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Piyasa Gündemi

ABD – Çin arasında ticaret anlaşmasına dair oluşan iyimserlik
küresel risk iştahını desteklerken hisse piyasalarındaki olumlu seyir
dün de devam etti. Küresel piyasalardaki olumlu hava TL varlıklar
üzerinde de etkili oluyor. ABD’nin 8 ülkeye İran yaptırımları
konusunda istisna uygulayacağı haberi ön plana çıkarken istisnaya
ilişkin detaylar ve açıklanacak bu ülkeler piyasaların yakın takibinde
yer alacak. 

Açıklanacak Önemli Ekonomik Veriler
    
• 12:00 Euro Bölgesi – İmalat PMI Önem: Yüksek
• 15:30 ABD – Tarım Dışı İstihdam Raporu Önem: Yüksek

Türkiye

Ekim ayında ihracat bir önceki yılın aynı ayına göre %13,1 oranında
artarak 15 milyar 732 milyon dolara yükseldi. İhracat bu
performansıyla tüm zamanların en yüksek düzeyine yükseldi ve
Cumhuriyet tarihi rekorunu kırdı. Öte yandan, ekim ayında ithalat
%23,5 düşüşle 16,26 milyar dolar olarak kayıtlara geçti. Ekim
ayında dış ticaret açığı %92,81 azalarak 529 milyon dolar oldu.
Eylül ayında 42,7 olarak ölçülen PMI temmuz ayından beri ilk kez
yükselerek ekim ayında 44,3 düzeyinde gerçekleşti. ABD’nin İran
yaptırımlarında 8 ülkeye muafiyet tanıyacağı haberi yakından takip
ediliyor. Sekiz ülkenin içerisinde Türkiye’nin bulunması TL varlıkların
seyri açısından önemli olacak.

Euro Bölgesi

Dün Euro Bölgesi’nde ekonomik veri akışı sakindi. Bugün Euro
Bölgesi’nde imalat PMI verisi açıklanacak. İmalat PMI verisinin ekim
ayında bir önceki aya göre değişim kaydetmeyerek 52,1 olarak
açıklanması bekleniyor.

İngiltere

İngiltere Merkez Bankası (BOE) piyasadaki beklentilerle uyumlu
olarak faiz oranlarında değişikliğine gitmedi. Varlık alımlarını da
değiştirmeyen BOE'nin raporunda gelecek yıllarda daha hızlı faiz
artırımlarına ihtiyaç duyulabileceğini belirtildi.  Bununla birlikte
Avrupa Birliği'nden (AB) ayrılma anlaşmasının, ekonomi ve para
politikasıyla ilgili en önemli unsur olduğu vurgulandı.

ABD

Dün ABD’de haftalık işsizlik başvuruları, imalat PMI, ISM imalat PMI
ve inşaat harcamaları takip edildi. ABD’de ISM imalat PMI ekim
ayında 57,7 olarak açıklandı. ISM imalat endeksi siparişlerin ve
istihdamın azalmasıyla beklentinin altında Nisan’dan beri en düşük
seviyede gerçekleşti. Bugün ABD’de dış ticaret dengesi, tarım dışı
istihdam verisi, işsizlik oranları, ortalama saatlik kazanç ve fabrika
sipariş verileri açıklanacak. Kaynaklara dayandırılan habere göre,
ABD Başkanı Donald Trump, bu ayın ilerleyen dönemlerinde
Arjantin'de gerçekleştirilecek G20 ülkeleri zirvesinde Çin Devlet
Başkanı Xi Jinping ile ticaret konusunda anlaşmaya varmak istiyor
ve üst düzey ABD'li yetkililere potansiyel maddeleri içeren bir taslak
hazırlamaya başlama talimatı verdi. ABD – Çin arasında ticaret
anlaşmasına dair oluşan iyimserlik küresel risk iştahını destekliyor.
ABD 8 ülkeye İran yaptırımlarında istisna tanıyacak. İstisna tanınan
ülkeler arasında Japonya, Hindistan ve Güney Kore'de bulunuyor.  
 

Piyasa Verileri
Pariteler Son Günlük Değ.

(%)
Haftalık Değ.

(%)
Yılbaşı Değ.

