
Forex Bülten 25 Ocak 2023

Piyasa Gündemi

Euro Bölgesi’nde ocak ayı öncü PMI rakamları beklentilerinden
güçlü gelerek 7 ay sonra ilk kez eşik değer olan 50,0 seviyesinin
üzerine çıktı. Bu veri Avrupa ekonomilerinde yumuşak bir iniş
yaşanabileceği beklentilerini güçlendirdi. ABD’de ise imalat ve
hizmet PMI rakamlarında sınırlı bir yükseliş gözlense de eşik
değerin altında kalmaya devam etti. Microsoft’un kârında gözlenen
düşüş ve ileriye yönelik karamsar beklentiler bu sabah küresel risk
iştahı üzerinde baskı oluşturuyor.

Açıklanacak Önemli Ekonomik Veriler       
•    10:00 Türkiye – Reel Kesim Güven Endeksi Önem: Düşük
•    12:00 Almanya –IFO Güven Endeksi Önem: Orta

Türkiye

Hazine ve Maliye Bakanlığı Ocak ayı iç borçlanma programına 10
yıl vadeli TÜFE endeksli tahville devam etti. Hazine ve Maliye
Bakanlığı'nın 10 yıl vadeli tahvil ihalesinde reel bileşik faiz eksi
%2,60 olarak kaydedildi. Hazine ve Maliye Bakanı Nebati,
Cumhuriyet tarihinin en kapsamlı borç yapılandırması olduğunu
söylediği düzenlemenin ayrıntılarını açıkladı. Borç yapılandırma
paketinde vade 4 yıl olacak. Bakan Nebati, "Devlete borçlar 48 aylık
taksitler halinde ödenecek. Peşin ödemede yurt içi ÜFE tutarının
%90'ından vazgeçilecek" dedi. Yurt içinde bugün reel kesim güven
endekslerinin açıklanması bekleniyor.

 

Euro Bölgesi

S&P Global'in verilerine göre Euro Bölgesi'nde imalat ve hizmet
sektörlerini kapsayan bileşik PMI endeksi Ocak ayında 49,3'ten
50,2'ye yükseldi. Beklenti 49,8'di. Endeks böylece Haziran ayından
beri ilk kez kritik 50 eşiğini aştı. Bölgede hizmet PMI endeksi
50,7'ye yükseldi. Beklenti 50,1'di. İmalat PMI endeksi ise 48,'e
yükseldi. Bu, 5 ayın en yüksek seviyesi olsa da hala daralma
bölgesinde kaldı. Beklenti 48,5'ti. Enflasyondaki yavaşlama, enerji
kriziyle mücadele eden Euro Bölgesi'nde hava koşullarının mevsim
normalleri üzerinde seyretmesi ve tedarik zinciri sıkıntılarındaki
azalma gibi faktörler ekonomiye dair iyimserliğe neden oluyor.
Ancak yine bugün bölgenin en büyük 2 ekonomisi olan Almanya ve
Fransa'da açıklanan veriler hala tablonun sıkıntılı olduğunu ortaya
koydu. Bugün Almanya’da Ifo iş iklimi endeksi verisi takip edilebilir.

ABD

ABD'de dün açıklanan makroekonomik verilere göre imalat sanayi
ve hizmet sektörü Satınalma Yöneticileri Endeksi (PMI) sırasıyla
46,8 ve 46,6 ile beklentileri geride bıraksa da, verilerin hala
daralmaya işaret etmesi ekonomiye ilişkin soru işaretlerini artırdı.
Öte yandan, ülkede açıklanan şirket karlılıkları piyasa öngörülerinin
üzerinde gerçekleşse de gelecek döneme ilişkin tahminlerinin
çoğunlukla olumsuz olması pay piyasalarını baskılıyor. Dün
açıklanan şirket finansal sonuçlarına göre, ABD'li teknoloji
şirketlerinden Microsoft'un net karı, geçen yılın ekim-aralık
döneminde bir önceki yılın aynı dönemine kıyasla yüzde 12 azaldı.
Söz konusu gelişmeler sonrası ABD'de 3 aylık hazine bonosu ile 10
yıllık tahvil faizi arasındaki fark 125 baz puana çıkarak ülkede
resesyon endişelerinin güçlendiğine işaret etti.

