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Piyasa Gündemi

Yeni haftada önemli merkez bankalarının toplantıları öncesinde
küresel risk iştahı zayıflama kaydetti. Bu hafta çarşamba günü
Fed’in faiz kararı ile perşembe günü Avrupa Merkez Bankası (ECB)
ve İngiltere Merkez Bankası’nın (BoE) faiz kararları risk iştahı ve
fiyatlamalar üzerinde belirleyici olacaktır. Çin'de Kovid-19
tedbirlerinin gevşetilmesinin katkısıyla ocak ayına ilişkin açıklanan
imalat ve hizmet PMI rakamları eşik değer olan 50,0 seviyesinin
üzerine bir yükseliş gösterdi. 

Açıklanacak Önemli Ekonomik Veriler       
•    10:00 Türkiye – Dış Ticaret Dengesi Önem: Orta
•    13:00 Euro Bölgesi – 2022/4Ç GSYH Önem: Yüksek

Türkiye

Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu verilerine göre
2022'de sektörün kârı bir önceki yıla göre %366 artış kaydetti. Buna
karşın sektörün özkaynak kârlılığı enflasyon oranının altında kaldı.
Türkiye İstatistik Kurumu'nun Ocak ayı verileri ekonomide güvenin
Aralık ayına göre arttığını gösterdi. Ocak ayında güven endeksi eşik
değer olan 100'ün altında kalsa da 1 yılın en yüksek seviyesine
çıkarak 99,3 değerini aldı. Türk-İş tarafından hazırlanan Açlık ve
Yoksulluk Sınırı araştırmasına göre, Ankara’da yaşayan dört kişilik
bir ailenin “gıda için” yapması gereken asgari harcama tutarındaki
artış bir önceki aya göre %9,02 oranında gerçekleşti. Son on iki ay
itibariyle değişim oranı %108,57 oldu. 8 bin 864 lira olarak ölçülen
açlık sınırı ilk aydan 8 bin 506 lira olan asgari ücreti ilk aydan aştı.
Yurt içinde dış ticaret rakamları takip edilecek.

Euro Bölgesi

Alman ekonomisinin resesyona girebileceğine yönelik endişeler
güçlenmeye başladı. Dün açıklanan verilere göre Almanya
ekonomisi, 2022’nin son çeyreğinde, enerji krizi ve rekor
enflasyonun etkisiyle bir önceki çeyreğe göre yüzde 0,2 küçüldü.
Piyasalarda Alman ekonomisinin söz konusu son çeyrekte değişim
yaşanmaması bekleniyordu. Üçüncü çeyrekte, Alman ekonomisi bir
önceki çeyreğe göre yüzde 0,5 büyümüştü. Bölgede gözler Avro
Bölgesi 4. çeyrek Gayrisafi Yurt içi Hasıla (GSYH) verilerine
çevrilirken, Almanya'da bugün açıklanması beklenen Tüketici Fiyat
Endeksi (TÜFE) verilerinin teknik sorunlar nedeniyle bir hafta
sonraya ertelendiği duyuruldu.

ABD

Küresel piyasalarda tüm dikkatler Fed'in Çarşamba akşamı
açıklanacak kararına çevrildi. Bloomberg anketinde beklenti politika
bandında 25’er baz puanlık artışa gidilmesi yönünde. Fed Başkanı
Jerome Powell daha önceki açıklamalarında yılın kalan kısmında
faiz indirimleri olabileceğine yönelik beklentileri geri püskürtmüştü.
Buna karşın piyasalar Powell’ın “faizlerin uzun süre yüksek olacağı”
söylemine ikna olmamışa benziyor ki ocak hisse rallisi de buna
işaret ediyor. Buna ek olarak HSBC Asset Management’a göre Fed,
ABD’de ekonomik durgunluk belirtileri ortaya çıktıkça rotayı tersine
çevirecek ve faiz oranlarını bu yıl para piyasalarının tahmin
ettiğinden daha erken ve daha agresif bir şekilde indirecek.

Piyasa Verileri

Pariteler Son Günlük Değ.
(%)

Haftalık Değ.
(%)

Yılbaşı Değ.
(%)

USDTRY 18.8120 0.08 0.06 0.55
EURTRY 20.3835 -0.02 -0.37 1.77
EURUSD 1.0836 -0.09 -0.42 1.26
GBPUSD 1.2343 -0.04 0.06 2.10
USDJPY 130.29 -0.14 0.10 -0.53

Sepetler Son Günlük Değ.
bp

Haftalık Değ.
bp

Yılbaşı Değ.
bp

½ $ + ½ € 19.8013 0.75 -4.90 31.50
Dolar Endeksi 102.2840 0.80 36.60 -123.80
REK 54.6600 - - 0.00

