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Piyasa Gündemi

ABD’de 2022/4Ç büyüme rakamı %2,9 olarak açıklandı. Piyasadaki
%2,6 olan beklentinin üzerinde gelen büyüme verisi resesyon
endişelerini yatıştırırken, veri sonrasında küresel risk iştahı güç
kazandı. Küresel ekonomilerde beklenen yavaşlamanın boyutu ve
merkez bankalarına yönelik beklentiler risk iştahı ve fiyatlamalar
üzerinde belirleyici olmaya devam edecektir. Bugün ECB Başkanı
Lagarde’ın konuşması ile ABD cephesindeki ekonomik veri akışları
yakından takip edilecektir. 

Açıklanacak Önemli Ekonomik Veriler       
•    13:30 ECB Başkanı Lagarde’ın Konuşması Önem: Yüksek
•    16:30 ABD – Kişisel Tüketim Harcamaları Önem: Yüksek

Türkiye

TCMB, 2023 Yılı Para Politikası ve Liralaşma Stratejisi kapsamında
ticari hayatta liralaşmanın desteklenmesi amacıyla firmaların yurt
dışı kaynaklı dövizlerinin Türk lirasına dönüşümüne destek
sağlanmasına karar verdi. Şirketlerin TL cinsi kur korumalı
mevduatlarına (KKM) uygulanan kurumlar vergisi istisnası, 2022 yıl
sonunu kapsayacak şekilde genişletildi. Merkez Bankası dövizden
dönüşle açılan KKM hesapları için uygulanan politika faizinin en
fazla 3 puan üzerinde mevduat faizi sınırını kaldırdığını belirtti.
Merkez Bankası, enflasyon tahminlerinde değişikliğe gitmeyerek
2023 yıl sonu tahminini %22,3, 2024 yıl sonu tahminini %8,8'de
tuttu. TCMB ocak ayına ilişkin Para Politikası Kurulu toplantı
özetlerinde azalan dış talebin toplam talep koşulları ve üretim
üzerindeki etkilerinin yakından izlendiğine vurgu yaptı. TCMB'nin
haftalık yayımladığı istatistiklere göre yurt dışı yerleşik kişiler 20
Ocak haftasında 330,9 milyon dolarlık hisse sattı. Böylelikle 7
haftada yabancıların hisse satışı 1,5 milyar dolara ulaştı. Geçtiğimiz
hafta 6 haftanın ardından alış tarafına geçen yabancı yatırımcı 20
Ocak haftasını da satışla tamamladı. Yurt içinde açıklanacak önemli
veri akışı bulunmazken, gündeme dair gelişmeler takip edilecek.

Euro Bölgesi

Bugün, Avrupa Merkez Bankası (ECB) Başkanı Christine
Lagarde'ın bir etkinlikte yapacağı konuşma takip edilecek.
Analistler, gelecek hafta ECB'nin politika faizini 50 baz puan
artırmasına kesin gözüyle bakıldığını aktararak, buna karşın politika
metninde ve ECB Başkanı Lagarde'ın konuşmasında şahin duruşun
yumuşayacağı beklentisinin öne çıktığını bildirdi. Doğal gaz
fiyatlarındaki aşağı yönlü seyrin bölge ekonomilerinde üretim
maliyetleri ve enflasyon açısından rahatlama sağladığına dikkati
çeken analistler, bu durumun pay piyasalarında olumlu fiyatlandığını
ifade etti.

ABD

ABD Ticaret Bakanlığı’nın verilerine göre ABD ekonomisi dördüncü
çeyrekte yüzde 2,9 büyüyerek yüzde 2,6’lık beklentiyi aştı ancak bir
önceki çeyrekteki yüzde 3,2'lik büyümenin gerisinde kaldı. Öte
yandan, ticaret açığı ihraç edilen malların değerinin gerilemesiyle
yüzde 8,8 artarak beklentilerin üstünde büyüdü. Dayanıklı mal
siparişleri ise Aralık'ta bir önceki aya göre yüzde 5,6 artarak 286,9
milyar dolar oldu. Bunun yanında, Çalışma Bakanlığı’nın açıkladığı
verilere göre ABD'de işsizlik maaşı başvurusunda bulunanların
sayısı, 21 Ocak ile biten haftada 186 bine gerileyerek Nisan
2022'den bu yana en düşük seviyesini kaydetti.

