Günlük Değ.
(%)

Haftalık Değ.
(%)

Yılbaşı Değ.
(%)

Ons Altın 1,915.46 -0.27 2.36 5.04
Gram Altın 1,156.88 -0.27 2.43 5.47
WTI 79.45 -1.11 5.90 -1.34
BRENT 84.68 -1.06 6.08 0.42
Bakır 4.11 0.15 5.86 8.11

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 10.3200 0.00 172.00 49.00
ABD 10 Yıllık 3.5050 0.60 -2.00 -37.50
ABD 2 Yıllık 4.2200 0.50 1.20 -20.40
Almanya 10 Yıllık 2.1410 0.80 -6.80 -43.10
Almanya 2 Yıllık 2.5870 1.80 1.00 -14.00

Gelişmekte Olan
Ülke Kurları Son Günlük Değ.

(%)
Haftalık Değ.

(%)
Yılbaşı Değ.

(%)
USDZAR 16.8262 0.14 -0.75 -1.07
USDIDR 15,045.00 -0.37 -3.50 -3.10
USDTRY 18.7878 0.02 0.09 0.42
USDRUB 68.6250 -0.54 -1.84 -6.63
USDBRL 5.0959 -0.12 -3.07 -3.61
USDCNY 6.7073 0.06 -0.96 -2.77
USDMXN 18.7593 -0.05 -2.01 -3.74
USDCZK 22.1270 -0.11 -1.04 -2.01
USDHUF 365.8400 0.01 -0.93 -1.93
USDPLN 4.3298 -0.08 -0.95 -1.15
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Euro/Dolar

Euro Bölgesi'nde sanayi üretimi, kasım ayında Ekim ayına kıyasla
%1, yıllık bazda %2 artış kaydetti. Almanya'nın GSYH'si piyasa
beklentilerinin üzerinde 2022 yılında %1,9'lık artış kaydetti. Böylece
Alman ekonomisi enerji krizi nedeniyle 2021’deki %2,6 büyümenin
üzerine çıkamadı. ABD’de Michigan Üniversitesi tarafından ölçülen
tüketici güven endeksi, ocakta aylık 4,9 puan artışla 64,6'ya çıkarak
Nisan 2022'den bu yana en yüksek seviyesini kaydetti. Fed’in
agresif olacağına ilişkin beklentilerin yumuşaması dolar endeksinde
zayıflamayı beraberinde getirirken, risk iştahında haftanın ilk işlem
günü pozitif seyir ön planda. 1,08’li seviyelerin üzerinde
fiyatlamanın yaşandığı paritede 1,0873 - 1,0914 - 1,0961 seviyeleri
direnç, 1,0786 - 1,0739 - 1,0698 izlenen destek noktalarıdır. 

Günlük Pivot Seviyeleri
   1.0962

  1.0915  

 1.0874   

1.0833    

 1.0786   

  1.0739  

   1.0698

GBP/USD

BoE'den yapılan açıklamada, piyasaların dengelenmesi amacıyla
29 Kasım 2022'den bu yana devam eden ve toplam hacmi 19,3
milyar sterlini bulan tahvil satışının bugün itibarıyla sonlandırıldığı
bildirildi. Banka hükümetin bütçe düzenlemeleri kapsamında
planladığı adımlar nedeniyle yaşanan gerilimi düşürmek ve
piyasaları yeniden düzenlemek amacıyla Ekim 2022'de 80 milyar
sterlin hacminde tahvil satışı yapılacağını duyurmuştu. GBP/USD
paritesi bu sabah itibariyle 1,2243 seviyesinde fiyatlanıyor. Paritede
teknik açıdan 1,2272 – 1,2309 – 1,2370 seviyeleri direnç, 1,2174 –
1,2113 – 1,2076 noktaları ise destek olarak izlenebilir.

Günlük Pivot Seviyeleri
   1.2245

  1.2166  

 1.2113   

1.2059    

 1.1980   

  1.1901  

   1.1847
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USD/TRY

TCMB Piyasa Katılımcıları Anketi sonuçlarına göre yıl sonu
enflasyon beklentisi %32,46 düzeyinde gerçekleşirken, yıl sonu
Dolar/TL beklentisi ise 23,43 olarak kaydedildi. TCMB Liralaşma
stratejisi kapsamında 3 aydan uzun vadeli TL mevduatları için
zorunlu karşılıklar oranını yüzde sıfır olarak belirledi. Diğer taraftan
TCMB, 2023 yıl sonuna kadar yurt dışından doğrudan temin edilen
6 aydan uzun vadeli yabancı para yükümlülüklerindeki artış için
zorunlu karşılık oranını yüzde sıfır olarak belirledi. Bugün yurt
içerisinde bütçe dengesi dışında önemli bir veri akışı bulunmuyor.
Geçen hafta yatay seyirlerin ağırlık kazandığı Dolar/TL’de, bu sabah
saat 08:45 itibariyle 18,78’li seviyelerden işlemler geçiyor. Dolar
endeksi ise 101,95 civarında bulunuyor.