Endeks Vadeliler Son Günlük Değ.
(%)

Haftalık Değ.
(%)

Yılbaşı Değ.
(%)

S&P 500 Yakın Vade 4,032.00 -0.01 -0.02 4.43
DAX Yakın Vade 15,112.00 -0.47 -0.28 8.04
Dow Jones Yakın
Vade 33,778.00 -0.02 -0.14 1.48

Emtialar Son Günlük Değ.
(%)

Haftalık Değ.
(%)

Yılbaşı Değ.
(%)

Ons Altın 1,915.46 -0.34 -1.16 5.04
Gram Altın 1,158.51 -0.24 -1.07 5.62
WTI 77.58 -0.41 -3.24 -3.66
BRENT 84.04 -0.38 -2.61 -0.33
Bakır 4.19 -0.45 -0.25 10.26

Tahviller Son Günlük Değ.
bp

Haftalık Değ.
bp

Yılbaşı Değ.
bp

Türkiye 2 Yıllık 10.4500 6.00 19.00 48.00
Türkiye 10 Yıllık 10.6600 8.00 58.00 83.00
ABD 10 Yıllık 3.5400 -0.50 7.60 -34.00
ABD 2 Yıllık 4.2360 -2.90 3.80 -18.80
Almanya 10 Yıllık 2.3180 7.40 11.30 -25.40
Almanya 2 Yıllık 2.6840 10.10 8.90 -4.30

Gelişmekte Olan
Ülke Kurları Son Günlük Değ.

(%)
Haftalık Değ.

(%)
Yılbaşı Değ.

(%)
USDZAR 17.4175 0.05 1.32 2.40
USDIDR 14,996.00 -0.07 0.25 -3.41
USDTRY 18.8120 0.08 0.06 0.55
USDRUB 70.5650 0.93 1.61 -3.99
USDBRL 5.1164 -0.10 -0.51 -3.23
USDCNY 6.7541 0.08 -0.45 -2.09
USDMXN 18.7692 0.00 -0.18 -3.69
USDCZK 22.0010 0.07 0.33 -2.57
USDHUF 360.3150 0.22 0.70 -3.41
USDPLN 4.3468 0.06 0.39 -0.76
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Euro/Dolar

Alman ekonomisi son çeyrekte bir önceki çeyreğe göre enerji krizi
ve rekor enflasyonun etkisiyle %0,2 daralırken, yıllık bazda ise %0,5
büyüdü. Almanya ve Avrupa için resesyon endişeleri yükselirken,
Almanya hükümeti, geçen hafta bu yıl için büyüme tahminini
%0,2'ye yükselterek resesyon beklemediğini ifade etmişti. ABD
Hazine Bakanlığı, bu yılın ilk çeyreğine ilişkin borçlanma tahminini
579 milyar dolardan 932 milyar dolara yükseltti. Avrupa cephesinde
yoğun veri akışı bulunurken, ABD’de bugün conference board
tüketici güveninin açıklanması bekleniyor. Dolar endeksinde 102,0
seviyesinin üzerinde fiyatlama yaşanırken, geri çekilmenin
yaşandığı paritede 1,0822 – 1,0793 ve 1,0747 destek, 1,0896 –
1,0942 ve 1,0971 direnç noktalarıdır.

Günlük Pivot Seviyeleri
   1.0911

  1.0876  

 1.0852   

1.0829    

 1.0794   

  1.0759  

   1.0736

GBP/USD

İngiltere Maliye Bakanı Jeremy Hunt, salgının ülkenin istihdam
piyasasındaki zaaflarını ortaya çıkardığını belirtti. Bakan Hunt,
konuşmasında hükümetin hedeflerini "Önceliklerimiz, öncelikleriniz"
başlığı altında, "enflasyonu yarı yarıya indirmek, ekonomiyi
büyütmek, borcu azaltmak, (sağlık hizmetlerinde) bekleme
sürelerini kısaltmak ve yasa dışı göçü durdurmak" olarak sıraladı.
Ülkenin kronikleşen iş gücü krizine değinen Bakan Hunt, hali
hazırda aktif çalışan iş gücünün salgın öncesindeki seviyenin 300
bin altında olduğunu kaydetti. Bakan Hunt toplam yetişkin iş
gücünün farklı sebeplerle yaklaşık beşte birinin ekonomik çalışma
hayatı içerisinde aktif olarak yer almadığını belirtti. Parite için
1,2399 - 1,2448 - 1,2480 seviyeleri direnç, 1,2319 - 1,2288 - 1,2239
seviyeleri destek olarak takip edilebilir.

