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Piyasa Gündemi

ABD teknoloji şirketi Microsoft’un zayıf finansallar açıklaması ve
büyüme kaynaklı endişelerin artış kaydetmesi küresel risk iştahı
üzerinde baskı oluşturdu. Bugün ABD’de 2022/4Ç GSYH rakamı
başta olmak üzere açıklanacak ekonomik veriler, küresel çapta risk
iştahını ve fiyatlamaları şekillendirecektir. Yurt içinde volatilitenin
yeniden artış kaydettiği gözlenirken, bugün TCMB’nin yılın ilk
Enflasyon Raporu toplantısı takip edilecektir. 

Açıklanacak Önemli Ekonomik Veriler       
•    10:30 Türkiye – TCMB Enflasyon Raporu Önem: Yüksek
•    16:30 ABD – 2022/4Ç GSYH Rakamı Önem: Yüksek

Türkiye

Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati, dün yaptığı sunumda
fiyat istikrarının yavaş yavaş sağlanacağını belirtti. Nebati,
dolarizasyonun tersine döndürülmesi için de dövizden gelir elde
etmenin artık gerçekleşmeyeceğine ilişkin inancın artması
gerektiğini belirtti. Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası tarafından
yayımlanan veriye göre reel kesim güven endeksi bir önceki aya
göre 1,8 puan artarak 103,4 oldu. Kapasite kullanım oranı geriledi.
TÜİK verilerine göre, mevsim etkilerinden arındırılmış güven
endeksi Ocak ayında bir önceki aya göre; hizmet sektöründe %1,7
ve perakende ticaret sektöründe %1,0 azalırken, inşaat sektöründe
%0,6 arttı. Yurt içinde yılın ilk enflasyon raporu ve gündeme dair
gelişmeler takip edilecek.

Euro Bölgesi

İrlanda Merkez Bankası Başkanı Makhlouf, AMB’nin önümüzdeki iki
toplantıda politika faizinin geçen ay yapılan 50 baz puanlık artışa
benzer bir miktarda artırılmasını desteklediğini söyledi. Makhlouf,
açıklamasında, "Aralık ayında verdiğimiz kararlarımıza benzer bir
adım atarak, önümüzdeki hafta gerçekleşecek toplantımızda ve
Mart toplantımızda oranları artırmaya devam etmeliyiz" ifadelerine
yer verdi.

ABD

Bugün ABD’de açıklanacak olan büyüme verisi günün önemli
başlığı olarak öne çıkıyor. Analistler, üçüncü çeyrekte açıklanan
%3,2'lik büyümenin ardından, dördüncü çeyrekte yıllık bazda %2,6
oranında büyüme bekliyor. %2,6 oranındaki analist tahminleri de
ekonominin 2022 yılı sonunda ivme kaybettiğine işaret ediyor. Son
açıklanan perakende satış verileri ve sanayi üretimi verilerindeki
düşüş de bu görüşü destekliyor. Fed’in agresif faiz artış politikası
talebi düşürdükçe, GSYİH önümüzdeki çeyreklerde de zayıflayabilir.
Bu gelişmelerle, küresel piyasalarda yaşanabilecek resesyon
korkuları güvenli limanlara olan talebi güçlendirebilir. Diğer yandan
gün içinde ABD’de işsizlik haklarından yararlanma başvuruları,
dayanıklı mal siparişleri ve yeni konut satışları verileri de birincil veri
olarak takip edilebilir.

Piyasa Verileri

Pariteler Son Günlük Değ.
(%)

Haftalık Değ.
(%)

Yılbaşı Değ.
(%)

USDTRY 18.8113 0.07 0.11 0.54
EURTRY 20.5262 0.05 0.87 2.49
EURUSD 1.0912 -0.02 0.76 1.98
GBPUSD 1.2388 -0.08 0.00 2.47
USDJPY 129.66 0.03 0.95 -1.01

Sepetler Son Günlük Değ.
bp

Haftalık Değ.
bp

Yılbaşı Değ.
bp

½ $ + ½ € 19.8578 -1.95 0.05 37.15
Dolar Endeksi 101.6850 4.40 -37.30 -183.70
REK 54.6600 - - 0.00

Endeks Vadeliler Son Günlük Değ.
(%)

Haftalık Değ.
(%)

Yılbaşı Değ.
(%)

S&P 500 Yakın Vade 4,041.75 0.24 3.22 4.68
DAX Yakın Vade 15,213.00 0.52 1.45 8.76
Dow Jones Yakın
Vade 33,863.00 0.12 2.18 1.74

