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Piyasa Gündemi

ABD’de beklentilerden daha fazla gerileyen ÜFE verisi ile zayıf
gelen ekonomik veriler geçen haftanın ikinci yarısında resesyon
endişelerini artırarak risk iştahı üzerinde baskı oluşturdu. Cuma
günü ise risk iştahında toparlanmanın kaydedildiği ve resesyon
endişelerinin bir miktar yatıştığı görüldü. Son dönemde Fed
üyelerinden faiz artırım hızının yavaşlatılmasına ilişkin açıklamalar
gelirken, ABD’de başlayan finansal sonuç dönemi de piyasaların
takibinde yer alıyor.

Açıklanacak Önemli Ekonomik Veriler       
•    10:00 Türkiye – Tüketici Güven Endeksi Önem: Düşük
•    18:00 Euro Bölgesi – Tüketici Güven Endeksi Önem: Orta

Türkiye

Merkez Bankası Piyasalar Genel Müdürlüğü açıklamasına göre söz
konusu yabancı para tesisine ödenecek faiz %4,5 olarak belirlendi.
TCMB, bankalardan swap kanalıyla döviz sağlarken 2023'te bu
kanaldaki fonlamanın azaltılması hedefi ortaya konmuştu. Fitch
Türkiye'nin uluslararası rezervlerindeki iyileşmenin sürdürebilir
olmadığını söyledi. Yapılan açıklamada, Türkiye'nin genel seçim
öncesinde yüksek seviyede ekonomik büyüme ve istihdam için
uyguladığı politikaların kalıcı iyileşmeye uygun olmadığı ifadeleri yer
aldı. 31 Aralık 2022'ye kadar devlete olan tüm borçların
yapılandırılacağı yeni bir paket hazırlandığı belirtildi. TCMB Başkanı
Şahap Kavcıoğlu, TİM ile yaptığı toplantı sonrası açıklamalarda
bulundu. Döviz kurunun istikrarlı şekilde devam ettiğini ve kur
hedefleri olmadığını belirten Kavcıoğlu rezervlerdeki artışın kura
olumlu yansıdığını söyledi. Yurt içinde bugün ocak ayına ait tüketici
güveninin açıklanması bekleniyor.

Euro Bölgesi

Geçtiğimiz hafta Avrupa Merkez Bankası Başkanı Christine
Lagarde, para politikası yapıcıların enflasyon zirve yapmış gibi
görünse bile mücadeleden vazgeçmemeleri gerektiğini söyledi. 20
Ocak'ta Davos'ta düzenlenen Dünya Ekonomik Forumu'ndaki bir
panelde konuşan Lagarde, "2022'de gözlemlediğimiz bu dayanıklılık
sürecini de sürdürmeliyiz. Para politikaları konusunda benim
parolam ‘rotanızı değiştirmeyin’dir” ifadelerini kullandı. Yeni haftada
ise Avrupa Merkez Bankası’nın birçok yetkilisi tarafından yapılacak
olan açıklamalar piyasaları etkilemeyi sürdürebilir. Diğer yandan
Euro Bölgesi verileri, ekonominin sağlığı hakkında bilgi verebilir.
Salı günü açıklanacak olan öncü PMI verilerinin yükselmesi
beklenirken çarşamba günü açıklanacak olan ve yakından takip
edilen Almanya Ifo iş iklimi endeksi verisinin ise ikinci ayda da
iyileşme göstermesi bekleniyor.

ABD

ABD'de ikinci el konut satışları, yüksek mortgage faiz oranlarının
etkisiyle geçen yıl Aralık’ta aylık bazda yüzde 1,5 azalarak Kasım
2010'dan bu yana en düşük seviyeye indi. Öte yandan, Fed
Yöneticisi Christopher Waller, piyasa beklentilerinde olduğu gibi
gelecek toplantıda 25 baz puan faiz artışından yana olduğunu
yinelerken, ekonomide yumuşak inişin mümkün olduğunu da ifade
etti. Son olarak, ABD Hazine Bakanı Janet Yellen, borç limitinin
artırılmaması halinde ABD'nin temerrüde düşmesinin küresel bir
mali krize yol açabileceğini, ABD dolarının rezerv para birimi
rolünün zarar görebileceğini ifade etti.