Piyasa Verileri

Pariteler Son Günlük Değ.
(%)

Haftalık Değ.
(%)

Yılbaşı Değ.
(%)

USDTRY 18.8052 0.02 0.01 0.51
EURTRY 20.5060 0.23 1.09 2.38
EURUSD 1.0902 0.19 1.04 1.89
GBPUSD 1.2326 -0.07 -0.10 1.96
USDJPY 130.39 0.18 1.18 -0.45

Sepetler Son Günlük Değ.
bp

Haftalık Değ.
bp

Yılbaşı Değ.
bp

½ $ + ½ € 19.8773 2.70 3.20 39.10
Dolar Endeksi 101.8220 -9.60 -54.10 -170.00
REK 54.6600 - - 0.00

Endeks Vadeliler Son Günlük Değ.
(%)

Haftalık Değ.
(%)

Yılbaşı Değ.
(%)

S&P 500 Yakın Vade 4,019.50 -0.33 1.87 4.11
DAX Yakın Vade 15,131.00 -0.15 -0.75 8.17
Dow Jones Yakın
Vade 33,761.00 -0.19 1.12 1.43

Emtialar Son Günlük Değ.
(%)

Haftalık Değ.
(%)

Yılbaşı Değ.
(%)

Ons Altın 1,931.63 -0.32 1.48 5.92
Gram Altın 1,167.87 -0.27 1.49 6.47
WTI 80.52 0.43 1.22 -0.01
BRENT 86.62 0.38 2.01 2.73
Bakır 4.22 0.56 -1.11 11.15

Tahviller Son Günlük Değ.
bp

Haftalık Değ.
bp

Yılbaşı Değ.
bp

Türkiye 2 Yıllık 10.2300 -3.00 -15.00 26.00
Türkiye 10 Yıllık 10.0800 -5.00 -12.00 25.00
ABD 10 Yıllık 3.4630 -0.10 8.30 -41.70
ABD 2 Yıllık 4.1620 -3.60 6.90 -26.20
Almanya 10 Yıllık 2.1550 -5.00 6.40 -41.70
Almanya 2 Yıllık 2.5450 -5.00 8.50 -18.20

Gelişmekte Olan
Ülke Kurları Son Günlük Değ.

(%)
Haftalık Değ.

(%)
Yılbaşı Değ.

(%)
USDZAR 17.1919 0.01 0.23 1.08
USDIDR 14,961.00 0.02 -1.29 -3.64
USDTRY 18.8052 0.02 0.01 0.51
USDRUB 68.9150 -0.77 -0.38 -6.24
USDBRL 5.1396 -0.06 -0.81 -2.79
USDCNY 6.7840 -0.01 0.53 -1.66
USDMXN 18.7980 -0.02 -0.50 -3.54
USDCZK 21.8938 -0.16 -1.43 -3.04
USDHUF 356.4200 -0.39 -2.68 -4.46
USDPLN 4.3228 -0.17 -1.12 -1.31
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Euro/Dolar

Euro Bölgesi’nde hizmet sektörü PMI endeksi 50,7'ye yükselirken,
imalat PMI endeksi 48,0 seviyesinde açıklandı. Veri son 5 ayın en
yüksek seviyesi olsa da hala daralma bölgesinde kaldı. Açıklanan
endeksler ekonominin 7 ayda ilk kez büyüdüğünü bölge
ekonomisinin yumuşak iniş yapabileceğine dair iyimserliği artırdığını
gösterdi. ABD'de imalat PMI ocak ayında 0,6 puan artışla 46,8'e
çıkarken, hizmet sektörü endeksi ise 46,6’ya yükseldi. Ülkede
açıklanan PMI rakamlarında iyileşme yaşanmasına rağmen
daralmanın sürdüğü takip edildi. Dolar endeksinde fiyatlama 102,0
seviyesinin altında seyrini sürdürürken, paritede 1,0912 – 1,0936 ve
1,0975 direnç, geri çekilmelerde ise 1,0849 – 1,0810 ve
1,0786 takip edilecek destek noktalarıdır.

Günlük Pivot Seviyeleri
   1.0962

  1.0915  

 1.0874   

1.0833    

 1.0786   

  1.0739  

   1.0698

GBP/USD

Artan borç-faiz ödemeleri ve tüketicileri ve işletmeleri enerji fiyatı
şokundan korumanın maliyeti kamu maliyesini zorlarken İngiltere'de
bütçe açığı rekor seviyeye yükseldi. Ulusal İstatistik Ofisi salı günü
yaptığı açıklamada, bütçe açığının bir yıl önceki 10,7 milyar
sterlinlik rakama oranla neredeyse üç katına çıkararak 27,4 milyar
sterlin (34 milyar dolar) olduğunu açıkladı. Ekonomistler, 17,3 milyar
sterlinlik bir açık olmasını bekliyorlardı. Bu artış, borç faizi
maliyetlerindeki 17,3 milyar sterlinlik artıştan kaynaklanırken, aralık
ayında şimdiye kadar gerçekleşen en büyük sıçrama olarak dikkat
çekti. Parite için 1,2414 – 1,2489 – 1,2565 seviyeleri direnç, 1,2263
– 1,2188 – 1,2113 seviyeleri destek olarak takip edilebilir.