Emtialar Son Günlük Değ.
(%)

Haftalık Değ.
(%)

Yılbaşı Değ.
(%)

Ons Altın 1,940.81 -0.31 0.38 6.43
Gram Altın 1,173.77 -0.22 0.50 7.01
WTI 80.41 -0.29 -0.42 -0.14
BRENT 86.25 -0.31 -0.11 2.29
Bakır 4.22 0.26 0.69 10.98

Tahviller Son Günlük Değ.
bp

Haftalık Değ.
bp

Yılbaşı Değ.
bp

Türkiye 2 Yıllık 10.3000 7.00 2.00 33.00
Türkiye 10 Yıllık 10.1600 8.00 10.00 33.00
ABD 10 Yıllık 3.4550 0.60 5.10 -42.50
ABD 2 Yıllık 4.1370 -0.80 0.60 -28.70
Almanya 10 Yıllık 2.1610 0.60 9.60 -41.10
Almanya 2 Yıllık 2.5400 1.00 1.40 -18.70

Gelişmekte Olan
Ülke Kurları Son Günlük Değ.

(%)
Haftalık Değ.

(%)
Yılbaşı Değ.

(%)
USDZAR 17.1270 0.12 -0.80 0.70
USDIDR 14,956.00 0.08 -1.25 -3.67
USDTRY 18.8113 0.07 0.11 0.54
USDRUB 69.4650 0.34 0.09 -5.49
USDBRL 5.0734 -0.07 -1.99 -4.04
USDCNY 6.7834 -0.01 0.10 -1.67
USDMXN 18.8010 0.09 -0.97 -3.53
USDCZK 21.8029 0.12 -1.28 -3.44
USDHUF 355.0390 0.26 -2.51 -4.83
USDPLN 4.3220 0.03 -0.81 -1.33
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Euro/Dolar

Avrupa’nın en büyük ekonomisi olan Almanya’da IFO beklentiler
endeksi ocak ayında 86,4 seviyesine yükseldi. Açıklanan veri Euro
Bölgesi'nin en büyük ekonomisine yönelik kısa vadeli görünümün
iyileştiğine ilişkin sinyal verdi. Bu pozitif sinyalde resesyon
endişelerindeki azalma etkili oldu. ECB cephesinden ise şahin
tonda mesajlar gelmeye devam etti. ABD’de Fed’in mart ayında
sıkılaşmaya ara verebileceğine ilişkin beklentiler güç kazanırken,
dolar endeksinde fiyatlama 102,0 seviyesinin altında seyrini
sürdürmeye devam ediyor. ABD’de bugün açıklanacak büyüme
rakamı risk iştahı üzerinde belirleyici olacağından volatiliteye neden
olabilir. Paritede 1,0939 - 1,0964 - 1,1006 direnç, geri çekilmelerde
ise 1,0873 - 1,0832 - 1,0807 takip edilecek destek noktalarıdır.

Günlük Pivot Seviyeleri
   1.0962

  1.0915  

 1.0874   

1.0833    

 1.0786   

  1.0739  

   1.0698

GBP/USD

Ulusal İstatistik Ofisi tarafından Çarşamba günü yayınlanan verilere
göre, İngiltere’de girdi maliyetleri Haziran ayındaki yüzde 24’lük
zirve seviyesinden sonra, Aralık ayında yıllık bazda yüzde 16,5 artış
gösterdi. Bu, Şubat 2022'den bu yana en yavaş artış olarak dikkat
çekti. İngiltere'deki fabrikaların yakıt ve hammadde maliyetlerinin
neredeyse bir yılın en yavaş hızında artması boru hattı enflasyonist
baskılarının hafiflediğine dair bir başka kanıt olarak okundu. Son
olarak, İngiltere Merkez Bankası'nın (BOE) ekonomiyi desteklemek
için yıl sonunda faiz oranlarında indirime gitmesi bekleniyor.
GBP/USD paritesi bu sabah itibariyle 1,2407 seviyesinde
fiyatlanıyor. Paritede teknik açıdan 1,2441 – 1,2482 – 1,2562
seviyeleri direnç, 1,2320 – 1,2240 – 1,2198 noktaları ise destek
olarak izlenebilir.

