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Piyasa Gündemi

Fed yetkililerinin açıklamaları ve son dönemde açıklanan ABD
istihdam-enflasyon verileri, Fed'in şubat ayındaki toplantısında daha
temkinli bir duruş sergileyeceğini gösteriyor. Dün ABD'de aralık ayı
sanayi üüretim verisinin Eylül 2021'den bu yana en büyük düşüşü
kaydetmesi, resesyon kaygısının devam etmesine neden olmakta.
Bu başlıklar küresel piyasalarda risk iştahının zayıf seyretmesine
yol açıyor. Bugün içeride TCMB'nin faiz kararı takip edilecek. 

Açıklanacak Önemli Ekonomik Veriler
• 13:30 Euro B. – ECB Başkanı Lagarde Konuşması Önem: Yüksek
• 14:00 Türkiye – TCMB Faiz Kararı Önem: Yüksek

Türkiye

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan dün parti grup toplantısında
ekonomiye ve seçime yönelik açıklamalar yaptı. Enflasyonun
önümüzdeki dönemde hızla düşeceğini ifade eden Erdoğan, seçime
ilişkin 14 Mayıs tarihini güçlendirdi. Türkiye Cumhuriyet Merkez
Bankası'nın bankalardan düzenlemeleri dolaylı yoldan aşarak ticari
kredi maliyetlerini artırıcı uygulamalara son vermelerini istediği
belirtildi. TCMB uygulamaların sektör geneline "yaygın olmadığını"
da belirtti. TCMB bankalara ilettiği yazıda uygulamalara devam
edilmesi halinde "aşırı ücretlendirmenin önlenmesi, öngörülebilirliğin
ve şeffaflığın artırılması amaçları çerçevesinde ilave düzenlemelerin
yapılmasına yönelik ihtiyaç doğabilir" dedi. TCMB’nin bugün
gerçekleştireceği toplantıda faizlerde herhangi değişime gitmesi
beklenmezken, metinde verilecek mesajlar günün majör başlığı
konumunda bulunuyor.

Euro Bölgesi

Avrupa İstatistik Ofisi (Eurostat), Euro Bölgesi’nin Aralık 2022
dönemine ilişkin enflasyon nihai verilerini yayımladı. Buna göre,
Euro Bölgesi’nde kasımda yüzde 10,1 olan yıllık enflasyon aralıkta
yüzde 9,2 olarak belirlendi. Euro Bölgesi’nin öncü verilerinde de
aralık ayı enflasyonu aynı seviyede ölçülmüştü. Enflasyon bir
önceki aya kıyasla da yüzde 0,4 geriledi. Öte yandan Davos'ta
düzenlenen Dünya Ekonomik Forumu'nda konuşan Fransa Merkez
Bankası Başkanı Villeroy AMB Başkanı Lagarde'ın 50 baz puan
sözlü yönlendirmesinin hâlâ geçerli olduğunu söyledi. Mart
toplantısındaki faiz artırım miktarını konuşmak için çok erken
olduğunu belirten Villeroy "Toplantı bazında karar alacağımızı net
biçimde söyledik. Veri odaklıyız, bu nedenle Mart toplantısında ne
yapacağımızı söylemek için erken.” dedi.

ABD

Dün ABD’de üretici fiyatlarında pandemiden beri en büyük düşüşü
takip ettik, aylardır devam eden enflasyonist baskıların ardından
üretici enflasyonu Aralık ayında yavaşladı. Çalışma Bakanlığı'nın
verilerine göre ÜFE aylık yüzde 0,5 düşerken, yıllık bazda ise 6,8
olan tahminlerin altında kalarak yüzde 6,2 açıklandı. Bir diğer
yandan Fed, Amerikan ekonomisindeki mevcut duruma ilişkin
değerlendirmelerin yer aldığı "Bej Kitap" raporunun ocak sayısını
yayımladı. Bankanın 12 şubesinden gelen analizlerle hazırlanan
raporda, genel ekonomik faaliyetin Kasım ayından bu yana değişim
göstermediği belirtildi. Gelecek aylarda ekonomide "yavaş büyüme"
beklendiğine işaret edilen raporda, bazı perakendecilerin tatil
sezonunda daha güçlü satışlar yapmasıyla tüketici harcamalarının
arttığı aktarıldı.

