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Piyasa Gündemi

TCMB dünkü faiz kararında beklentiler doğrultusunda mevcut
politikasını korudu. Fed yetkilileri, enflasyonda ikna edici düşüş
görülene kadar faiz artışlarına devam edeceklerini yineliyorlar. Aynı
şekilde, Avrupa Merkez Bankası Başkanı Lagarde'da
konuşmalarında benzer ifadelerde bulunuyor. Küresel piyasalarda,
Fed'in faiz artışlarına devam edeceği beklentisi ve resesyon
kaygısı, risk iştahı üzerinde belirleyici olmaya devam ediyor. 

Açıklanacak Önemli Ekonomik Veriler
• 13:00 EuroB. – ECB Başkanı Lagarde Konuşması Önem: Yüksek
• 18:00 ABD – İkinci El Konut Satışları Önem: Yüksek

Türkiye

TCMB yılın ilk toplantısında piyasa beklentilerine paralel şekilde
politika faizini %9'da tuttu. TCMB geçen toplantıda karar metninde
yer verdiği mevcut politika faizinin yeterli olduğu ifadesini
kullanmadı. Bankanın bu ifadeyi kullanmaması enflasyondaki
düşüşe işaret ederek faiz indirim sinyali olarak algılandı. Ocak ayı
toplantısının karar metninde TCMB enflasyonda iyileşmelerin
görülmeye başlandığını belirtti. SPK halka arzlarda bireysel
yatırımcıyı korumaya yönelik birtakım kararlar aldı. Buna göre;
halka açık olmayan ortaklıkların paylarının ilk defa halka arz
edilmesi işlemleri kapsamında; serbest ve/veya unvanında “özel”
ibaresi yer alan yatırım fonlarının kurumsal yatırımcı kapsamında
sayılabilmesi için “yatırımcı sayısının 50’den az olmaması” ve
“herhangi bir yatırımcının toplam fon katılma payı sayısının yüzde
20’sinden fazlasına sahip olmaması” koşullarının birlikte
sağlanması gerekecek. TCMB Başkanı Şahap Kavcıoğlu’nun bugün
ihracatçılar ile bir araya gelerek hazırlanan destek paketini
açıklaması bekleniyor.

Euro Bölgesi

Avrupa tarafında, bir süredir resesyon riskine dair iyimser
açıklamalar ve enerji fiyatlarındaki düşüş öncülüğünde artan risk
iştahı, dün merkez bankası yetkililerinin açıklamaları ile tersine
döndü. Avrupa Merkez Bankası (ECB) Başkanı Christine Lagarde,
ekonomide sınırlı bir daralma gördüklerini belirtirken, son dönemde
farklı beklentilerin konuşulduğu para politikalarından geri adım
atmayacakları sinyalini verdi. Lagarde, "Enflasyon hedefine ulaşana
kadar faizleri artırmaya devam edeceğiz." dedi.

ABD

Dün Fed yetkililerinden gelen açıklamalar takip edildi. Fed’in en
önemli üyelerinden Brainard ve Williams sıkı para politikası mesajı
verdi. Brainard enflasyonun son dönemdeki ılımlılaşma trendine
rağmen yüksek kaldığını belirterek “Enflasyonun yüzde 2’ye
sürdürülebilir şekilde indirilmesi için para politikasının bir süre yeterli
seviyede kısıtlayıcı olması gerekiyor” ifadelerini kullandı.
Enflasyonun yüksek seviyelerde olduğuna dikkat çeken bir başka
Fed üyesi John Williams da agresif sıkılaşma sürecini henüz
tamamlamadıklarını vurguladı. Diğer yandan dün açıklanan verilere
göre ABD’de işsizlik maaşı başvuruları geçen hafta Eylül’den beri
en düşük seviyeye gerilerken Philadelphia Fed İmalat Endeksi,
sektörde daralmanın devam ettiğini gösterdi. Bugün ABD’de mevcut
konut satış verileri ve Fed yetkililerinin açıklamaları birincil veri
olarak takip edilebilir.