Günlük Pivot Seviyeleri
   1.2354

  1.2301  

 1.2255   

1.2209    

 1.2157   

  1.2104  

   1.2058
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USD/TRY

Yurt içerisinde reel kesim güven endeksi ocak ayında bir önceki aya
göre 1,8 puan artış kaydederek 103,4 seviyesine yükselirken,
kapasite kullanım oranı ise 0,6 puan azalışla 75,8 seviyesine
geriledi. TCMB, firmaların yurt dışı kaynaklı dövizlerini TCMB’ye
satışı sırasında firmaların verecekleri taahhütler karşılığı TL’ye
çevrilen tutarın %2’si kadar döviz dönüşüm desteği vereceğini
bildirdi. Ayrıca firmaların yurda getirdikleri dövizin en az %40’nın
TCMB’ye satışından arta kalan kısmı için kur korumalı dönüşüm
hesabı açabileceği belirtildi. Bugün yurt içerisinde TCMB Enflasyon
Raporu ve TCMB PPK Toplantı Özeti izlenecek. ABD’de ise
büyüme ve dayanıklı mal siparişleri ön planda olacak. Dolar/TL, bu
sabah saat 08:40 itibariyle 18,80’li seviyelerde bulunuyor.

Günlük Pivot Seviyeleri
   18.8671

  18.8411  

 18.8130   

18.7849    

 18.7589   

  18.7329  

   18.7048

EUR/TRY

Euro Bölgesi'nin en büyük ekonomisi olan Almanya’da IFO
beklentiler endeksi ocak ayında 83,2'den 86,4'e yükseldi. Açıklanan
veri Alman ekonomisine yönelik kısa vadeli görünümün iyileştiğine
yönelik sinyal verdi. Bu pozitif sinyalde resesyon endişelerindeki
azalma etkili oldu. Yurt içinde reel kesim güven endeksi bir önceki
aya göre 1,8 puan artarak 103,4 oldu. Kapasite kullanım oranı
geriledi. TÜİK verilerine göre, mevsim etkilerinden arındırılmış
güven endeksi Ocak ayında bir önceki aya göre hizmet sektöründe
%1,7 ve perakende ticaret sektöründe %1,0 azalırken, inşaat
sektöründe %0,6 arttı. Yurt içinde enflasyon raporunun açıklanması
beklenirken, Avrupa’da gündeme dair gelişmeler takip edilecek.
Euro/TL kuru bu sabah 08:30 saatlerinde 20,50’li seviyelerden
fiyatlanıyor.

Günlük Pivot Seviyeleri
   20.6127

  20.5233  

 20.4354   

20.3476    

 20.2581   

  20.1687  

   20.0808
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XAU/USD

Ons altında geri çekilmeler sınırlı kalıyor ve temkinli bir şekilde
yükselişini sürdürüyor. Bu sabah dolar endeksi 101,64 seviyesinde
işlem görüyor. Doların gevşek seyri ve piyasalarda risklerin hala
devam ediyor olması, ons altına yönelik talebin canlı kalmasını
destekliyor. Bugün içinde ABD'de majör veriler takip edilecek.
Açıklanacak verilerin fiyatlamalar üzerinde etkili olması beklenebilir.
Haftaya Fed toplantısı olduğu için piyasalar merakla 01 Şubat
gününü bekliyor. Öncesinde piyasalarda temkinli seyirlerin
korunabileceğini gözlemliyoruz. Ons altın için bugün ABD verileri ve
piyasalarda risk iştahının seyri takip edilebilir. Ons altında 1928 -
1909 - 1899 destek noktaları olurken, yukarıda 1956 - 1966 -
1984 direnç noktaları olarak izlenebilir.

Günlük Pivot Seviyeleri
   1,932.74

  1,925.92  

 1,917.49   

1,909.07    

 1,902.24   

  1,895.42  

   1,887.00

DAX Yakın Vade

Almanya Başbakanı Olaf Scholz, ülkesinin, Ukrayna'ya verdiği
askeri desteği daha da güçlendireceğini ve Leopard 2 ana
muharebe tankları sağlamaya karar verdiklerini açıklarken, ABD'li
üst düzey yetkililer de, Ukrayna'ya 31 adet M1 Abrams tankı ve 8
adet M88 tank kurtarma aracı temin edileceğini duyurdu. Almanya
hisse senedi endeksi DAX, son kapanışın ardından İnşaat, Nakliye
& Lojistik ve Tüketim & Periyodik sektörlerindeki hisselerin değer
kazancıyla yüzde 0,08 düşüş kaydederken seansı 15,081
seviyesinden sonlandırdı. Bu sabah itibariyle endeks 15,197
seviyesinde hareket ediyor. Teknik açıdan 15,213 – 15,269 –
15,340 seviyeleri direnç, 15,086 – 15,015 – 14,959 pivot noktaları
ise destek olarak takip edilebilir.