Günlük Pivot Seviyeleri
   1.2354

  1.2301  

 1.2255   

1.2209    

 1.2157   

  1.2104  

   1.2058
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USD/TRY

Dün yurt içerisinde önemli bir veri akışı bulunmazken, ABD
tarafında öncü PMI verileri beklentilerin üzerinde gerçekleşse de 50
referans seviyesinin altında zayıf görünüme işaret etti. ABD’de
imalat PMI ocak ayında bir önceki aya göre 0,6 puanlık yükselişle
46,8 seviyesine yükselirken, hizmet PMI ise 1,9 puanlık yükselişle
46,60 seviyesine yükseldi. Açıklanan verilerin ve haber akışlarının
fiyatlamalara etkisinin olmadığını söyleyebiliriz. Bugün yurt
içerisinde reel kesim güven endeksi ve kapasite kullanım oranı takip
edilecek olup, ABD tarafında ise önemli bir veri akışı bulunmuyor.
Dolar/TL, bu sabah saat 08:40 itibariyle 18,80’li seviyelerde yatay
seyrine devam ediyor. Dolar endeksi ise 101,90 civarında hareket
ediyor.

Günlük Pivot Seviyeleri
   18.8671

  18.8411  

 18.8130   

18.7849    

 18.7589   

  18.7329  

   18.7048

EUR/TRY

Euro Bölgesi’nde hizmet PMI endeksi 50,7'ye yükselirken, imalat
sektörü PMI endeksi 48,0 seviyesinde açıklandı. İmalat rakamı son
5 ayın en yüksek seviyesi olsa da hala daralma bölgesinde kaldı.
Rakamlar ekonominin 7 ayda ilk kez büyüdüğünü bölge
ekonomisinin yumuşak iniş yapabileceğine dair iyimserliği artırdığını
gösterdi. Yurt içinde dün gündeme dair gelişmeler takip edildi.
Hazine ve Maliye Bakanlığı Ocak ayı iç borçlanma programına 10
yıl vadeli TÜFE endeksli tahville devam etti. Hazine ve Maliye
Bakanı Nureddin Nebati, yapılandırma paketinin detaylarını
açıkladı. Yurt içinde bugün reel sektör güven endekslerinin
açıklanması beklenirken, Almanya’da Ifo güven endeksleri takip
edilecek. Euro/TL kuru bu sabah 08:30 saatlerinde
20,48’li seviyelerden fiyatlanıyor.

Günlük Pivot Seviyeleri
   20.6306

  20.5635  

 20.5112   

20.4589    

 20.3919   

  20.3248  

   20.2725
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XAU/USD

Ons altında dün 1942$ seviyesine doğru yükseliş görülmesine
karşın sınırlı da olsa kayıplar yaşandı. Bugünde ons altın hafif
satıcılı işlem görüyor. Bugün için ABD'de açıklanacak önemli bir veri
akışı bulunmuyor. Gelecek hafta, Fed toplantısı olacağı için
piyasalar merakla Fed toplantısına odaklanmış durumda. Küresel
piyasalarda risk iştahı da karışık seyrediyor. Bu sabah dolar endeksi
101,82-102,01 arasında işlem görüyor. Haftanın kalanında, ABD'de
önemli majör veriler açıklanacak. Bu nedenle bugün için veri bazlı
hareket beklenmeyebilir. Ons altında temkinli seyirler korunabilir.
Ons altın için 1922$ - 1906$ - 1896$ destek noktaları olarak takip
edilebilir. Yukarı yönlü hareketin devamında 1947$ direnç noktası
olurken, bu direncin üzerinde 1957$ - 1972$ direnç noktaları olarak
izlenebilir.

Günlük Pivot Seviyeleri
   1,973.14

  1,957.83  

 1,947.87   

1,937.92    

 1,922.61   

  1,907.30  

   1,897.34

DAX Yakın Vade

Almanya hisse senedi piyasaları dün inşaat, perakende ve sağlık
sektörleri öncülüğünde düşüş yaşadı. %0,07, MDAX endeksi %0,44
ve TecDAX endeksi %0,84 düşüşle günü tamamladı. Yeni günde
DAX vadelilerinde yatay-negatif bir görünüm olduğu söylenebilir.
Diğer yandan bugün Almanya tarafında açıklanacak olan Ifo iş iklimi
endeksi birincil veri olarak takip edilebilir. Endeks için 15,232 –
15,280 – 15,359 seviyeleri direnç, 15,105 – 15,026 – 14,978
seviyeleri destek olarak takip edilebilir.

