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Piyasa Gündemi

ABD’de teknoloji şirketlerinin bu hafta açıklanacak finansallarına
yönelik iyimserlik risk iştahını destekliyor. Son haftalarda ECB
üyelerinden 50 baz puanlık artırımların devam edeceğine dair şahin
tonda açıklamalar gelirken, dün akşam ECB Başkanı Lagarde’ın
açıklamalarında da şahin tonun korunduğu görüldü. Bugün küresel
çapta ocak ayına ilişkin öncü PMI rakamları takip edilecektir.
Verilerde zayıflamanın sürmesi resesyon kaynaklı endişeleri
yeniden artırabilir. 

Açıklanacak Önemli Ekonomik Veriler       
•    12:00 Euro Bölgesi – Öncü İmalat/Hizmet PMI Önem: Yüksek
•    17:45 ABD – Öncü İmalat/Hizmet PMI Önem: Yüksek

Türkiye

Hazine ve Maliye Bakanlığı borçlanma takvimine 3 yıl vadeli TLREF
endeksli ve 5 yıllık 2 tahville devam etti. Hazine iki tahvilde ihale
öncesi satışlarla birlikte toplamda 43,6 milyar TL borçlandı. Hazine
ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati 25-26 Ocak’ta Türkiye Ekonomi
Modeli’ni anlatmak üzere Brüksel’i ziyaret edecek. Bakan Nebati,
Avrupa Parlamentosu Dış İlişkiler Komisyonu’nda “Küresel
Belirsizlik Döneminde, Yeni Olanaklar ve Çözümler: Türkiye
Ekonomi Modeli” konulu panelde bir konuşma gerçekleştirecek.
Türkiye İstatistik Kurumu ve Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası
işbirliği ile yürütülen tüketici eğilim anketi sonuçlarından hesaplanan
tüketici güven endeksi ocak ayında bir önceki aya göre %4,6
oranında artarak ocak ayında 79,1 oldu. Böylece güven endeksi
Eylül 2021'den beri en yüksek seviyeye çıktı. Açıklanacak önemli
veri akışı bulunmazken, gündeme dair gelişmeler ön planda olacak.

Euro Bölgesi

Avrupa Merkez Bankası (AMB) Başkanı Christine Lagarde,
enflasyonu yüzde 2 hedefine döndürmek için gerekli her türlü adımı
atacaklarını belirtti ve gelecek toplantılarda “kayda değer” faiz
artışlarının yolda olduğu sinyalini verdi. Pazartesi akşamı
Almanya’da konuşan Lagarde, borçlanma maliyetlerinin yeterli
ölçüde kısıtlayıcı seviyelere ulaşana kadar istikrarlı şekilde
yükseltilmesi gerekeceğini ve ihtiyaç duyulduğu süre boyunca bu
seviyelerde kalacağını söyledi. Öte yandan dün açıklamalarda
bulunan AMB üyelerinden Boris Vujcic de 50 baz puanlık faiz
artışlarının hala uygun olduğunu belirtirken, Yannis Stournaras
ekonomideki yavaşlamaya işaret etti ve daha kademeli adımlar
atılması çağrısında bulundu.

ABD

ABD Adalet Bakanlığı (DOJ), dijital reklam pazarı üzerindeki
hakimiyetiyle ilgili olarak Google'a dava açmaya hazırlanıyor.
Davanın hafta sonuna kadar federal mahkemede açılmasının
beklendiği belirtiliyor. Dava, Adalet Bakanlığı'nın Alphabet aleyhine
açtığı ikinci antitröst davası olacak. DOJ, Ekim 2020'de Google'ı
genel arama hizmetleri, arama reklamcılığı ve genel arama metin
reklamı pazarlarında tekel olmakla suçlamıştı. Diğer yandan
Morgan Stanley Stratejisti Michael Wilson'a göre, ABD hisse
senetlerine yönelik artan duyarlılık, zayıflayan ekonomik veriler ve
kazançlarla çelişiyor. Wilson, ileriye dönük göstergelerin düşmesinin
kârlarda durgunluğa dönüşeceği ve sonunda ABD piyasalarını
negatif etkileyeceği konusunda uyardı. Bugün ABD'de açıklanacak
birincil veri bulunmuyor.