Piyasa Verileri

Pariteler Son Günlük Değ.
(%)

Haftalık Değ.
(%)

Yılbaşı Değ.
(%)

USDTRY 18.7995 0.05 0.08 0.48
EURTRY 20.3891 0.20 0.20 1.80
EURUSD 1.0846 0.15 0.12 1.36
GBPUSD 1.2370 -0.14 1.32 2.32
USDJPY 128.83 0.30 0.79 -1.64

Sepetler Son Günlük Değ.
bp

Haftalık Değ.
bp

Yılbaşı Değ.
bp

½ $ + ½ € 19.8288 -2.85 11.25 34.25
Dolar Endeksi 102.1700 11.20 -1.00 -135.20
REK 54.6600 - - 0.00

Endeks Vadeliler Son Günlük Değ.
(%)

Haftalık Değ.
(%)

Yılbaşı Değ.
(%)

S&P 500 Yakın Vade 3,925.50 0.26 -2.31 1.67
DAX Yakın Vade 15,056.00 0.40 -0.64 7.64
Dow Jones Yakın
Vade 33,186.00 0.14 -3.57 -0.30

Emtialar Son Günlük Değ.
(%)

Haftalık Değ.
(%)

Yılbaşı Değ.
(%)

Ons Altın 1,929.69 -0.20 0.47 5.82
Gram Altın 1,166.33 -0.14 0.54 6.33
WTI 81.09 0.42 0.93 0.70
BRENT 86.70 0.41 1.30 2.82
Bakır 4.22 0.77 2.88 11.07

Tahviller Son Günlük Değ.
bp

Haftalık Değ.
bp

Yılbaşı Değ.
bp

Türkiye 2 Yıllık 10.2500 -3.00 38.00 28.00
Türkiye 10 Yıllık 10.1200 0.00 -20.00 29.00
ABD 10 Yıllık 3.4120 0.80 -8.70 -46.80
ABD 2 Yıllık 4.1600 2.90 -5.50 -26.40
Almanya 10 Yıllık 2.0780 1.30 -6.30 -49.40
Almanya 2 Yıllık 2.5320 0.60 -5.50 -19.50

Gelişmekte Olan
Ülke Kurları Son Günlük Değ.

(%)
Haftalık Değ.

(%)
Yılbaşı Değ.

(%)
USDZAR 17.2381 -0.16 2.59 1.35
USDIDR 15,088.00 -0.37 -0.09 -2.82
USDTRY 18.7995 0.05 0.08 0.48
USDRUB 68.8150 -0.84 -0.27 -6.37
USDBRL 5.1744 -0.04 1.42 -2.13
USDCNY 6.7783 0.02 1.12 -1.74
USDMXN 18.9751 -0.06 1.10 -2.63
USDCZK 22.0660 -0.09 -0.38 -2.28
USDHUF 363.6150 -0.15 -0.60 -2.53
USDPLN 4.3547 -0.06 0.50 -0.58
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Euro/Dolar

Avrupa Merkez Bankası'nın dün yayınlanan toplantı tutanaklarında
bazı üyelerin 75 baz puan faiz artırımı istedikleri belirtildi. Avrupa
Merkez Bankası Başkanı C. Lagarde, enflasyon hedefine ulaşana
kadar faizleri artırmaya devam edeceklerini söyledi. ABD'de ilk kez
işsizlik maaşı başvurusunda bulunanların sayısı, 14 Ocak ile biten
haftada 190 bine gerileyerek 4 ayın en düşük seviyesini kaydetti.
Avrupa cephesinden sıkılaşma yönünde verilen mesajlar risk iştahı
üzerinde baskı yaratırken, Fed üyelerinden karışık mesajlar
gelmeye devam ediyor. Haftanın son işlem günü Fed üyelerinin ve
ECB Başkanı C. Lagarde’ın açıklamaları takip edilecek. Paritede
kısa vadede 1,0852 - 1,0875 ve 1,0910 seviyeleri direnç, 1,0795 –
1,0760 ve 1,0737 izlenen destek noktalarıdır.

