
Forex Bülten 18 Ocak 2023

Piyasa Gündemi

İsviçre'nin Davos kasabasında yapılan Dünya Ekonomik Forumu
devam ediyor. Zirveden gelen açıklamalar izleniyor. Fed yetkilileri
de bu haftaki konuşmalarını sürdürüyor. Yetkililer, enflasyonda ikna
edici bir tablo görülene kadar faiz artışlarına devam edeceklerini
vurguluyorlar. Bu sabah Japonya Merkez Bankası herhangi bir
değişiklik yapmayarak, mevcut politikasını korumaya devam etti.
Bugün İngiltere-Euro Bölgesi TÜFE ve ABD'de sanayi üretimi
verileri açıklanacak.

Açıklanacak Önemli Ekonomik Veriler
• 13:00 Euro Bölgesi – TÜFE Önem: Yüksek
• 17:15 ABD – Sanayi Üretimi Önem: Yüksek

Türkiye

Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati, dün gerçekleştirdiği
konuşmasında tek problemin enflasyon olduğunu belirtti. Bakan
Nebati; "O da son iki aydır düşüş eğiliminde ve bu düşüş eğilimi
devam edecektir. Zira küresel emtia ve enerji fiyatlarında
normalleşme başladı. Kurlardaki oynaklık azaldı" dedi. Hazine ve
Maliye Bakanlığı gerçekleştirdiği bir bono ve bir tahvil ihalesinde
967,7 milyon TL'lik net satış yaptı. İhaleler öncesi satışlar ise 600
milyon TL olarak gerçekleşti. TCMB verilerine göre konut fiyat
endeksi Kasım'da bir önceki yılın aynı ayına göre %174,3 arttı.
Türkiye İstatistik Kurumu Aralık ayına ilişkin konut satış verilerini
açıkladı. Aralık ayı verileriyle birlikte konut satışlarında 2022 tablosu
da ortaya çıktı. Yurt içinde açıklanacak önemli veri alkışı
bulunmazken, gündeme dair gelişmeler ön planda olacak.

Euro Bölgesi

AMB Başekonomisti Lane Financial Times'a verdiği mülakatta
faizlerin daha fazla yükselmesi gerektiğini belirtti. Lane "Faizleri
kısıtlayıcı seviyelere çelmemiz gerekiyor. Nihai seviyenin neresi
olduğunu belirlemek için deneyimlerimizden yararlanacağız"
ifadesini kullandı. AMB geçen sene enflasyonla mücadele için
toplam 250 baz puan faiz artırımına gitmiş, yetkililer daha fazla artış
mesajı vermişti. Bloomberg ekonomistleri şu an yüzde 2
seviyesindeki mevduat faizinin yüzde 3,25'e kadar yükselmesini
bekliyor. Öte yandan, İsveç Başbakanı Ulf Kristersson, AB'nin
ekonomik potansiyeline tam olarak ulaşamadığını, araştırma ve
geliştirmeye ABD veya Çin'den çok daha az yatırım yaptığını
belirterek, "Yüksek enerji fiyatları yatırımları Avrupa'dan
uzaklaştırabilir" dedi.

ABD

New York Fed imalat endeksi Ocak'ta yaklaşık 22 puan düşerek
eksi 32,9 değerini aldı. Bu, Mayıs 2020'den beri en düşük seviye
oldu. Endeks böylece son 6 ayın 5'inde daraldı ve Fed'in faiz
artışlarının sektöre olumsuz etkisini gözler önüne serdi. Yeni sipariş
endeksi 27,5 puan azalışla eksi 31,1 değerine, sevkiyat endeksi
27,7 puan azalarak eksi 22,4 değerine geriledi. Sevkiyatlar böylece
Ağustos'tan beri en düşük seviyeye indi. Diğer yandan ABD Merkez
Bankası (Fed), ülkenin en büyük 6 bankasından iklim değişikliğiyle
ilgili risklerin portföylerindeki belirli varlıklar üzerindeki etkisini analiz
etmelerini istedi. Fed'den yapılan açıklamada, bankanın pilot iklim
senaryosu analiz çalışmasının nasıl yürütüleceğine dair bilgiler
paylaşıldı. Bugün ABD tarafında ÜFE ve perakende satış
piyasaların seyri açısından takip edilebilir.