Günlük Pivot Seviyeleri
   15,476.67

  15,403.33  

 15,324.67   

15,246.00    

 15,172.67   

  15,099.33  

   15,020.67
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Dow Jones Yakın Vade

Bilançosunu açıklayan Microsoft’un hisseleri, bulut bilişim sistemi
olan Azure’daki gelir beklentisinin azaltılması ile kazançlarını geri
verdi. Microsoft'tan gelen bu beklentiler ABD'de ve küresel
piyasaların genelinde risk iştahını bozdu. Dow Jones Industrial, dün
seansı %0,31 değer kazancıyla 33,733 seviyesinden kapattı. Bu
sabah itibariyle DJI 30 Aralık vadeli kontratı 33,746 seviyesinde
yatay hareket ediyor. Teknik açıdan 34,001 – 34,166 – 34,431
seviyeleri direnç, 33,572 – 33,307 – 33,142 pivot bölgeleri ise
destek olarak takip edilebilir.

Günlük Pivot Seviyeleri
   34,428.67

  34,167.33  

 33,996.67   

33,826.00    

 33,564.67   

  33,303.33  

   33,132.67

S&P 500 Yakın Vade

Bilançosunu açıklayan Microsoft’un hisseleri, bulut bilişim sistemi
olan Azure’daki gelir beklentisinin azaltılması ile kazançlarını geri
verdi. Microsoft'tan gelen bu beklentiler ABD'de ve küresel
piyasaların genelinde risk iştahını bozdu.  S&P 500, dün seansı
%0,07 düşüşle 4,016 seviyesinden kapattı. Bu sabah itibariyle S&P
500 Aralık vadeli kontratı 4,016 seviyesinde ve yatay görünümü
takip ediliyor. Teknik açıdan 4,055 – 4,071 – 4,096 seviyeleri direnç,
4,013– 3,988 – 3,971 pivot bölgeleri ise destek olarak izlenebilir.

Günlük Pivot Seviyeleri
   4,094.67

  4,064.08  

 4,004.92   

3,945.75    

 3,915.17   

  3,884.58  

   3,825.42
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Brent Petrol

Petrol fiyatları yeni güne yatay başladı. Son günlerde petrol
fiyatlarında yatay seyirlerin hakim olduğu görülüyor. Bugün, OPEC+
tavsiye komitesinin toplanması bekleniyor. Resmi bir toplantı değil.
OPEC üyeleri mevcut durumu gözden geçirmek istedikleri için bu
toplantı yapılıyor. Çin'in açılması ve Rusya'ya olan yaptırımlar
sebebiyle petrol talebi açısından son durumun nasıl olduğunu
merak ediyorlar. Herhangi bir sürpriz beklenmiyor, gün içi olası
açıklamalara karşı dikkatli olunabilir. Her hafta açıklanan API
haftalık petrol stoklarında 3.4 mn varil artış görüldü. Petrol
açısından sınırlı negatif bir veri. Bugün içinde DOE tarafından
açıklanacak haftalık petrol stokları takip edilecek. Brent petrolde
88,10$ - 89,80$ - 90,91$ direnç noktaları, 85,29$ - 84,18$ - 82,48$
destek noktaları.

Günlük Pivot Seviyeleri
   90.50

  88.71  

 87.73   

86.76    

 84.97   

  83.18  

   82.20

USD/JPY

Japonya Dışişleri Bakanı Yoshimasa Hayashi bir parlamento
konuşmasında Japon Denizi'ndeki tartışmalı Dokdo/Takeşima
adaları üzerinde hak iddia etti. Bunun üzerine, Güney Kore Dışişleri
Bakanlığının Asya ve Pasifik İşleri Direktörü Seo Min jung, Seul'deki
Japonya Büyükelçiliği Maslahatgüzarı Naoki Kumagai'yi Dışişleri
Bakanlığına çağırdı. Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Lim Soo-suk,
Hayashi'ye tartışmalı adalar hakkında söylediklerini geri alması
çağrısında bulunmuştu. Lim, "haksız iddiaların" devam etmesinin iki
ülkenin gelecek odaklı ilişki kurmaya yönelik çabalarına zarar
vereceğini ifade etmişti. Parite için 130,960 - 131,732 - 132,350
seviyeleri direnç, 129,570 - 128,952 - 128,180 seviyeleri destek
olarak takip edilebilir.

Günlük Pivot Seviyeleri
   130.98

  130.21  

 129.01   

127.82    

 127.04   

  126.27  

   125.07

444 0 435 www.gedikyatirim.com.tr

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


Gedik Forex Bülten 25 Ocak 2023

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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