Günlük Pivot Seviyeleri
   1.0911

  1.0876  

 1.0852   

1.0829    

 1.0794   

  1.0759  

   1.0736

GBP/USD

İngiltere'de Tüketici Güveni 3 aydır ilk kez düştü. Ocak ayında
Tüketici Güven Endeksi son 50 yılın en düşük seviyesine yaklaştı.
Pazar araştırma şirketi GfK tarafından hazırlanan tüketici güven
endeksi Ocak ayında 1974'ten bu yana görülen en düşük üçüncü
değer olan -45'e indi. Öte yandan, İngiltere Merkez Bankası (BoE)
Başkanı Andrew Bailey de enflasyonun bahar aylarından itibaren
hızla düşme yolunda olduğunu belirterek, İngiltere ekonomisinin
resesyona girebileceğini, ancak bunun sığ olacağını söyledi.
GBP/USD paritesi bu sabah itibariyle 1,2364 seviyesinde
fiyatlanıyor. Paritede teknik açıdan 1,2423 – 1,2452 – 1,2507
seviyeleri direnç, 1,2338 – 1,2283 – 1,2254 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

TCMB, piyasa beklentileri dahilinde politika faizini %9 düzeyinde
sabit bıraktı. Karar metninde parasal aktarım mekanizmasının
etkinliğini destekleyecek araçların kararlılıkla kullanılacağı ve
fonlama kanalları başta olmak üzere tüm politika araç setinin
liralaşma hedefiyle uyumlu hale getirileceği bildirildi. ABD tarafında
ise inşaat izinleri aralıkta %1,6’lık azalışla 1,330 bin olarak
gerçekleşirken, konut başlangıçları ise %1,4’lük azalışla 1,382 bin
adede geriledi. Geçen hafta işsizlik maaşı başvuruları ise
beklentilerin altında 190 bin seviyesinde pozitif seyre işaret etti.
Açıklanan verilerin fiyatlamalara etkisinin olmadığını söyleyebiliriz.
Bugün ABD’de ikinci el konut satışları verisi takip edilecek.
Dolar/TL, bu sabah saat 08:30 itibariyle 18,80’li seviyelerde hareket
ediyor.

Günlük Pivot Seviyeleri
   18.8778

  18.8333  

 18.7783   

18.7233    

 18.6789   

  18.6345  

   18.5795

EUR/TRY

ECB’nin dün yayınladığı toplantı tutanaklarında bazı üyelerin 75 baz
puan faiz artırımı istedikleri belirtildi. ECB Başkanı C. Lagarde,
enflasyon hedefine ulaşana kadar faizleri artırmaya devam
edeceklerini söyledi. TCMB beklentilere paralel politika faizini %9'da
tuttu. TCMB’nin geçen toplantıda karar metninde yer verdiği mevcut
politika faizinin yeterli olduğu ifadesini kullanmaması faiz indirim
sinyali olarak algılanırken, iyileşmelerin görülmeye başlandığı
fonlama kanalları başta olmak üzere tüm politika araç setinin
liralaşma hedefleriyle uyumlu hale getirileceğini bildirdi. Bugün ECB
Başkanı C. Lagarde’ın açıklamaları yurt içinde gündeme dair
gelişmeler izlenebilir. Euro/TL kuru bu sabah 08:30 saatlerinde
20,34’lü 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 geçtiğimiz günlerde 1929$ direncini aşamadığı için ivme
kaybetmiş ve sınırlı da olsa 1900$ seviyesinin altına doğru bir
düşüş yaşanmıştı. Son iki gündür yeniden 1929$ seviyesinin
üzerine doğru yükselmeye başladı ve bu sabahta bu seviyenin biraz
altında seyirler görülüyor. Dolar endeksi bu sabah 102,20
çevresinde işlem görüyor. Fed yetkililerinin açıklamaları piyasaların
seyrini etkilemeye devam ediyor. Üyeler, enflasyonda belirgin bir
düşüş görülene kadar faiz artışlarına devam edeceklerini
belirtiyorlar. Piyasalarda, Fed'in faiz artış beklentisiyle, resesyon
kaygısı başlıkları fiyatlara yansıtılıyor. Bugün içinde Fed yetkililerinin
konuşmaları izlenebilir. Ons altında 1944 - 1956 - 1978 direnç
noktaları olurken, geri çekilmelerde 1910 - 1888 - 1876 destek
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