Piyasa Verileri

Pariteler Son Günlük Değ.
(%)

Haftalık Değ.
(%)

Yılbaşı Değ.
(%)

USDTRY 18.8013 -0.01 0.07 0.49
EURTRY 20.4778 0.31 0.73 2.24
EURUSD 1.0891 0.32 0.65 1.78
GBPUSD 1.2414 0.15 1.79 2.69
USDJPY 130.01 0.41 1.14 -0.74

Sepetler Son Günlük Değ.
bp

Haftalık Değ.
bp

Yılbaşı Değ.
bp

½ $ + ½ € 19.8188 -1.00 -6.50 33.25
Dolar Endeksi 101.8290 -16.30 -37.50 -169.30
REK 54.6600 - - 0.00

Endeks Vadeliler Son Günlük Değ.
(%)

Haftalık Değ.
(%)

Yılbaşı Değ.
(%)

S&P 500 Yakın Vade 3,984.75 -0.09 -0.62 3.21
DAX Yakın Vade 15,154.00 0.48 -0.32 8.34
Dow Jones Yakın
Vade 33,457.00 -0.05 -1.65 0.52

Emtialar Son Günlük Değ.
(%)

Haftalık Değ.
(%)

Yılbaşı Değ.
(%)

Ons Altın 1,923.08 -0.22 0.41 5.46
Gram Altın 1,162.49 -0.22 0.47 5.98
WTI 81.62 -0.17 3.18 1.35
BRENT 87.56 -0.16 3.84 3.84
Bakır 4.25 0.61 3.52 11.72

Tahviller Son Günlük Değ.
bp

Haftalık Değ.
bp

Yılbaşı Değ.
bp

Türkiye 2 Yıllık 10.1900 -6.00 32.00 22.00
Türkiye 10 Yıllık 10.1300 1.00 -19.00 30.00
ABD 10 Yıllık 3.4750 -1.20 -3.00 -40.50
ABD 2 Yıllık 4.1680 -3.00 -5.20 -25.60
Almanya 10 Yıllık 2.1750 11.00 3.40 -39.70
Almanya 2 Yıllık 2.5810 5.50 -0.60 -14.60

Gelişmekte Olan
Ülke Kurları Son Günlük Değ.

(%)
Haftalık Değ.

(%)
Yılbaşı Değ.

(%)
USDZAR 17.1448 0.16 0.54 0.80
USDIDR 15,006.65 -0.36 -0.82 -3.34
USDTRY 18.8013 -0.01 0.07 0.49
USDRUB 68.6150 0.53 -0.20 -6.65
USDBRL 5.2079 0.01 1.09 -1.50
USDCNY 6.7845 0.01 0.76 -1.65
USDMXN 18.8727 -0.04 0.46 -3.16
USDCZK 21.9519 -0.30 -1.14 -2.78
USDHUF 361.0500 -0.33 -1.98 -3.22
USDPLN 4.3251 -0.23 -0.18 -1.26
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Euro/Dolar

Haftanın son işlem günü Avrupa Merkez Bankası Başkanı C.
Lagarde para politika yapıcıların, enflasyonda zirve görülse de bir
süre daha aynı yönde devam etmeleri gerektiğini söylerken, Avrupa
Merkez Bankası üyesi ve Finlandiya MB Başkanı Olli Rehn, mevcut
süreçte faiz artırımları için zemin bulunduğunu söyledi. ABD'de ise
mevcut konut satışları, yüksek mortgage faiz oranlarının etkisiyle
geçen yıl aralık ayında aylık bazda %1,5 azalarak Kasım 2010'dan
bu yana en düşük seviyeye indi. Fed yetkililerinden gelen
açıklamalar risk iştahında dalgalanmaya neden olurken, dolar
endeksinde fiyatlama 102,0 seviyesinin altında seyrini sürdürüyor.
Yükseliş ivmesinin korunduğu paritede 1,0875 – 1,0895 ve 1,0932
seviyeleri direnç, 1,0819 – 1,0782 ve 1,0762 izlenen destek
noktalarıdır.

Günlük Pivot Seviyeleri
   1.0831

  1.0804  

 1.0779   

1.0754    

 1.0728   

  1.0701  

   1.0676

GBP/USD

İngiltere'de perakende satışların geçen yılın aralık ayında
beklentilerin aksine bir önceki aya göre gerilediği bildirildi. İngiliz
Ulusal İstatistik Ofisi'nden (ONS) yapılan açıklamada, tüketicilerin
Noel kutlaması nedeniyle tüketim talebinin normal koşullarda güçlü
olmasının beklendiği Aralık 2022'de perakende satışların bir önceki
aya göre %1 azaldığı kaydedildi. ONS açıklamasında, ülkede son
41 yılın en yüksek seviyelerine yakın seyreden enflasyon nedeniyle
tüketicilerin harcamalarını azaltma eğiliminde olduğu kaydedildi.
Ekonomistler perakende satışların aralıkta aylık %0,5 artmasını,
yıllık bazda ise %4,1 gerilemesini bekliyordu. Parite için 1,2424 –
1,2490 – 1,2493 seviyeleri direnç, 1,2355 – 1,2310 – 1,2286
seviyeleri destek olarak takip edilebilir.