Piyasa Verileri

Pariteler Son Günlük Değ.
(%)

Haftalık Değ.
(%)

Yılbaşı Değ.
(%)

USDTRY 18.7911 -0.06 0.04 0.44
EURTRY 20.3017 0.08 -0.41 1.37
EURUSD 1.0803 0.11 -0.47 0.96
GBPUSD 1.2340 0.02 1.03 2.08
USDJPY 127.87 -0.77 -1.03 -2.38

Sepetler Son Günlük Değ.
bp

Haftalık Değ.
bp

Yılbaşı Değ.
bp

½ $ + ½ € 19.8573 1.20 21.95 37.10
Dolar Endeksi 102.2530 -11.00 0.70 -126.90
REK 54.6600 - - 0.00

Endeks Vadeliler Son Günlük Değ.
(%)

Haftalık Değ.
(%)

Yılbaşı Değ.
(%)

S&P 500 Yakın Vade 3,940.50 -0.13 -1.57 2.06
DAX Yakın Vade 15,165.00 -0.53 0.18 8.41
Dow Jones Yakın
Vade 33,335.00 -0.15 -2.87 0.15

Emtialar Son Günlük Değ.
(%)

Haftalık Değ.
(%)

Yılbaşı Değ.
(%)

Ons Altın 1,910.47 0.36 0.63 4.76
Gram Altın 1,154.20 0.30 0.70 5.23
WTI 78.85 -0.87 0.46 -2.08
BRENT 84.37 -0.64 0.51 0.06
Bakır 4.18 -2.02 2.58 10.13

Tahviller Son Günlük Değ.
bp

Haftalık Değ.
bp

Yılbaşı Değ.
bp

Türkiye 2 Yıllık 10.2800 -10.00 41.00 31.00
Türkiye 10 Yıllık 10.0600 -14.00 55.00 23.00
ABD 10 Yıllık 3.3260 -5.40 -10.80 -55.40
ABD 2 Yıllık 4.0510 -4.20 -7.30 -37.30
Almanya 10 Yıllık 2.0210 -7.00 -14.90 -55.10
Almanya 2 Yıllık 2.4540 -0.60 -13.10 -27.30

Gelişmekte Olan
Ülke Kurları Son Günlük Değ.

(%)
Haftalık Değ.

(%)
Yılbaşı Değ.

(%)
USDZAR 17.1193 -0.20 2.37 0.65
USDIDR 15,107.50 -0.32 -0.56 -2.69
USDTRY 18.7911 -0.06 0.04 0.44
USDRUB 68.8150 -0.53 1.52 -6.37
USDBRL 5.1868 0.10 1.69 -1.90
USDCNY 6.7755 0.41 0.55 -1.78
USDMXN 18.9163 0.12 0.36 -2.93
USDCZK 22.1828 -0.13 0.13 -1.76
USDHUF 366.0200 -0.06 0.00 -1.88
USDPLN 4.3764 0.11 1.16 -0.09
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Euro/Dolar

Euro Bölgesi'nde yıllık enflasyon aralıkta aylık bazda %0,4
gerilerken, geçen yılın aynı dönemine göre %9,2 ile tek haneye indi.
ABD’de üretici fiyat endeksi aralık ayında aylık bazda %0,5
düşerken, yıllık bazda %6,2 artış kaydederek pandemiden bu yana
görülen en büyük düşüşü yaşadı. Enerji ve gıda fiyatlarındaki düşüş
üretici enflasyonundaki düşüşe katkı sağladı.  Ülkede perakende
satışlar ise %1,1 beklentilerin üzerinde düşerken, benzer tablo
sanayi üretimi tarafında da görüldü. Talep cephesindeki düşüş
sektör üzerinde baskının yaşanmasında etkili oldu. Açıklanan
verilerin ardından resesyona ilişkin endişeler güç kazanırken, dolar
endeksinde zayıf seyir sürüyor. Paritede kısa vadede 1,0865 -
1,0937 ve 1,0986 seviyeleri direnç, 1,0744 – 1,0694 ve 1,0622
izlenen destek noktalarıdır.