Piyasa Verileri

Pariteler Son Günlük Değ.
(%)

Haftalık Değ.
(%)

Yılbaşı Değ.
(%)

USDTRY 18.7931 0.13 0.09 0.45
EURTRY 20.3205 0.31 0.64 1.46
EURUSD 1.0813 0.18 0.54 1.05
GBPUSD 1.2329 0.40 1.50 1.98
USDJPY 130.30 1.63 -1.68 -0.52

Sepetler Son Günlük Değ.
bp

Haftalık Değ.
bp

Yılbaşı Değ.
bp

½ $ + ½ € 19.8453 5.15 24.00 35.90
Dolar Endeksi 102.4350 4.50 -75.30 -108.70
REK 54.6600 - - 0.00

Endeks Vadeliler Son Günlük Değ.
(%)

Haftalık Değ.
(%)

Yılbaşı Değ.
(%)

S&P 500 Yakın Vade 4,018.25 0.25 0.71 4.07
DAX Yakın Vade 15,259.00 0.14 1.71 9.09
Dow Jones Yakın
Vade 34,056.00 0.15 -0.16 2.32

Emtialar Son Günlük Değ.
(%)

Haftalık Değ.
(%)

Yılbaşı Değ.
(%)

Ons Altın 1,908.15 -0.05 1.68 4.64
Gram Altın 1,152.93 0.07 1.77 5.11
WTI 81.18 -0.13 4.34 0.82
BRENT 86.64 -0.14 4.42 2.75
Bakır 4.18 0.88 2.73 9.99

Tahviller Son Günlük Değ.
bp

Haftalık Değ.
bp

Yılbaşı Değ.
bp

Türkiye 2 Yıllık 10.2500 -13.00 38.00 28.00
Türkiye 10 Yıllık 10.1100 -9.00 60.00 28.00
ABD 10 Yıllık 3.4780 -6.00 -6.20 -40.20
ABD 2 Yıllık 4.1730 -3.40 -5.10 -25.10
Almanya 10 Yıllık 2.0500 -4.10 -12.00 -52.20
Almanya 2 Yıllık 2.4390 -2.10 -14.60 -28.80

Gelişmekte Olan
Ülke Kurları Son Günlük Değ.

(%)
Haftalık Değ.

(%)
Yılbaşı Değ.

(%)
USDZAR 16.9976 -0.36 0.18 -0.06
USDIDR 15,091.50 -0.57 -2.28 -2.80
USDTRY 18.7931 0.13 0.09 0.45
USDRUB 69.0650 0.46 -0.13 -6.03
USDBRL 5.1010 -0.06 -1.22 -3.52
USDCNY 6.7729 -0.01 0.04 -1.82
USDMXN 18.6142 -0.32 -1.73 -4.48
USDCZK 22.1340 -0.20 -1.05 -1.98
USDHUF 366.2680 -0.33 -1.02 -1.82
USDPLN 4.3440 -0.19 -0.33 -0.82
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Euro/Dolar

Avrupa Merkez Bankası Başekonomisti Philip Lane, enflasyonun
hedefe inmesi için faizlerin kısıtlayıcı alana çıkması gerektiğini
söyledi. Avrupa’nın en büyük ekonomisi olan Almanya'da ZEW
ekonomik beklenti endeksi ocak ayında 16,9 seviyesine yükselerek
son bir yılın en yüksek seviyesinde açıklandı. Ülkede enflasyon ise
aralık ayında %10 seviyesinden %8,6 seviyesine geriledi.
Avrupa’da negatif bölgede bulunan güven endeksi enflasyondaki
yumuşama ve enerji fiyatlarındaki düşüşle toparlanma kaydetti. Fed
New York Şubesi'nin açıkladığı imalat endeksi, ocakta 32,9 ile
Mayıs 2020'den bu yana kaydedilen en düşük seviyeye gerileyerek
negatif bölgede kalamaya devam etti. Paritede 1,0751 - 1,0715 -
1,0656 seviyeleri destek, 1,0846 - 1,0905 - 1,0941 izlenen direnç
noktalarıdır.

Günlük Pivot Seviyeleri
   1.0867

  1.0758  

 1.0701   

1.0643    

 1.0535   

  1.0426  

   1.0369

GBP/USD

İngiliz ekonomisi Kasım ayında yüzde 0,1 büyüdü. Oysa beklentiler
aksi yöndeydi ve ekonomistler Kasım ayında ekonominin yüzde 0,2
küçülmesini bekliyordu. Büyümenin sürükleyicisi, yüzde 0,2’lik
artışla servis sektöründen geldi. İngiliz Ticaret Odaları Birliği (BCC)
“Eşi benzeri görülmemiş enerji fiyatları, Avrupa Birliği’yle yeni ticaret
engelleri ve Covid kapanmalarının kalıcı etkileri, küçük işletmeler
için yakın tarihin en zorlu koşullarını yarattı” dedi. GBP/USD paritesi
bu sabah itibariyle 1,2287 seviyesinde fiyatlanıyor. Paritede teknik
açıdan 1,2335 – 1,2383 – 1,2466 seviyeleri direnç, 1,2204 – 1,2121
– 1,2073 noktaları ise destek olarak izlenebilir.