Günlük Pivot Seviyeleri
   15,398.67

  15,299.33  

 15,216.67   

15,134.00    

 15,034.67   

  14,935.33  

   14,852.67
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Dow Jones Yakın Vade

ABD'de bilanço sezonu devam ederken, teknoloji bilançolarının
etkisiyle sarsılan risk iştahında canlanma sinyalleri görülüyor ABD
hisse senedi piyasaları dün karışık ve volatildi. Telekomünikasyon,
tüketici hizmetleri ve finans sektörlerinde yükselişler izlenirken
kamu hizmetleri, teknoloji ve sanayi sektörlerinde ise düşüşler
yaşandı. Dow Jones endeksi %0,03 yükselişle günü tamamladı.
Bugüne baktığımızda ise ABD vadelilerinde pozitif bir görünüm
izleniyor. Endeks için 33,994 - 34,187 - 34,511 seviyeleri direnç,
33,477 - 33,153 - 32,960 seviyeleri destek olarak takip edilebilir.

Günlük Pivot Seviyeleri
   34,529.33

  34,197.67  

 34,010.33   

33,823.00    

 33,491.33   

  33,159.67  

   32,972.33

S&P 500 Yakın Vade

ABD'de bilanço sezonu devam ederken, teknoloji bilançolarının
etkisiyle sarsılan risk iştahında canlanma sinyalleri görülüyor ABD
hisse senedi piyasaları dün karışık ve volatildi. Telekomünikasyon,
tüketici hizmetleri ve finans sektörlerinde yükselişler izlenirken
kamu hizmetleri, teknoloji ve sanayi sektörlerinde ise düşüşler
yaşandı. S&P 500 endeksi %0,02 düşüşle günü tamamladı. Bugüne
baktığımızda ise ABD vadelilerinde pozitif bir görünüm izleniyor.
Endeks için 4,058 - 4,087 - 4,135 seviyeleri direnç, 3,982 - 3,934 -
3,905 seviyeleri destek olarak takip edilebilir.

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

Çin'de ölümlü vaka sayılarında azalma görülmesi, petrol açısından
olumlu yorumlanabilir. Küresel piyasalarda, doların gevşek
seyrediyor olması da son dönemde petrol fiyatlarının seyrini
etkiliyor. Bu hafta API tarafından açıklanan haftalık petrol
stoklarında 3.4 mn varil artış görülürken, dünkü DOE petrol
stoklarında 533K varil artış yaşandı. Petrol için sınırlı negatif bir veri
olarak görülüyor. Bu sabah petrol fiyatlarında yatay seyirler hakim.
Bugün ABD'de büyüme verisi açıklanacak. Piyasaların seyri
açısından takip edilebilir. Çin'de vaka sayılarının seyri de petrol
fiyatlarının seyri için izlenebilir. Brent petrolde 87,01 - 87,80 - 88,56
direnç noktaları olarak görülüyor. Aşağı yönlü hareketinde, 85,46 -
84,70 - 83,91 destek noktaları olarak takip edilebilir.

Günlük Pivot Seviyeleri
   90.50

  88.71  

 87.73   

86.76    

 84.97   

  83.18  

   82.20

USD/JPY

Japon hükümeti, Asya'ya ihracattaki zayıflamaya ve teknoloji ve
yarı iletkenlere olan küresel talebin yavaşlamasına işaret ederek
ekonominin geneli için değerlendirmesini 11 aydır ilk kez düşürdü.
Hükümet, Japon ekonomisinde toparlanmanın devam edeceğini
öngörse de tedbirlerin gevşetilmesi sonrası Çin'de salgının nasıl
yayılacağına çok dikkat etmek gerektiğini vurguladı. USD/JPY
paritesi bu sabah itibariyle 129,21 seviyesinde fiyatlanıyor. Parite
için teknik anlamda 130,34 – 131,12 – 131,66 seviyeleri direnç,
129,02 – 128,48 – 127,71 noktaları ise destek olarak takip edilebilir.

Günlük Pivot Seviyeleri
   130.98

  130.21  

 129.01   

127.82    

 127.04   

  126.27  

   125.07
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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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