Günlük Pivot Seviyeleri
   1.0867

  1.0758  

 1.0701   

1.0643    

 1.0535   

  1.0426  

   1.0369

GBP/USD

İngiltere'de enflasyon ikinci ayda da düşüşünü sürdürdü ancak yine
de çift hanede kalmaya devam etti. İngiltere İstatistik Ofisi'nin
verilerine göre yıllık enflasyon Aralık'ta yüzde 10,5'e geriledi.
Önceki ay enflasyon yüzde 10,7 olmuş, Ekim ayında ise yüzde 11,1
ile zirve yapmıştı. Bu yavaşlama, uzun zamanların en kötü yaşam
maliyeti krizinin hafiflemeye başladığına işaret etti. Akaryakıt ve
giyim fiyatları yavaşlamada etkili olurken gıda, restoran ve otel
fiyatlarında artış oldu. Çekirdek enflasyon değişmeyerek yıllık yüzde
6,3 oldu. Parite için 1,2434 – 1,2525 – 1,2615 seviyeleri direnç,
1,2253 – 1,2163 – 1,2072 seviyeleri destek olarak takip edilebilir.

Günlük Pivot Seviyeleri
   1.2436

  1.2268  

 1.2177   

1.2087    

 1.1918   

  1.1750  

   1.1659
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USD/TRY

ABD’de ÜFE aralıkta aylık %0,5 azalış kaydederken, yıllık artış ise
%6,2 seviyesine geriledi. Ülkede perakende satışlar aralıkta aylık
%1,1 ile beklentilerin üzerinde azalış kaydederken, sanayi üretimi
tarafı da aralıkta aylık %0,70 azalış kaydederek resesyona ilişkin
beklentileri kuvvetlendirdi. Fed üyesi Bullard, Fed’in mümkün olan
en kısa zamanda faizi %5 üzerine çıkarması gerektiğini bildirirken,
bir diğer Fed üyesi Mester’de faizin %5 üzerine çıkarılması gerektiği
açıklamasında bulundu. Açıklanan verilerin ve haber akışlarının kur
fiyatlamasına etkisi olmadığını söyleyebiliriz. Bugün TCMB faiz
kararı izlenecek olup, beklentiler faizin sabit bırakılacağı yönünde.
Dolar/TL, bu sabah saat 08:45 itibariyle 18,79’lu seviyelerde yatay
seyrine devam ediyor.

Günlük Pivot Seviyeleri
   18.8778

  18.8333  

 18.7783   

18.7233    

 18.6789   

  18.6345  

   18.5795

EUR/TRY

Euro Bölgesi'nde yıllık enflasyon aralıkta aylık bazda %0,4
gerilerken, geçen yılın aynı dönemine göre %9,2 seviyesinde
açıklanarak tek haneye indi. ECB Yönetim Konseyi Üyesi ve Fransa
MB Başkanı Francois Villeroy de Galhau Davos'ta gerçekleştirdiği
konuşmasında borçlanma maliyetlerinde 50 baz puanlık artışların
süreceğini söyledi. Yurt içinde TCMB bankalardan düzenlemeleri
dolaylı yoldan aşarak ticari kredi maliyetlerini artırıcı uygulamalara
son vermelerini istediği belirtildi. Yurt içinde bugün TCMB’nin
faizlerde herhangi bir değişime gitmesi beklenmezken, metinde yer
alacak mesajlar içerinin majör başlığı olarak takip edilecek. Avrupa
cephesinde ise ECB Başkanı C. Lagarde’ın açıklamaları izlenecek.
Euro/TL kuru bu sabah 08:30 saatlerinde 20,28’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 altında 1900$ seviyesinin altına doğru sınırlı bir düşüş
kaydetmesine karşın yeniden bu seviyenin üzerinde seyirler
izleniyor. Dolar endeksi bu sabah 102,30 seviyesinde işlem görüyor.
Küresel piyasaların gündeminde, Fed yetkililerinden açıklamalar
bulunuyor. Faiz artışını destekleyen açıklamalar sürüyor. Dün
açıklanan ve düşüş kaydeden aralık ayı ABD sanayi üretimi verisi
de, piyasalarda resesyon kaygısının artmasına neden oldu. Bu
başlıklar ışığında küresel piyasalarda risk iştahının çok güçlü
olmadığı dikkat çekiyor. Bugün içinde ABD'de açıklanacak veriler
var ayrıca gün içerisinde Fed üyelerinin de konuşmaları takip
edilebilir. Ons altın için 1891$ - 1879$ - 1862$ destek noktaları
olurken, yukarıda 1921$ - 1938$ - 1950$ direnç noktaları olarak
takip edilebilir. 