Günlük Pivot Seviyeleri
   1.2436

  1.2268  

 1.2177   

1.2087    

 1.1918   

  1.1750  

   1.1659
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USD/TRY

Yurt içerisinde konut satışları 2022 yılında bir önceki yıla göre %0,4
azalarak 1,485 bin düzeyinde gerçekleşti. ABD tarafında ise New
York Fed imalat endeksi ocak ayında 21,7 puan azalışla -32,9
seviyesine inerken, endeks Mayıs 2020’den bu yana en düşük
seviyeye geriledi. Açıklanan verilerin ve haber akışlarının
fiyatlamalara etkisi olmadığını söyleyebiliriz. Bugün yurt içerisinde
önemli bir veri akışı bulunmuyor. ABD tarafında ise başta üretici
enflasyonu, perakende satışlar, sanayi üretimi ve Bej kitap olmak
üzere yoğun veri akışı takip edilecek. Yoğun veri akışı ile beraber
dolar endeksinde oynaklık artabilir. Kur tarafına etkisi ise sınırlı
kalabileceğini değerlendiriyoruz. Dolar/TL, bu sabah saat 08:30
itibariyle 18,79’lu seviyelerde bulunuyor.

Günlük Pivot Seviyeleri
   18.8778

  18.8333  

 18.7783   

18.7233    

 18.6789   

  18.6345  

   18.5795

EUR/TRY

Almanya'da ZEW ekonomik beklenti endeksi ocak ayında 16,9
seviyesine yükselerek son bir yılın en yüksek seviyesinde açıklandı.
Ülkede enflasyon ise aralık ayında %10 seviyesinden %8,6
seviyesine geriledi. Avrupa’da negatif bölgede bulunan güven
endeksi enflasyondaki yumuşama ve enerji fiyatlarındaki düşüşle
toparlanma kaydetti. Yurt içinde açıklanan önemli veri akışı
bulunmazken, gündeme dair gelişmeler takip edildi. Hazine ve
Maliye Bakanı Nureddin Nebati, tek problemin enflasyon olduğunu
söyleyerek, bu probleminde son iki aydır düşüş eğiliminde
olduğunun altını çizdi. Euro Bölgesi’nde bugün enflasyon
rakamlarının açıklanması beklenirken, içerde gündeme dair
gelişmeler takip edilecek. Euro/TL kuru bu sabah 08:30 saatlerinde
20,21’li seviyelerden fiyatlanıyor.

Günlük Pivot Seviyeleri
   20.3881

  20.1922  

 20.0625   

19.9328    

 19.7370   

  19.5411  

   19.4114
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XAU/USD

Ons altın bu hafta 1929$ direncine doğru hareketine rağmen burayı
aşamamış ve yerini satışlara bırakmıştı. Altındaki ivme kaybı
sürüyor. Bu sabahta sınırlı da olsa 1900$ seviyesinin altına doğru
gerilemeye başladığı dikkat çekiyor. Dolar endeksi bu sabah
102,35-102,89 aralığında işlem görüyor. Bugün için ABD'de
açıklanacak veriler var ve veri bazlı hareket sınırlı da olsa
beklenebilir. Akşam saatlerinde Fed'in bej kitap raporunu da
yayınlaması bekleniyor. Gün içerisinde, Davos Zirvesi takip ediliyor
ve oradan gelen açıklamalar izleniyor. Fed yetkilileri de bu hafta
konuşmalarına devam ediyor ve enflasyonda ikna edici bir tablo
görülene kadar faiz artışını sürdüreceklerini belirtiyorlar. Ons altında
1901 - 1895 - 1886 destek noktaları, 1917 - 1925 - 1932 direnç
noktaları.

Günlük Pivot Seviyeleri
   1,896.13

  1,888.84  

 1,880.04   

1,871.25    

 1,863.95   

  1,856.65  

   1,847.86

DAX Yakın Vade

Almanya'da ZEW ekonomik beklenti endeksi Ocak ayında eksi
23,3'ten 16,9'a yükseldi ve eksi 15 olan beklentileri aştı. Böylece
endeks Şubat 2022'den beri ilk kez pozitife döndü. Ülkede
enflasyon Aralık'ta yüzde 10'dan yüzde 8,6'ya gerilemişti. Almanya
hisse senedi endeksi DAX, son kapanışın ardından Nakliye &
Lojistik, Teknoloji ve Yiyecek & İçecek sektörlerindeki hisselerin
yükselişleriyle 0,35% değer kazanırken seansı 15,187 seviyesinden
sonlandırdı. Bu sabah itibariyle endeks 15,243 seviyesinde hareket
ediyor. Teknik açıdan 15,208 – 15,246 – 15,279 seviyeleri direnç,
15,136 – 15,103 – 15,065 pivot noktaları ise destek olarak takip
edilebilir.