Piyasa Verileri

Pariteler Son Günlük Değ.
(%)

Haftalık Değ.
(%)

Yılbaşı Değ.
(%)

USDTRY 18.8028 -0.04 0.18 0.50
EURTRY 20.4763 0.17 1.08 2.24
EURUSD 1.0890 0.20 0.90 1.78
GBPUSD 1.2406 0.26 1.03 2.62
USDJPY 130.11 -0.45 1.48 -0.66

Sepetler Son Günlük Değ.
bp

Haftalık Değ.
bp

Yılbaşı Değ.
bp

½ $ + ½ € 19.8503 3.15 5.65 36.40
Dolar Endeksi 101.8830 -25.50 -50.70 -163.90
REK 54.6600 - - 0.00

Endeks Vadeliler Son Günlük Değ.
(%)

Haftalık Değ.
(%)

Yılbaşı Değ.
(%)

S&P 500 Yakın Vade 4,037.25 0.02 0.72 4.56
DAX Yakın Vade 15,201.00 0.27 -0.24 8.67
Dow Jones Yakın
Vade 33,732.00 0.01 -0.81 1.34

Emtialar Son Günlük Değ.
(%)

Haftalık Değ.
(%)

Yılbaşı Değ.
(%)

Ons Altın 1,938.87 0.40 1.56 6.32
Gram Altın 1,172.04 0.40 1.73 6.85
WTI 81.60 -0.13 0.38 1.33
BRENT 87.92 -0.14 1.34 4.26
Bakır 4.23 0.56 2.03 11.24

Tahviller Son Günlük Değ.
bp

Haftalık Değ.
bp

Yılbaşı Değ.
bp

Türkiye 2 Yıllık 10.2600 7.00 32.00 29.00
Türkiye 10 Yıllık 10.1300 0.00 -19.00 30.00
ABD 10 Yıllık 3.5130 -1.50 -2.50 -36.70
ABD 2 Yıllık 4.2360 0.00 2.90 -18.80
Almanya 10 Yıllık 2.2050 3.00 2.80 -36.70
Almanya 2 Yıllık 2.5950 1.40 2.30 -13.20

Gelişmekte Olan
Ülke Kurları Son Günlük Değ.

(%)
Haftalık Değ.

(%)
Yılbaşı Değ.

(%)
USDZAR 17.1692 -0.31 0.65 0.94
USDIDR 14,912.55 -0.76 -1.75 -3.95
USDTRY 18.8028 -0.04 0.18 0.50
USDRUB 68.7150 -0.38 -0.05 -6.51
USDBRL 5.2082 0.25 2.04 -1.49
USDCNY 6.7845 0.00 0.16 -1.65
USDMXN 18.8027 -0.12 0.69 -3.52
USDCZK 21.9231 -0.17 -1.15 -2.91
USDHUF 362.6000 -0.33 -1.33 -2.80
USDPLN 4.3243 -0.13 -0.65 -1.27
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Euro/Dolar

Haftanın ilk işlem günü ECB Başkanı C. Lagarde’ın ve üyelerin
açıklamaları takip edildi. Başkan C. Lagarde %2 hedefi üzerindeki
enflasyon oranlarının ekonomide kalıcı hale gelmemesinin hayati
önem taşıdığını belirtti. ECB Yönetim Kurulu üyesi Bundesbank
Başkanı Nagel, bankanın resesyona neden olmadan enflasyonu
hedefe döndüreceğini ifade etti. ABD Hazine Bakanı Janet Yellen,
dünya çapında düşen enerji fiyatlarının ve hafifleyen tedarik zinciri
sorunlarının enflasyonda kaydedilen ilerlemeye bir işaret olduğunu
söyledi. ECB cephesinden şahin tonda açıklamalar gelirken,
paritede yükselişlerde 1,0916 - ,0962 - 1,0997 seviyeleri direnç, geri
çekilmelerde ise 1,0836 - 1,0801 - 1,0755 takip edilecek destek
noktalarıdır.

Günlük Pivot Seviyeleri
   1.1038

  1.0953  

 1.0903   

1.0853    

 1.0767   

  1.0682  

   1.0632

GBP/USD

ABD’de açıklanacak S&P Global imalat ve bileşik PMI endekslerinin
önceki aya göre düşerek, 50’nin altındaki daralma bölgesinde
kalmaya devam etmesi beklenirken veri öncesi dolar G-10 para
birimlerinin tamamı karşısında seansın başında değer kaybetti.
Doların zayıflığında, bu hafta özelinde, Fed’in faiz artırımlarının
daha ılımlı devam edeceği beklentisinin güvenli olarak görülen
yatırım araçlarına talebi azaltması etkili olurken, diğer para
birimlerinin çoğu Çin yeni yılı nedeniyle sınırlı hacim ile işlem
görüyor. GBP/USD paritesi bu sabah itibariyle 1,2391 seviyesinde
fiyatlanıyor. Paritede teknik açıdan 1,2442 – 1,2507 – 1,2566
seviyeleri direnç, 1,2318 – 1,2258 – 1,2194 noktaları ise destek
olarak izlenebilir.