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 hisse senedi piyasaları dün karışık bir görünüm sergiledi.
Lojistik, gıda ve yazılım sektörlerinde yükselişler izlenirken, inşaat,
telekomünikasyon ve sağlık sektörlerinde ise geri çekilmeler izlendi.
DAX %0,03 ve TecDAX endeksi %0,10 düşerken, MDAX endeksi
%0,64 yükselişle günü tamamladı. Yeni günde Almanya
piyasalarında yatay-negatif bir görünümün olduğunu söyleyebiliriz.
Diğer yandan bugün Almanya piyasalarını etkileyecek önemli bir
veri akışı bulunmuyor. Endeks için 15,336 – 15,430 – 15,528
seviyeleri direnç, 15,144 – 15,046 – 14,952 seviyeleri 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

Fed üyeleri faiz artış hızının yavaşlatılmasından yana görüş bildirdi.
Tahviller küresel çapta ralli yaparken hisse senetleri büyüme
endişeleriyle geriliyor. Dow Jones Industrial, dün seansı %1,81
değer kaybıyla 33,296 seviyesinden kapattı. Bu sabah itibariyle DJI
30 Aralık vadeli kontratı 33,334 seviyesinde yatay hareket ediyor.
Teknik açıdan 33,879 – 34,384 – 34,641 seviyeleri direnç, 33,117 –
32,860 – 32,335 pivot bölgeleri ise destek olarak takip edilebilir.

Günlük Pivot Seviyeleri
   34,655.67

  34,393.33  

 33,889.67   

33,386.00    

 33,123.67   

  32,861.33  

   32,357.67

S&P 500 Yakın Vade

ABD perakende ve ÜFE verilerinin büyüme endişelerini
tetiklemesiyle yatırımcılar bugüne düşük risk iştahı ile başladı. Bu
durum hisse senetleri endekslerinde düşüşe tahvillerde ise rallinin
uzamasına yol açıyor. S&P 500, dün seansı %1,56 düşüşle 3,928
seviyesinden kapattı. Bu sabah itibariyle S&P 500 Aralık vadeli
kontratı 3,940 seviyesinde ve yatay görünümü takip ediliyor. Teknik
açıdan 4,005 – 4,063 – 4,094 seviyeleri direnç, 3,915 – 3,884 –
3,826 pivot bölgeleri ise destek olarak izlenebilir.

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 fiyatlarında bu sabah satıcılı seyirler izleniyor. API haftalık
petrol stokları geçtiğimiz hafta 7.6 mn varil artış kaydetti. Bir önceki
haftada 14 mn varil artış yaşanmıştı. Stoklardaki artış, petrol için
olumsuz bir veri olarak yorumlanıyor. Sınırlı da olsa negatif bir veri.
ABD'de dün açıklanan aralık ayı sanayi üretimindeki düşüş,
piyasalarda resesyon kaygısının artmasına yol açtı. Petrol fiyatları,
yüksek stoklar ve resesyon kaygısıyla birlikte satıcılı bir seyir izliyor.
Bugün içinde DOE tarafından açıklanacak haftalık petrol stokları
takip edilebilir. Uluslararası Enerji Ajansı aylık raporunda, bu sene
petrole rekor talep olabilir şeklinde ifadelerde bulundu. Brent
petrolde 86,78$ - 89,04$ - 90,26$ direnç noktaları, 83,30$ - 82,08$
- 79,82$ destek noktaları olarak bulunuyor.

Günlük Pivot Seviyeleri
   83.03

  82.00  

 81.00   

80.01    

 78.98   

  77.94  

   76.95

USD/JPY

Japonya'nın ticaret açığı, zayıf yen ve yüksek enerji maliyetlerinin
etkisinin yumuşamaya başladığının bir işareti olarak Aralık ayında
beklenenden daha fazla daraldı. Maliye bakanlığının Perşembe
günü bildirdiğine göre, ticaret açığı 5 ayda ilk kez iki trilyon yen'in
altına düşerek 1,45 trilyon yen'e (11,3 milyar dolara) geriledi. İthalat,
bir yıl öncesine göre yüzde 20,6 artarak, artış hızını ekonomistlerin
tahmininden daha fazla yavaşlatırken, ihracat yüzde 11,5 arttı.
Parite için 131,131 – 133,357 – 135,141 seviyeleri direnç, 127,121
– 125,337 – 123,111 seviyeleri 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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