Günlük Pivot Seviyeleri
   1.2504

  1.2451  

 1.2419   

1.2388    

 1.2335   

  1.2281  

   1.2250
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USD/TRY

Haftanın ilk işlem gününde veri akışının görece sakin olduğunu
söyleyebiliriz. Yurt içerisinde ekonomik güven endeksi ocak ayında
bir önceki aya göre 1,7 puanlık artış kaydederek 99,30 seviyesine
yükseldi. Veri son bir yılın en yüksek seviyesine çıkarken, eşik
değer olan 100 seviyesinin ise altında kaldı. ABD tarafında ise
Dallas Fed imalat endeksi ocak ayında -8,4 seviyesinde açıklanarak
iyileşme kaydetti. Açıklanan verilerin fiyatlamalara etkisinin
olmadığını söyleyebiliriz. Bugün yurt içerisinde dış ticaret dengesi
ve yabancı ziyaretçi sayısı, ABD’de ise konut fiyat endeksi ve
tüketici güven endeksi verileri izlenecek. Dolar/TL, bu sabah saat
08:40 itibariyle 18,81’li seviyelerde yatay seyrine devam ediyor.
Dolar endeksi ise 102,28 düzeyinde bulunuyor.

Günlük Pivot Seviyeleri
   18.8623

  18.8342  

 18.8123   

18.7905    

 18.7623   

  18.7342  

   18.7123

EUR/TRY

Haftanın ilk işlem günü Alman ekonomisi son çeyrekte bir önceki
çeyreğe göre enerji krizi ve rekor enflasyonun etkisiyle %0,2
daralırken, yıllık bazda ise %0,5 büyüdü. Almanya ve Avrupa için
resesyon endişeleri yükselirken, Almanya hükümeti geçen hafta bu
yıl için büyüme tahminini %0,2'ye yükselterek ve resesyon
beklemediğini ifade etmişti. Yurt içinde Türkiye İstatistik Kurumu'nun
Ocak ayı verileri ekonomide güvenin Aralık ayına göre arttığını
gösterdi. Ocak ayında güven endeksi eşik değer olan 100'ün altında
kalsa da 1 yılın en yüksek seviyesine çıkarak 99,3 değerini aldı.
Avrupa cephesinde Euro Bölgesi büyüme rakamları, yurt içinde dış
ticaret rakamlarının açıklanması bekleniyor. Euro/TL kuru bu sabah
08:30 saatlerinde 20,38’li seviyelerden fiyatlanıyor.

Günlük Pivot Seviyeleri
   20.5354

  20.4568  

 20.4025   

20.3483    

 20.2696   

  20.1910  

   20.1367
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XAU/USD

Küresel piyasalarda risk iştahı çok güçlü değil çünkü yarın Fed ve
perşembe günü Avrupa Merkez Bankasının faiz kararları bekleniyor.
Bu iki kritik toplantı öncesinde piyasalar tedirgin ve temkinli seyirler
hakim. Dolar endeksi bu sabah itibariyle 102,12-102,33 arasında
yatay seyrediyor. Bugün ABD'de açıklanacak veriler var ancak etkisi
sınırlı kalabilir. Piyasalar yarınki Fed toplantısını beklediği için ons
altında da temkinli seyrin devam etmesi beklenebilir. Yarın Fed için
25 baz puanlık faiz artışına kesin gözle bakılırken, Fed Başkanı
Powell'ın konuşması ve karar metnindeki değişiklikler, piyasaların
takibinde olacaktır. Bugün için ons altında 1931$ direncinin
üzerinde 1939$ ve 1945$ direnç noktaları olarak izlenebilir. Geri
çekilmelerde 1917$ - 1912$ - 1903$ destek noktaları. 

Günlük Pivot Seviyeleri
   1,953.16

  1,945.36  

 1,936.33   

1,927.30    

 1,919.50   

  1,911.70  

   1,902.67

DAX Yakın Vade

Almanya hisse senedi piyasaları dün teknoloji, inşaat ve perakende
sektörleri öncülüğünde düştü. DAX endeksi %0,16, MDAX endeksi
%0,71 ve TecDAX endeksi %0,51 geri çekilmeyle günü tamamladı.
Yeni günde DAX vadelilerinde negatif bir görünüm olduğu
söylenebilir. Dün açıklanan verilere göre Almanya ekonomisi,
2022’nin son çeyreğinde, enerji krizi ve rekor enflasyonun etkisiyle
bir önceki çeyreğe göre yüzde 0,2 küçüldü. Bugün ise Almanya’da
işsizlik oranı verileri birincil veri olarak takip edilebilir. Endeks için
15,252 - 15,302 - 15,366 seviyeleri direnç, 15,138 - 15,074 - 15,024
seviyeleri destek olarak takip edilebilir.