Günlük Pivot Seviyeleri
   1.2435

  1.2341  

 1.2278   

1.2215    

 1.2121   

  1.2026  

   1.1963
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USD/TRY

Yurt içerisinde tüketici güven endeksi Eylül 2021 tarihinden bu yana
en yüksek seviyeye çıktı. Tüketici güven endeksi ocak ayında bir
önceki aya göre %4,6 oranında artarak 75,60 seviyesinden 79,10
seviyesine yükseldi. ABD’de ise öncü göstergeler endeksi aralık
ayında beklentilerin üzerinde %1,00 azalış kaydetti. Açıklanan
verilerin ve haber akışlarının fiyatlamalara etkisi olmazken, kurda
haftanın ilk işlem gününde yatay seyirlerin etkili olmaya devam
ettiğini söyleyebiliriz. Bugün yurt içerisinde veri akışı sakin. ABD
tarafında ise öncü imalat ve hizmet PMI verileri takip edilecek.
Dolar/TL, bu sabah saat 08:40 itibariyle 18,77’li seviyelerde hafif
satıcılı görünümde hareket ediyor. Dolar endeksi ise 101,91
civarında bulunuyor.

Günlük Pivot Seviyeleri
   18.8494

  18.8195  

 18.8018   

18.7842    

 18.7542   

  18.7243  

   18.7066

EUR/TRY

Avrupa'da enflasyonunun çift hanelerden tek hanelere gerilemesi
ECB üyeleri arasındaki fikir ayrılıklarını da artırdı. Bazı ECB
yetkilileri enflasyondaki gerilemenin faiz artışında da yavaşlamayı
gerektireceğini belirtirken ECB Yönetim Konseyi Üyesi Kazimir 50
baz puanla yola devam edilmesi gerektiğini belirtti. Başkan C.
Lagarde %2 hedefi üzerindeki enflasyon oranlarının ekonomide
kalıcı hale gelmemesinin hayati önem taşıdığını belirtti. Yurt içinde
tüketici güveni ocak ayında %4,6 artış kaydederek 79,1 seviyesine
yükseldi.  Veri Eylül 2021'den beri en yüksek seviyeye çıktı. Avrupa
cephesinde öncü imalat ve hizmet rakamlarının açıklanması
beklenirken, yurtiçinde gündeme dair gelişmeler takip edilebilir.
Euro/TL kuru bu sabah 08:30 saatlerinde 20,36’lı seviyelerden
fiyatlanıyor.

Günlük Pivot Seviyeleri
   20.7402

  20.5769  

 20.4811   

20.3854    

 20.2221   

  20.0588  

   19.9630
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XAU/USD

Küresel piyasalarda ons altın 1935$ çevresinde seyrini sürdürüyor.
Dolar endeksi 102,00 bölgesinde bulunuyor. Dün akşam ABD
borsaları günü yükselişle tamamladı. Risk iştahının güçlü olduğu bir
gündü. Bu sabah ABD vadelilerinde de yatay seyirler görülüyor.
Bugün için ABD'de imalat ve hizmetler sektörünü yansıtan PMI
verileri takip edilecek. Veri bazlı hareket görülebilir. Haftanın
kalanında, ABD'de majör verilerin açıklanması bekleniyor. Gelecek
haftada Fed haftası ve beklenen Fed'in faiz kararı 01 Şubat günü
açıklanacak. Bu hafta Fed beklentisi de fiyatlar üzerinde belirleyici
olabiliyor. Bugün için veriler ve borsadaki seyirler takip edilebilir.
Ons altın için 1940$ - 1950$ - 1964$ direnç noktaları, 1916$ -
1901$ - 1892$ destek noktaları olarak karşımıza çıkıyor. 

Günlük Pivot Seviyeleri
   1,944.07

  1,936.56  

 1,925.92   

1,915.28    

 1,907.77   

  1,900.26  

   1,889.62

DAX Yakın Vade

Bugün Almanya’da hizmet ve imalat PMI verilerini takip ediyor
olacağız.  Almanya hisse senedi endeksi DAX, son kapanışın
ardından Teknoloji, Yiyecek & İçecek ve Sanayi sektörlerindeki
hisselerin değer kazancıyla yüzde 0,46 yükseliş kaydederken
seansı 15,102 seviyesinden sonlandırdı. Bu sabah itibariyle endeks
15,184 seviyesinde hareket ediyor. Teknik açıdan 15,199 – 15,252
– 15,354 seviyeleri direnç, 15,043 – 14,940 – 14,887 pivot noktaları
ise destek olarak takip edilebilir.