Günlük Pivot Seviyeleri
   18.8300

  18.8015  

 18.7707   

18.7399    

 18.7114   

  18.6829  

   18.6521

EUR/TRY

Haftanın son işlem günü Euro Bölgesi'nde sanayi üretimi, kasım
ayında Ekim ayına kıyasla %1, yıllık bazda %2 artış kaydetti.
Almanya'nın GSYH'si piyasa beklentilerinin üzerinde 2022 yılında
%1,9'lık artış kaydetti. Yurt içinde ise  piyasa katılımcıları anketinde
yılsonu enflasyon beklentisi %32,46 oldu. 12 aylık enflasyon
beklentisi de %30,44 seviyesine geriledi. Ankette enflasyon
beklentilerine ilişkin aşağı yönlü revizyonlar gelirken, kur
beklentilerinin yukarı çekildiği izlendi. Buna göre anket
katılımcılarının yıl sonu Dolar/TL beklentisi 23,12 olarak belirlendi.
Ayrıca TCMB 3 aydan uzun vadeli TL mevduatlarda zorunlu karşılık
oranlarını sıfırladı. Yurt içinde bugün bütçe dengesi rakamları ön
planda olacak. Euro/TL kuru bu sabah 08:30 saatlerinde 20,36’li
seviyelerden fiyatlanıyor.

Günlük Pivot Seviyeleri
   20.1852

  20.0647  

 19.9784   

19.8921    

 19.7716   

  19.6510  

   19.5647
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XAU/USD

Ons altın geçtiğimiz haftadan bu yana 1865$ seviyesinin üzerinde
tutunmayı başardı. Geri çekilmelerde sınırlı kaldı. ABD'de açıklanan
enflasyon verisinin beklentilerin altında kalması ve Fed'in gelecek
dönemde faiz konusunda frene basmasını destekleyen bir veri
olması, dolar endeksindeki gevşemeye neden oldu. Gevşeyen
dolar, emtiaları destekledi ve ons altında 1900$ seviyesinin
üzerinde seyirler izleniyor. Bugün içinde doların seyri takip edilebilir.
Risk iştahı olumlu bir hafta başladı. Bugün için açıklanacak önemli
bir veri akışı bulunmuyor. Davos'ta Dünya Ekonomik Forumu bugün
başlıyor. Gün içerisinde oradaki haber akışları izlenebilir. Ons
altında 1930 - 1941 - 1960 direnç noktaları olarak takip edilebilir.
Geri çekilmelerde, 1901 - 1881 - 1871 destek noktaları olarak
görülüyor.

Günlük Pivot Seviyeleri
   1,919.17

  1,894.52  

 1,880.72   

1,866.92    

 1,842.26   

  1,817.61  

   1,803.81

DAX Yakın Vade

Almanya Federal İstatistik Ofisi'nin (Destatis) açıkladığı verilere
göre, Almanya'nın GSYH'si piyasa beklentilerinin üzerinde 2022
yılında yüzde 1,9'lık artış kaydetti. Böylece Alman ekonomisi enerji
krizi nedeniyle 2021’deki yüzde 2,6 büyümenin üzerine çıkamadı.
Piyasa beklentisi ekonominin geçen yıl yüzde 1,8 büyümesi
yönündeydi. Almanya hisse senedi endeksi DAX, son kapanışın
ardından Yiyecek & İçecek, İlaç & Sağlık ve Medya sektörlerindeki
hisselerin yükselişleriyle seansı yüzde 0,19 kazançla noktaladı ve
seansı 15,086 seviyesinden sonlandırdı. Bu sabah itibariyle endeks
15,145 seviyesinde hafif pozitif hareket ediyor. Teknik açıdan
15,222 – 15,287 – 15,388 seviyeleri direnç, 15,057 – 14,956 –
14,892 pivot noktaları ise destek olarak takip edilebilir.