Piyasa Verileri

Pariteler Son Günlük Değ.
(%)

Haftalık Değ.
(%)

Yılbaşı Değ.
(%)

USDTRY 18.8127 0.05 0.05 0.55
EURTRY 20.4542 -0.18 0.19 2.13
EURUSD 1.0873 -0.18 0.15 1.61
GBPUSD 1.2372 -0.34 -0.18 2.34
USDJPY 130.11 -0.11 0.49 -0.67

Sepetler Son Günlük Değ.
bp

Haftalık Değ.
bp

Yılbaşı Değ.
bp

½ $ + ½ € 19.8413 -1.65 1.25 35.50
Dolar Endeksi 102.0070 16.80 1.50 -151.50
REK 54.6600 - - 0.00

Endeks Vadeliler Son Günlük Değ.
(%)

Haftalık Değ.
(%)

Yılbaşı Değ.
(%)

S&P 500 Yakın Vade 4,061.75 -0.34 1.84 5.20
DAX Yakın Vade 15,204.00 0.18 0.82 8.69
Dow Jones Yakın
Vade 33,985.00 -0.11 1.53 2.10

Emtialar Son Günlük Değ.
(%)

Haftalık Değ.
(%)

Yılbaşı Değ.
(%)

Ons Altın 1,924.81 -0.25 -0.13 5.55
Gram Altın 1,164.26 -0.18 -0.07 6.14
WTI 81.26 0.09 -0.61 0.91
BRENT 87.40 0.06 -0.34 3.65
Bakır 4.21 0.13 -0.27 10.73

Tahviller Son Günlük Değ.
bp

Haftalık Değ.
bp

Yılbaşı Değ.
bp

Türkiye 2 Yıllık 10.3200 2.00 7.00 35.00
Türkiye 10 Yıllık 10.3600 20.00 24.00 53.00
ABD 10 Yıllık 3.5310 4.00 4.40 -34.90
ABD 2 Yıllık 4.2030 2.10 0.50 -22.10
Almanya 10 Yıllık 2.2160 0.40 4.10 -35.60
Almanya 2 Yıllık 2.5820 0.00 0.10 -14.50

Gelişmekte Olan
Ülke Kurları Son Günlük Değ.

(%)
Haftalık Değ.

(%)
Yılbaşı Değ.

(%)
USDZAR 17.2613 0.43 0.84 1.49
USDIDR 14,984.00 0.18 -0.51 -3.49
USDTRY 18.8127 0.05 0.05 0.55
USDRUB 69.2150 -0.65 1.41 -5.83
USDBRL 5.0666 -0.06 -2.70 -4.17
USDCNY 6.7835 0.00 0.00 -1.66
USDMXN 18.8257 0.17 -0.29 -3.40
USDCZK 21.9050 0.18 -0.51 -2.99
USDHUF 357.0890 0.34 -1.43 -4.28
USDPLN 4.3319 0.16 -0.07 -1.10
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Euro/Dolar

Avrupa Merkez Bankası Üyesi ve İrlanda Merkez Bankası Başkanı
G. Makhlouf, Avrupa Merkez Bankası’nın gelecek iki toplantıda
geçen ay yapılan yarım puanlık faiz artışına benzer bir miktarda
artış yapmasını desteklediğini söyledi. ABD ekonomisi, 2022 yılının
4. çeyreğinde %2,9 ile beklenenden fazla büyüdü. Ekonominin en
büyük bölümünü oluşturan kişisel tüketim ise % 2,1 ile tahminlerin
altında bir artış gösterdi. Ülkede yeni konut satışları konut kredisi
faizlerindeki düşüşle 3. ayda yükselişine devam etti. Beklentileri
aşan büyüme verisi resesyona ilişkin endişelerin hafiflemesinde
etkili olurken, dolar endeksinde toparlanma kaydedildi. Paritede
yükselişlerde 1,0929 – 1,0969 ve 1,1008 seviyeleri direnç, geri
çekilmelerde ise 1,0851 – 1,0811 ve 1,0772 takip edilecek destek
noktalarıdır.