Günlük Pivot Seviyeleri
   1.2264

  1.2221  

 1.2184   

1.2146    

 1.2104   

  1.2061  

   1.2024
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USD/TRY

Kurda yatay seyirlerin izlendiği bir haftayı geride bırakırken,
açıklanan verilerin ve haber akışlarının fiyatlamalar üzerindeki etkisi
çok sınırlı kaldı. TCMB, bankaların TCMB’de tuttukları yabancı para
zorunlu karşılıkları üzerindeki dövize %4,5 oranında faiz ödemesi
yapılacağını bildirdi. ABD tarafında ise mevcut konut satışları aralık
ayında %1,5 azalışla 4,02 milyon adede geriledi. Mortgage faiz
oranlarındaki artış konut satışları üzerinde baskı oluştururken,
mevcut konut satışları 2010 yılından bu yana en düşük seviyeye
geriledi. Bugün yurt içerisinde tüketici güven endeksi, ABD’de ise
CB öncü göstergeler endeksi verileri takip edilecek. Dolar/TL, bu
sabah saat 08:40 itibariyle 18,80’li seviyelerde hareket ediyor. Dolar
endeksi ise 101,73 civarında seyrediyor.

Günlük Pivot Seviyeleri
   18.9098

  18.8689  

 18.8226   

18.7764    

 18.7354   

  18.6945  

   18.6483

EUR/TRY

Avrupa Merkez Bankası Başkanı C. Lagarde para politika
yapıcıların, enflasyonda zirve görülse de bir süre daha aynı yönde
devam etmeleri gerektiğini söyledi. Yurt içinde TCMB Başkanı
Şahap Kavcıoğlu, TİM ile yaptığı toplantı sonrası açıklamalarda
bulundu. Döviz kurunun istikrarlı şekilde devam ettiğini ve kur
hedefleri olmadığını belirten Kavcıoğlu rezervlerdeki artışın kura
olumlu yansıdığını söyledi. Merkez Bankası Piyasalar Genel
Müdürlüğü açıklamasına göre söz konusu yabancı para tesisine
ödenecek faiz %4,5 olarak belirlendi. Yurt içinde bugün ocak ayına
ait tüketici güveninin açıklanması beklenirken, Avrupa cephesinde
Avrupa Merkez Bankası Başkanı C. Lagarde’ın ve üyelerin
konuşmaları takip edilecek.Euro/TL kuru bu sabah 08:30
saatlerinde 20,44’lü seviyelerden fiyatlanıyor.

Günlük Pivot Seviyeleri
   20.3584

  20.2989  

 20.2449   

20.1910    

 20.1314   

  20.0718  

   20.0179
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XAU/USD

Ons altın 1935$ direnç bandının altında fiyatlanıyor ancak geri
çekilmelerde de sınırlı kalıyor. Son günlerde 1935$ seviyesinde
direnç oluşturduğu görülüyor. Dolar endeksi 101,76 seviyesinde
bulunuyor. Küresel piyasalarda doların gevşemesi ve Fed'in faiz
artıracak olmasına rağmen geçen seneki kadar agresif olmayacağı
beklentisi, ons altının da yukarı yönlü hareketini destekliyor. Bugün
için ABD'de CB öncü göstergeler endeksi verisi takip edilecek.
Hafta içerisinde ABD'de majör verilerde bulunuyor. Bugünkü verinin
etkisi piyasalar üzerinde sınırlı kalabilir. Fed yetkililerinin
konuşmaları bu hafta bulunmuyor çünkü gelecek hafta Fed
toplantısı olacak. Ons altında 1935$ direncinin üzerindeki
kapanışlarda 1945$ - 1952$ seviyeleri izlenebilir. Aşağıda 1919$ -
1911$ - 1902$ destek noktaları.