Davos zirvesinde konuşan Berlin Küresel Diyalog Başkanı Lars-
Hendrik Röller “Alman ekonomisi 2022 yılında yüzde 1,9 büyüdü.
Rakamlar beklenenden daha iyi geldi. Önümüzdeki yıl için de belki
ılımlı bir resesyon olabilir, belki de teğet geçebiliriz” dedi. Almanya
hisse senedi endeksi DAX, son kapanışın ardından Perakende,
Teknoloji ve İnşaat sektörlerindeki hisselerin değer kaybıyla 1,72%
düşüş kaydederken seansı 14,920 seviyesinden sonlandırdı. Bu
sabah itibariyle endeks 15,043 seviyesinde hareket ediyor. Teknik
açıdan 15,269 – 15,354 – 15,399 seviyeleri direnç, 15,139 – 15,095
– 15,010 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 sanayi ve tüketici hizmetleri sektörleri
öncülüğünde düştü. Dow Jones endeksi %0,76 azalışla günü
tamamladı. Fed üyelerinden Brainard ve Williams’ın kısıtlayıcı para
politikasında bir süre devam edileceğine yönelik verdiği mesajların
ardından risk iştahından aşağı yönlü bir baskı görüldü. Yeni günde
ise ABD vadelilerinde toparlanma çabasının öne çıktığı ve yatay –
pozitif bir görünümün olduğu söylenebilir. Parite için 33,340 - 33,525
- 33,660 seviyeleri direnç, 33,020 - 32,885 - 32,700 seviyeleri
destek olarak takip edilebilir.

Günlük Pivot Seviyeleri
   33,655.00

  33,523.00  

 33,331.00   

33,139.00    

 33,007.00   

  32,875.00  

   32,683.00

S&P 500 Yakın Vade

ABD hisse senedi piyasaları sanayi ve tüketici hizmetleri sektörleri
öncülüğünde düştü. S&P 500 endeksi %0,76 azalışla günü
tamamladı. Fed üyelerinden Brainard ve Williams’ın kısıtlayıcı para
politikasında bir süre devam edileceğine yönelik verdiği mesajların
ardından risk iştahından aşağı yönlü bir baskı görüldü. Yeni günde
ise ABD vadelilerinde toparlanma çabasının öne çıktığı ve yatay –
pozitif bir görünümün olduğu söylenebilir. Endeks için 3,945 - 3,970
- 3,991 seviyeleri direnç, 3,898 - 3,876 - 3,851 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 fiyatlarında bu sabah hafif alıcılı işlemler izleniyor. Bu hafta
açıklanan API ve DOE haftalık stoklarında artışlar görüldü. En son
dün DOE tarafından haftalık stoklar açıklandı ve 8.4 milyon varil
artış kaydedildi. JP Morgan yayınladığı raporunda, petrolle ilgili
2023 yılına dair iyimser olduklarını ve Çin'in talebinin artmasıyla
petrol fiyatlarını olumlu etkileyebileceğine değindiler. Ancak 100$
seviyesinin üzerine fiyatların çıkmasının zor olduğunu da
belirtiyorlar. Petrol fiyatları üzerinde bu hafta resesyon endişesi
yerine Çin'in talebinde beklenen artışın olumlu yansımaları izlendi.
Petrol fiyatlarında hafta içerisinde sınırlı düşüşler kaydedildi. Brent
petrol için 87,50$ - 88,71$ - 90,58$ direnç noktaları, 84,42$ -
82,55$ - 81,34$ destek noktaları olarak izlenebilir.

Günlük Pivot Seviyeleri
   83.03

  82.00  

 81.00   

80.01    

 78.98   

  77.94  

   76.95

USD/JPY

Dünyanın en uzun dönemli deflasyon yaşayan ülkesinde fiyatlar 41
yılın zirvesine yükseldi. Japonya’da tüketici fiyatları artışı aralık
ayında yıllık yüzde 4’e ulaşarak yeni bir eşiği atladı. Çekirdek
enflasyon da yüzde 4 ile beklentilere paralel gerçekleşti. Yıllık
enflasyonda 1976’dan bu yana en hızlı fiyat artışını kaydeden
işlenmiş gıda ve yüzde 20’den fazla yükselen gaz fiyatları etkili
oldu. USD/JPY paritesi bu sabah itibariyle 129,12 seviyesinde
fiyatlanıyor. Parite için teknik anlamda 129,69 – 130,28 – 130,81
seviyeleri direnç, 127,83 – 127,24 – 126,72 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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