Günlük Pivot Seviyeleri
   1.0962

  1.0915  

 1.0874   

1.0833    

 1.0786   

  1.0739  

   1.0698

GBP/USD

İngiltere Merkez Bankası'nın (BOE) ekonomiyi desteklemek için yıl
sonunda faiz oranlarında indirime gitmesi bekleniyor. Piyasalarda
Ağustos ayından beri ilk kez BOE'den 25 baz puanlık faiz indirimi
yüzde 100 olarak fiyatlanıyor. Faiz artışlarının kısa vadede devam
etmesi ve faiz oranlarının yaz aylarına kadar da yüzde 4,5 ile zirve
yapması bekleniyor. Bu tahmin, ülkede enflasyonun yavaşladığını,
ekonomi büyümenin de duraksadığını gösteren verilerin ardından
geldi. İngiltere'de politika faizi şu anda yüzde 3,5 ile 10 yıldan uzun
sürenin en yüksek seviyesinde. Parite için 1,2446 - 1,2481 -
1,2531 seviyeleri direnç, 1,2360 - 1,2310 - 1,2275 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

TCMB, yılın ilk enflasyon raporunda 2023 yıl sonu enflasyon
tahmini %22,3 olarak gerçekleşirken, 2024 yıl sonu enflasyon
tahmini ise %8,8 oldu. TCMB Başkanı Kavcıoğlu, TCMB’nin karşı
taraf olduğu kur korumalı mevduatta faiz üst sınırının kaldırılmasını
makul bulduklarını bildirdi. TCMB PPK toplantı özetinde Liralaşma
stratejisi ve parasal aktarım mekanizmasının etkinliğini artıracak
araçların kullanılmaya devam edileceği belirtildi. ABD tarafında ise
ekonomik büyüme 4. Çeyrekte yıllıklandırılmış bazda %2,9 ile
beklenilenin üzerinde gerçekleşti. Dayanıklı mal siparişleri ise aralık
ayında %5,6 artış ile beklentileri aşarak pozitif görünüm sergiledi.
Açıklanan verilerin fiyatlamalara etkisi olmadı. 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

ECB Üyesi ve İrlanda Merkez Bankası Başkanı G. Makhlouf,
ECB’nin gelecek iki toplantıda geçen ay yapılan yarım puanlık faiz
artışına benzer bir miktarda artış yapmasını desteklediğini söyledi.
Yurt içinde yılın ilk enflasyon raporunda TCMB 2023 yıl sonu için
%22,3, 2024 yıl sonu için %8,8 seviyesinde tuttuklarını açıkladı.
Liralaşma stratejisi kapsamında hamleler gelmeye devam ediyor.
TCMB, firmaların yurt dışı kaynaklı dövizlerinin Türk lirasına
dönüşümüne destek sağlarken, dövizden dönüşle açılan KKM
hesapları için uygulanan politika faizinin en fazla 3 puan üzerinde
mevduat faizi sınırını kaldırdığını belirtti. Yurt içinde gündeme dair
gelişmeler öne çıkarken, ECB Başkanı C.Lagarde’ın açıklamaları
izlenebilir. Euro/TL kuru bu sabah 08:30 saatlerinde
20,40’lı 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

ABD ekonomisi 4.çeyrekte %2,9 büyüme kaydetti. Beklentilerin
üzerinde bir veri gelirken, bir önceki veri %3,2 seviyesinde
gerçekleşmişti. Açıklanan verinin, ABD ekonomisinde yumuşak iniş
beklentilerini arttırdığı ve resesyon kaygısını hafiflettiğine dair
yorumlar yapılıyor. Dün veri sonrası borsalarda pozitif seyirler
izlendi. Dolar endeksi yatay ve gevşek seyrini koruyor. Bugün içinde
Fed'in yakından izlediği çekirdek kişisel tüketim harcamaları
endeksi açıklanacak. Veri bazlı hareket görülebilir. Gelecek hafta,
Fed toplantısı var. Fed ile ilgili beklentiler fiyatlara yansıtılırken,
zaman daraldıkça piyasalarda Fed belirsizliğinin daha da artması
beklenebilir. Ons altın için 1946$ - 1962$ - 1976$ direnç noktaları
olurken, 1915$ - 1901$ - 1885$ destek noktaları olarak görülüyor. 