Günlük Pivot Seviyeleri
   15,360.33

  15,284.67  

 15,222.33   

15,160.00    

 15,084.33   

  15,008.67  

   14,946.33
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Dow Jones Yakın Vade

Küresel piyasalar Fed’in yarın açıklayacağı faiz kararını beklerken,
bazı stratejistler yıl sona ermeden faiz indirimleri gelebileceği
görüşünde, bazıları ise Fed’in ‘uzun süre yüksek faiz’ söylemine
kulak verilmesi gerektiğini vurguluyor. Dow Jones Industrial, dün
seansı %0,77 değer kaybıyla 33,717 seviyesinden kapattı. Bu
sabah itibariyle DJI 30 Aralık vadeli kontratı 33,772 seviyesinde
hareket ediyor. Teknik açıdan 34,029 – 34,256 – 34,390 seviyeleri
direnç, 33,667 – 33,533 – 33,306 pivot bölgeleri ise destek olarak
takip edilebilir.

Günlük Pivot Seviyeleri
   34,379.00

  34,251.00  

 34,018.00   

33,785.00    

 33,657.00   

  33,529.00  

   33,296.00

S&P 500 Yakın Vade

Küresel Borsalar ABD ve Avrupa merkez bankalarının bu hafta
beklenen faiz artışları öncesinde düşüyor. Fed’in bu hafta
açıklayacağı faiz kararı ile Alphabet ve Meta’nın dahil olduğu
teknoloji bilançoları öncesi Wall Street’te risk iştahı düşerken,
endekslerde yaşanan düşüşlerde Microsoft Corp., Apple Inc., Nvidia
Corp. ve Tesla Inc. hisselerine gelen satışlar etkili oldu. S&P 500,
dün seansı %1,30 düşüşle 4,017 seviyesinden kapattı. Bu sabah
itibariyle S&P 500 Aralık vadeli kontratı 4,031 seviyesinde
görünümü takip ediliyor. Teknik açıdan 4,073 – 4,107 – 4,129
seviyeleri direnç, 4,017– 3,995 – 3,961 pivot bölgeleri ise destek
olarak izlenebilir.

Günlük Pivot Seviyeleri
   4,145.25

  4,101.00  

 4,068.75   

4,036.50    

 3,992.25   

  3,948.00  

   3,915.75
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Brent Petrol

Petrol fiyatları bu sabah yatay seyrediyor. Bu hafta kritik bir hafta
çünkü yarın Fed ve perşembe Avrupa Merkez Bankasının faiz
kararları takip edilecek. Bu kararlar öncesinde küresel piyasalarda
risk iştahı çok güçlü değil ve temkinli seyirlerin hakim olduğu
görülüyor. Avrupa Birliği'nin aralık ayından bu yana Rusya'ya tavan
fiyat uygulamasına rağmen Rusya'nın ihracatında artış olduğuna
dair göstergeler bulunuyor. Bu da petrol fiyatlarının sınırlı da olsa
geri çekilmesine neden oluyor. Yarın OPEC+ ortak bakanlar izleme
komitesi toplantısının yapılması bekleniyor. Aynı zamanda yarın
Fed'in de kararını açıklaması bekleniyor. Bu iki başlık arasında Fed
daha önemli olacaktır. Brent petrolde 83,35$ - 82,33$ - 80,43$
destek noktaları, 86,27$ - 88,17$ - 89,19$ direnç noktaları.

Günlük Pivot Seviyeleri
   90.52

  89.17  

 88.44   

87.70    

 86.35   

  85.00  

   84.26

USD/JPY

Japonya Ekonomi, Ticaret ve Sanayi Bakanlığı verilerine göre aralık
ayında perakende satışlar geçen yılın aynı ayına göre yüzde 3,8
arttı. Ekonomistler, son 10 aydır sürekli artan perakende satışların
aralık ayında yüzde 3,0 yükselmesini bekliyorlardı. Aralık ayında
sanayi üretimi ise bir önceki aya göre yüzde 0,1 geriledi. Beklenti
yüzde 1,2 düşüş olacağı yönündeydi. Ekonomi, Ticaret ve Sanayi
Bakanlığı ocak ayında sanayi üretiminin yatay seyir izlemesini ve
şubat ayında yüzde 4,1 büyümesini bekliyor. Aralık ayında
Japonya'da işsizlik oranı ise bir önceki aya göre değişim
göstermeyerek yüzde 2,5 oldu. Parite için 130,938 - 131,436 -
132,305 seviyeleri direnç, 129,571 - 128,702 - 128,204 seviyeleri
destek olarak izlenebilir.

Günlük Pivot Seviyeleri
   130.20

  129.58  

 129.01   

128.44    

 127.82   

  127.20  

   126.63
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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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