(%)
USDTRY 5.5033 -0.13 -1.60 45.19
EURTRY 6.2891 -0.14 -1.31 38.23
EURUSD 1.1421 0.11 0.16 -4.82
GBPUSD 1.3003 0.03 1.36 -3.69
USDJPY 113.04 0.30 1.02 0.33

Sepetler Son Günlük Değ.
(%)

Haftalık Değ.
(%)

Yılbaşı Değ.
(%)

½ $ + ½ € 5.9150 -0.92 -1.23 42.07
Dolar Endeksi 96.2220 -0.08 -0.14 4.45
REK 61.62 - - -27.64

Emtialar Son Günlük Değ.
(%)

Haftalık Değ.
(%)

Yılbaşı Değ.
(%)

Ons Altın 1,231.99 -0.11 -0.14 -5.46
Gram Altın 217.89 -0.28 -1.77 37.18
WTI 63.77 0.43 -5.66 6.01
BRENT 73.31 0.80 -5.59 10.08
Bakır 2.84 2.33 1.09 -13.06

Tahviller Son Günlük Değ.
bp

Haftalık Değ.
bp

Yılbaşı Değ.
bp

Türkiye 2 Yıllık 24.1337 10.36 -83.92 1,074.88
Türkiye 10 Yıllık 17.3353 56.67 87.19 577.60
ABD 10 Yıllık 3.1710 3.92 9.26 76.10
ABD 2 Yıllık 2.8770 3.05 6.67 99.00
Almanya 10 Yıllık 0.3984 -0.03 4.90 -3.18
Almanya 2 Yıllık -0.6208 -0.29 1.17 -0.10

Gelişmekte Olan
Ülke Kurları Son Günlük Değ.

(%)
Haftalık Değ.

(%)
Yılbaşı Değ.

(%)
USDZAR 14.3098 -0.68 -2.00 15.79
USDIDR 15,037.50 -0.58 -1.20 10.81
USDTRY 5.5033 -0.13 -1.60 45.19
USDRUB 65.5754 -0.28 -0.20 13.59
USDBRL 3.6974 -0.07 1.46 11.61
USDCNY 6.9063 -0.21 -0.53 6.14
USDMXN 20.1014 -0.29 3.89 2.24
USDCZK 22.6230 -0.47 -0.08 6.25
USDHUF 282.0500 -0.27 -0.77 8.95
USDPLN 3.7816 -0.19 0.00 8.64
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EURO/DOLAR

Dün doların küresel piyasalarda değer kaybettiği izlenirken bir
süredir baskı altında kalan euro toparlanma kaydetti. Dolarda
düzeltme hareketleri etkili oluyor. ABD’de ISM imalat PMI verisinin
nisandan bu yana en düşük seviyede gerçekleşmesi dolardaki
değer kayıplarını hızlandırdı. Dün günü 1,1409 seviyesinden
tamamlayan Euro/Dolar 08:55 itibariyle 1,1425 seviyesinden işlem
görmekte. Paritede 1,1410; 1,1390 ve 1,1367 seviyeleri destek
olarak takip edilebilir. Yukarı yönlü hareketlerde ise 1,1440; 1,1460
ve 1,1475 seviyeleri direnç olarak izlenebilir. Bugün Euro
Bölgesi’nde imalat PMI verisi takip edilecek. ABD’de ise tarım dışı
istihdam ve ortalama saatlik kazanç verileri ön plana çıkıyor. 

Günlük Pivot Seviyeleri
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   1.1362

GBP/USD

İngiltere Merkez Bankası (BOE) faiz değişikliğine gitmedi ve oy
birliğiyle yüzde 0.75 seviyesinde sabit tuttu. Varlık alımlarını da
değiştirmeyen BOE'nin raporunda gelecek yıllarda daha hızlı faiz
artırımlarına ihtiyaç duyulabileceğini belirtildi. Dün yabancı basında
May ile AB arasında İngiliz finans şirketlerinin Brexit anlaşmasından
soyutlandığına yönelik haberler sterline destek oldu. Kısa vadeli bu
haber akışları pound u olumlu etkilerken, GBPUSD paritesi bu
sabah 1,30 seviyesinden işlem görüyor. Dolar endeksi son 11
haftanın en yüksek seviyelerinden 96,2’ye geriledi. Bugün ABD’den
açıklanacak tarım dışı istihdam ve ücretler verileri takip edilecek.
Teknik olarak kısa vadeli alçalan trendden çıkmış bulunmaktayız.
1,3040 önemli bir direnç.

Günlük Pivot Seviyeleri
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USDTRY

Dolar/TL gün içerisinde 5,5087 ve 5,6491 seviyeleri arasında
dalgalanarak günü 5,5104 seviyesinden kapattı.  Kurda aşağı yönlü
volatil hareketler görüldü. Bu sabah günlük grafikte 5 periyotluk
üssel hareketli ortalaması altında hareket eden kur 5,5210
seviyelerinden işlem görüyor. Teknik olarak kısa vadede en kuvvetli
destek 5,4870 ve en kuvvetli direnç 5,5660 seviyelerinde
bulunmaktadır. Gün içinde aşağı yönlü hareketlerde destek olarak
5,4870-5,4620-5,4480 seviyeleri takip edilebilir. Yukarı yönlü
hareketlerde ise 5,5290-5,5520-5,5740 seviyeleri direnç olarak
izlenebilir. Saatlik grafikte MACD negatif bölgede triggeri altında
aşağı yönlü hareket etmektedir. RSI kendi ortalaması altında aşağı
yönlü hareket etmektedir.  