Günlük Pivot Seviyeleri
   15,305.67

  15,186.33  

 15,094.67   

15,003.00    

 14,883.67   

  14,764.33  

   14,672.67
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Dow Jones Yakın Vade

ABD hisse senedi piyasaları dün karışık bir görünüm sergiledi.
Tüketim, teknoloji ve enerji sektörlerinde yükselişler öne çıkarken,
hammadde sektöründe düşüşler izlendi. Dow Jones endeksi %1,14
düşüşle günü tamamladı. ABD piyasalarındaki karışık görünümde
Goldman Sachs’dan gelen beklenti altı bilançonun etkili olduğu
söylenebilir. Yeni günde, ABD vadelilerinde yatay-pozitif bir
görünümün hâkim olduğu söylenebilir. Ekonomik takvime
bakıldığında, ABD tarafında ÜFE ve perakende satış piyasaların
seyri açısından takip edilebilir. Endeks için 34,298 - 34,589 - 34,753
seviyeleri direnç, 33,843 - 33,678 - 33,387 seviyeleri destek olarak
takip edilebilir.

Günlük Pivot Seviyeleri
   34,859.00

  34,674.00  

 34,340.00   

34,006.00    

 33,821.00   

  33,636.00  

   33,302.00

S&P 500 Yakın Vade

ABD hisse senedi piyasaları dün karışık bir görünüm sergiledi.
Tüketim, teknoloji ve enerji sektörlerinde yükselişler öne çıkarken,
hammadde sektöründe düşüşler izlendi. S&P 500 endeksi %0,20
düşüşle günü tamamladı. ABD piyasalarındaki karışık görünümde
Goldman Sachs’dan gelen beklenti altı bilançonun etkili olduğu
söylenebilir. Yeni günde, ABD vadelilerinde yatay-pozitif bir
görünümün hâkim olduğu söylenebilir. Ekonomik takvime
bakıldığında, ABD tarafında ÜFE ve perakende satış piyasaların
seyri açısından takip edilebilir. Endeks için 4,029 - 4,049 - 4,063
seviyeleri direnç, 3,994 - 3,980 - 3,960 seviyeleri destek olarak takip
edilebilir.

Günlük Pivot Seviyeleri
   4,068.17

  4,030.33  

 4,010.17   

3,990.00    

 3,952.17   

  3,914.33  

   3,894.17
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Brent Petrol

Petrol fiyatları bu sabah yatay seyrediyor. Dün OPEC aylık petrol
piyasası raporunu açıkladı. Küresel petrol talebinin bu yıl geçen yıla
kıyasla günlük 2 milyon 220 bin varil artarak yaklaşık 101 milyon
770 bin varile ulaşması beklendiği belirtildi. Bu dönemde, OPEC
içinde ham petrol üretiminin en çok Nijerya'da arttığı görülürken,
Kuveyt ise ham petrol üretiminin en fazla gerilediği ülke olarak
bulunuyor. Uluslararası Enerji Ajansının bugünde aylık görünüm
raporunun açıklanması bekleniyor. OPEC Genel Sekreteri
açıklamasında, OPEC'in global ekonomi konusunda ihtiyatlı ve
iyimser olduğunu belirtti. Bugün için Davos Zirvesinde petrolle ilgili
olası açıklamalar izlenebilir. Brent petrolde 87,63 - 88,61 - 90,42
direnç noktaları, 84,84 - 83,03 - 82,05 destek noktaları olarak
görülüyor.

Günlük Pivot Seviyeleri
   83.03

  82.00  

 81.00   

80.01    

 78.98   

  77.94  

   76.95

USD/JPY

BOJ'un artan enflasyonist baskı karşısında devama teşvik
programını kademeli olarak sona erdirmeye başlayacağı yönündeki
piyasa beklentileri boşa çıktı. Banka, 2 günlük toplantının sonunda
faizi yüzde -0,10 seviyesinde tutulmasına oy birliği ile karar verdi.
Banka, 10 yıl vadeli tahvilin getirisinin yüzde 0 olan hedefin her iki
tarafından 50 baz puan hareket etmesine imkan veren getiri eğrisi
kontrol politikasını da sürdürdü. BOJ yaptığı açıklamada, büyük
ölçekli tahvil alımlarına devam edeceğini ve ihtiyaç olması halinde
alımları esnek bir temelde artıracağını da belirtti. USD/JPY paritesi
bu sabah itibariyle 130,89 seviyesinde fiyatlanıyor. Parite için teknik
anlamda 131,56 – 132,64 – 133,74 seviyeleri direnç, 130,54 –
129,50 – 128,77 noktaları ise destek olarak takip edilebilir.

Günlük Pivot Seviyeleri
   136.69

  135.73  

 133.81   

131.90    

 130.94   

  129.98  

   128.06
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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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