Günlük Pivot Seviyeleri
   1,960.49

  1,941.21  

 1,930.93   

1,920.65    

 1,901.38   

  1,882.10  

   1,871.82

DAX Yakın Vade

Almanya hisse senedi piyasaları cuma günü perakende, medya ve
lojistik sektörleri öncülüğünde yükseldi. DAX %0,76, MDAX endeksi
%1,34 ve TecDAX endeksi %0,38 yükselişle günü tamamladı. Yeni
günde DAX vadelilerinde negatif bir görünüm olduğu belirtilebilir.
Diğer yandan geçtiğimiz hafta Almanya Başbakanı Olaf Scholz ve
Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron yarının güçlü Avrupa'sı
için silahlı kuvvetlere ve savunma sanayisinin temellerine daha
fazla yatırım yapmaları gerektiğini belirten açıklamalarda bulundu.
Endeks için 15,171 – 15,299 – 15,404 seviyeleri direnç, 14,937 –
14,832 – 14,704 seviyeleri destek olarak takip edilebilir.

Günlük Pivot Seviyeleri
   15,374.67

  15,316.33  

 15,259.67   

15,203.00    

 15,144.67   

  15,086.33  

   15,029.67
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Dow Jones Yakın Vade

ABD’de teknoloji şirketleri bu hafta itibarıyla bilanço açıklamaya
başlayacak. Bilançolar öncesinde teknoloji hisselerine alımlar
geldiği görülürken, yeni hafta risk iştahıyla başladı. Dow Jones
Industrial, Cuma günü seansı %1,00 değer kazancıyla 33,375
seviyesinden kapattı. Bu sabah itibariyle DJI 30 Aralık vadeli
kontratı 33,430 seviyesinde yatay pozitif hareket ediyor. Teknik
açıdan 33,616 – 33,771 – 34,064 seviyeleri direnç, 33,167 – 32,874
– 32,719 pivot bölgeleri ise 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

Wall Street endeksleri Cuma günü teknoloji hisselerine gelen
alımlar ile Fed üyelerinden gelen ılımlı açıklamaların etkisiyle hafta
boyunca yaşanan kayıpların ardından büyük ölçüde toparlandı.
S&P 500, Cuma günü seansı %1,89 yükselişle 3,972 seviyesinden
kapattı. Bu sabah itibariyle S&P 500 Aralık vadeli kontratı 3,985
seviyesinde ve yatay pozitif görünümü takip ediliyor. Teknik açıdan
4,014 – 4,041 – 4,092 seviyeleri direnç, 3,935 – 3,884 – 3,857 pivot
bölgeleri ise destek olarak izlenebilir.

Günlük Pivot Seviyeleri
   4,069.42

  4,052.33  

 4,030.92   

4,009.50    

 3,992.42   

  3,975.33  

   3,953.92
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Brent Petrol

Petrol fiyatları yeni haftaya hafif satıcılı başladı. Bu hafta başta Çin
olmak üzere Asya'da birçok piyasa tatil olacak. Ancak Çin, bir hafta
boyunca kapalı olacak. Bu nedenle Çin'de açıklanacak önemli bir
veri akışı bulunmazken, işlem hacmi açısından borsalarda zayıf
seyirler görülebilir. Petrol fiyatları üzerinde de Çin kaynaklı bir
oynaklık beklenmeyebilir. Sadece Çin'de vaka sayılarının seyri
yakından izleniyor. Bu hafta bu başlık takip edilebilir. Hafta
içerisinde API ve DOE tarafından açıklanacak haftalık petrol stokları
izlenecek. Küresel piyasaların seyri önemli olacaktır. Özellikle
resesyonla ilgili endişelerin artması petrol üzerinde baskının
sürmesine yol açabilir. Brent petrol için 86,22$ - 84,80$ - 84,02$
destek noktaları, 88,42$ - 89,20$ - 90,62$ direnç noktaları.

Günlük Pivot Seviyeleri
   86.41

  85.88  

 85.10   

84.32    

 83.79   

  83.26  

   82.49

USD/JPY

Japonya Merkez Bankasının (BoJ) geçtiğimiz hafta getiri eğrisi
kontrol oranını koruyarak daha şahin bir politika değişikliğine
yönelik piyasa beklentilerine meydan okumasının ardından
Japonya, cuma günü Tokyo bölgesi için tüketici fiyat enflasyonu
verilerini açıklayacak. Japonya'da enflasyon son on yılın en yüksek
seviyesinde ve BoJ'un %2'lik hedefinin iki katına ulaşmış durumda
ancak BoJ, uzun süredir devam eden ultra genişlemeci para
politikasının sonuna yaklaşıldığı yönündeki piyasa beklentilerine
karşıt tavır sergiliyor. Parite için 130,682 – 131,775 – 132,94
seviyeleri direnç, 128,422 – 127,255 – 126,162 seviyeleri destek
olarak takip edilebilir.

Günlük Pivot Seviyeleri
   133.73

  133.30  

 132.92   

132.54    

 132.11   

  131.68  

   131.30
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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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