Günlük Pivot Seviyeleri
   15,167.33

  15,030.67  

 14,958.33   

14,886.00    

 14,749.33   

  14,612.67  

   14,540.33
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Dow Jones Yakın Vade

ABD hisse senedi piyasaları Cuma günü tüketici hizmetleri,
hammadde ve teknoloji sektörleri öncülüğünde yükseldi. Dow Jones
endeksi %0,33 yükselişle günü tamamladı. ABD’de yumuşayan
enflasyon beklentileri ve Fed’den gelen faiz artış hızını düşürme
sinyalleri doların yeni haftada da düşmesine yol açıyor. ABD’de ise
piyasalar Martin L. King günü dolayısıyla işleme kapalı olacak.
Ancak Amerikan ve Avrupa vadelileri rallinin devamına işaret ediyor.
Endeks için 34,595 - 34,758 - 35,053 seviyeleri direnç, 34,136 -
33,841 - 33,678 seviyeleri destek olarak takip edilebilir.

Günlük Pivot Seviyeleri
   34,364.00

  34,117.00  

 33,983.00   

33,849.00    

 33,602.00   

  33,355.00  

   33,221.00

S&P 500 Yakın Vade

ABD hisse senedi piyasaları Cuma günü tüketici hizmetleri,
hammadde ve teknoloji sektörleri öncülüğünde yükseldi. S&P 500
endeksi %0,40 yükselişle günü tamamladı. ABD’de yumuşayan
enflasyon beklentileri ve Fed’den gelen faiz artış hızını düşürme
sinyalleri doların yeni haftada da düşmesine yol açıyor. ABD’de ise
piyasalar Martin L. King günü dolayısıyla işleme kapalı olacak.
Ancak Amerikan ve Avrupa vadelileri rallinin devamına işaret ediyor.
Endeks için 4,041 - 4,064 - 4,104 seviyeleri direnç, 3,979 - 3,939 -
3,916 seviyeleri destek olarak takip edilebilir.

Günlük Pivot Seviyeleri
   4,018.25

  3,995.75  

 3,954.75   

3,913.75    

 3,891.25   

  3,868.75  

   3,827.75
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Brent Petrol

Petrol fiyatları yeni haftaya satıcılı başlıyor. Geçtiğimiz hafta petrol
fiyatlarında yükseliş izlenirken, biraz düzeltme hareketlerinin geldiği
görülüyor. Çin'in açılması, enflasyonist endişelerin geçtiğimiz
döneme göre bir nebze de olsa azalması ve buna bağlı olarak
merkez bankalarının faiz konusunda yavaş yavaş frene basacak
olmaları, petrol fiyatları açısından olumlu gelişmelerdi. Bu hafta
içinde Davos Zirvesi takip edilmeli. Dünya Ekonomik Forumu,
Davos'ta yapılacak. Zirveden, petrolle ilgili gelecek açıklamalar,
fiyatların seyrini etkileyebilir. Bugün için takvim sakin. Davos Zirvesi
bugün başlıyor. Bu hafta içinde Çin'de büyüme verileri petrol için
önemli olabilir. Brent petrol için 86,10 - 86,79 - 88,09 direnç
noktaları, 84,11 - 82,81 - 82,12 destek noktaları olarak izlenebilir.

Günlük Pivot Seviyeleri
   83.63

  82.53  

 81.18   

79.82    

 78.73   

  77.63  

   76.28

USD/JPY

Japon resmi Kyodo ajansının, Toyota ve SoftBank dahil 117 büyük
firmanın dahil olduğu piyasa araştırması, Japon firmaların 2023 yılı
için kapsamlı büyüme beklentilerini sorguladı Buna göre
araştırmaya katılan firmaların yüzde 56'sına denk gelen 65'i, bu yıl
"Japonya'nın ekonomisinde sağlam ya da ılımlı düzeyde bir
büyüme" beklediklerini açıkladı. Geçen yıl başındaki araştırmada bu
oran yüzde 84 olarak kaydedilmişti. USD/JPY paritesi bu sabah
itibariyle 127,94 seviyesinde fiyatlanıyor. Parite için teknik anlamda
129,03 – 130,21 – 131,00 seviyeleri direnç, 127,07 – 126,28 –
125,10 noktaları ise destek olarak takip edilebilir.

Günlük Pivot Seviyeleri
   136.43

  134.58  

 133.63   

132.69    

 130.83   

  128.98  

   128.03
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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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