Günlük Pivot Seviyeleri
   0.00

  0.00  

 0.00   

0.00    

 0.00   

  0.00  

   0.00

444 0 435 www.gedikyatirim.com.tr

https://www.gedikyatirim.com.tr/


Gedik Forex Bülten 24 Ocak 2023

Dow Jones Yakın Vade

Küresel piyasalarda haftanın ilk gününde görülen risk iştahı ikinci
işlem gününde de fiyatlamalara yön veriyor. Fed tarafında ılımlı faiz
artışları beklentisi artarken piyasada Google'a yönelik tekelleşme
davası hazırlıkları da yakından izlendi. ABD hisse senedi piyasaları
dün teknoloji ve sanayi sektörlerine gelen güçlü alımlarla yükseliş
yaşadı. Dow Jones endeksi %0,76 yükselişle günü tamamladı.
Bugüne baktığımızda ise ABD vadelilerinde %1’in üzerinde yükseliş
yaşanıyor. Bugün ABD tarafında açıklanacak önemli bir veri akışı
bulunmuyor. Endeks için 33,941 - 34,150 - 34,420 seviyeleri direnç,
33,461 - 33,191 - 32,982 seviyeleri 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

Küresel piyasalarda haftanın ilk gününde görülen risk iştahı ikinci
işlem gününde de fiyatlamalara yön veriyor. Fed tarafında ılımlı faiz
artışları beklentisi artarken piyasada Google'a yönelik tekelleşme
davası hazırlıkları da yakından izlendi. ABD hisse senedi piyasaları
dün teknoloji ve sanayi sektörlerine gelen güçlü alımlarla yükseliş
yaşadı. S&P 500 endeksi %1,19 yükselişle günü tamamladı.
Bugüne baktığımızda ise ABD vadelilerinde %1’in üzerinde yükseliş
yaşanıyor. Bugün ABD tarafında açıklanacak önemli bir veri akışı
bulunmuyor. Endeks için 4,068 - 4,100 - 4,145 seviyeleri direnç,
3,992 - 3,947 - 3,915 seviyeleri destek olarak takip edilebilir.

Günlük Pivot Seviyeleri
   4,068.58

  4,051.92  

 4,030.08   

4,008.25    

 3,991.58   

  3,974.92  

   3,953.08
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Brent Petrol

Petrol fiyatları bu sabah yatay seyrediyor. Çin'in açılması sonrası bu
sene Çin'den rekor talebin olacağına dair beklentiler, petrol
fiyatlarının seyrini etkiliyor. ABD ile Çin arasında ikili görüşmelerin
olması, olumlu yorumlanıyor. Son gelen haberlere göre, ABD'nin
Çin'e baskı uyguladığı yönünde çünkü Çin hala İran'dan petrol
alıyor. ABD'de İran'dan petrol alınmasını istemiyor. Nükleer
anlaşmaya geri dönüşte olmadı. Böyle devam ederse bu konuda
yaptırımlar olabilir. Piyasada bu konu konuşuluyor ancak petrol
fiyatları üzerinde bir etki yarattığı görülmüyor. Bugün için ABD'den
açıklanacak veriler var. Ayrıca API tarafından haftalık petrol
stoklarının bugün açıklanması bekleniyor. Brent petrolde 86,95 -
85,85 - 84,79 destek noktaları, 89,11 - 90,17 - 91,27 direnç
noktaları olarak bulunuyor.

Günlük Pivot Seviyeleri
   86.41

  85.88  

 85.10   

84.32    

 83.79   

  83.26  

   82.49

USD/JPY

Credit Agricole CIB Stratejisti David Forrester, “Risk alma iştahının
yüksek olması dolar üzerinde baskı oluşturuyor. Yatırımcılar
dolar/yen kurunun 130’un üzerinde olmasını kısa pozisyon
oluşturmak için fırsat görüyor olabilir” değerlendirmesinde bulundu.
Markets Live Stratejisti Simon Flint de doların düşmeye devam
etmesi önündeki en büyük riskin piyasalardaki risk algısının tersine
dönmesine olduğuna işaret etti. USD/JPY paritesi bu sabah
itibariyle 130,15 seviyesinde fiyatlanıyor. Parite için teknik anlamda
131,36 – 132,05 – 133,21 seviyeleri direnç, 129,51 – 128,35 –
127,66 noktaları ise destek olarak takip edilebilir.

Günlük Pivot Seviyeleri
   133.22

  132.05  

 131.37   

130.69    

 129.53   

  128.36  

   127.68
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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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