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 hisse senedi piyasaları dün teknoloji, perakende ve gıda
sektörleri öncülüğünde yükseliş yaşadı. DAX %0,34, MDAX endeksi
%1,27 ve TecDAX endeksi %1,53 arttı. Yeni günde DAX
vadelilerinde pozitif bir görünüm olduğu söylenebilir. Bugün
piyasaların seyri açısından AMB Başkanı Lagarde’ın ve Alman
Buba’da Balz’ın konuşmaları takip edilebilir. Endeks için 15,270 -
15,310 - 15,387 seviyeleri direnç, 15,153 - 15,076 -
15,036 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

ABD büyüme verisi resesyon ve yumuşak iniş sinyallerini aynı anda
verirken dün küresel riskli varlık piyasalarında Ocak rallisinin devam
ettiği görüldü. Dow Jones Industrial, dün seansı %0,61 değer
kazancıyla 33,949 seviyesinden kapattı. Bu sabah itibariyle DJI 30
Aralık vadeli kontratı 34,009 seviyesinde hareket ediyor. Teknik
açıdan 34,129 – 34,256 – 34,470 seviyeleri direnç, 33,788 – 33,574
– 33,447 pivot bölgeleri ise destek olarak takip edilebilir.

Günlük Pivot Seviyeleri
   34,487.33

  34,265.67  

 34,144.33   

34,023.00    

 33,801.33   

  33,579.67  

   33,458.33

S&P 500 Yakın Vade

Amerikan büyüme verisinin hem yumuşak iniş hem de resesyona
yönelik sinyaller vermesinin ardından Amerikan hisse senedi
piyasaları Perşembe gününü pozitif kapadı. S&P 500, dün seansı
%1,10 yükselişle 4,060 seviyesinden kapattı. Bu sabah itibariyle
S&P 500 Aralık vadeli kontratı 4,064 seviyesinde görünümü takip
ediliyor. Teknik açıdan 4,086 – 4,106 – 4,135 seviyeleri direnç,
4,037– 4,007 – 3,988 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 hafif alıcılı işlem görüyor. Bu hafta Çin'de ölümlü
vaka sayılarında azalış görülmesi, fiyatlar açısından olumluydu.
Küresel borsalarda risk iştahı dalgalı seyrederken, doların gevşek
seyri, petrol için yukarı yönlü hareketin devam etmesini destekledi.
Bu hafta açıklanan API ve DOE haftalık petrol stoklarında artışlar
görüldü ve petrol için sınırlı negatif veriler olarak yorumlandı. Dün
ABD'de büyüme verisi takip edildi. Bugünde Fed'in yakından izlediği
çekirdek kişisel tüketim harcamaları endeksi verileri açıklanacak.
Doların seyri, ABD verileri ve risk iştahının görünümü, petrol fiyatları
açısından takip edilebilir. Brent petrolde 88,30$ - 89,23$ - 90,50$
direnç noktaları olarak izlenebilir. Aşağıda 86,10$ - 84,83$ ve
83,90$ destek noktaları olarak bulunuyor.

Günlük Pivot Seviyeleri
   90.50

  88.71  

 87.73   

86.76    

 84.97   

  83.18  

   82.20

USD/JPY

Japonya'da Tokyo Tüketici Fiyat Endeksi (TÜFE) ocakta yüzde 4,3
artarak son 41 yılın en hızlı yükselişini kaydederken, analistler,
Japonya Merkez Bankası'nın (BoJ) söz konusu veriye karşın
güvercin duruşunu korumasının beklendiğini bildirdi. Diğer yandan
Japonya, 3 Şubat'ta yürürlüğe girecek yeni yaptırımlar çip
ekipmanları ve parçaları, robotlar, enerji jeneratörleri, patlayıcılar ve
aşıların Rusya'ya ihracatını yasaklayacağını açıkladı. Parite için
130,891 - 131,553 - 132,487 seviyeleri direnç, 129,295 - 128,361 -
127,699 seviyeleri 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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