Günlük Pivot Seviyeleri
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EUR/TRY

Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak’ın açıkladığı KDV ve ÖTV
indirimlerinin bütçe açığını artıracağı ve mali disiplinde bozulmaya
neden olacağı algısıyla değer kaybeden Türk Lirası’nın dün değer
kayıplarını belirli ölçüde geri aldığı izlendi. Dün genel olarak
gelişmekte olan ülke para birimleri risk iştahındaki toparlanmaya
bağlı olarak değer kazandı. Dün günü düşüşle 6,2981 seviyesinden
tamamlayan Euro/TL paritesi bu sabah 09:05 itibariyle 6,29’lu
seviyelerden işlem görüyor. Aşağı yönlü hareketlerde 6,2695;
6,2460 ve 6,2004 seviyeleri destek olarak takip edilebilir. Yukarı
yönlü hareketlerde ise 6,3119; 6,3526 ve 6,3953 seviyeleri direnç
olarak izlenebilir. Bugün Euro Bölgesi’nde imalat PMI açıklanacak.

Günlük Pivot Seviyeleri
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Altın

Ons altın 1235$ seviyelerine kadar yükselse de bu noktayı kırmakta
başarılı olamadı. ABD Başkanı Trump, kabineye Çin ile olası bir
ticaret anlaşması hazırlama talimatı verdi. Piyasalarda risk iştahı
tekrardan pekişirken bu durum güvenli liman talebinin yansıdığı altın
açısından negatif. Trump ile Jinping 30 Kasım’da başlayacak G20
zirvesinde de bir araya gelecek. ABD Başkanı Donald Trump,
Venezuela'ya altın sektörünü hedef alan yaptırımlar uygulanması
için Başkanlık Kararnamesi imzaladı. Teknik olarak baktığımızda
1207$ seviyesi majör destek,1235$ seviyesi de ara direnç olarak
karşımıza çıkıyor. Önceki gün de 1240$’ı test eden altın bu noktayı
kıramamıştı. Gelen haber akışı da yükselişi desteklemezken, 1235$
seviyesi kırılamaması halinde geri dönüş söz konusu olabilir.

Günlük Pivot Seviyeleri
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XAG/USD

Gümüş dün yaşadığı sert yükseliş sonrası bu sabah 14,70$
seviyesinden işlem görüyor. Dolar endeksi son 11 haftanın en
yüksek seviyelerinden 96,2’ye geriledi.  Dolardaki bu geri çekilme
değerli metalleri olumlu yönde etkiledi. ABD Başkanı Trump,
kabineye Çin ile olası bir ticaret anlaşması hazırlama talimatı verdi.
Trump ile Jinping 30 Kasım’da başlayacak G20 zirvesinde de bir
araya gelecek. Piyasalarda risk iştahı tekrardan pekişirken bu
durum güvenli liman talebinin yansıdığı altın ve gümüş açısından
negatif. Teknik olarak 14,85$ ana direncinin gerisinde bulunuyor. Bu
nedenle halen daha satış baskısına oldukça açık olduğunu
söyleyebiliriz.

Günlük Pivot Seviyeleri
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Brent Petrol

Brent petrolde satış baskısı devam ediyor. Bu sabah 75,45$
seviyesinden işlem gören petrol son 7 günde %4,4 değer kaybına
uğradı. Son gelen veriler petrol fiyatlarını yukarı yönde destekleyici
değil. ABD’de ham petrol stokları beklentilerin üzerinde artış
gösterirken, diğer yanda küresel arz endişeleri de azaldı. Libya
Doğu Al-Bayda petrol sahasını 30 Ekim’de aktif hale getirdi. Suudi
Arabistan’ın ve ABD’nin İran’a yönelik 4 Kasım’da tamamen
başlayacak olan yaptırımlarının yol açacağı üretim düşüklüğünün
yerini alacağı haberleri petrol açısından olumlu değil. Teknik olarak
kısa vadede alçalan trenddeyiz. 75,50$ majör destek. Kırması
halinde 73,80$ seviyelerine doğru geri çekilme izleyebiliriz. Tam
olarak destek noktasında olduğumuz için temkinli olmakta fayda var.
Kırılmalar sert satış getirebilir.

Günlük Pivot Seviyeleri
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USD/JPY

USDJPY paritesi bu sabah 113,05 seviyesinden işlem görüyor.
Asya piyasalarındaki bu sabah Nikkei endeksi %2,6 değer
kazancıyla günü tamamladı. Yen açısından zayıflatan bir durum.
Japonya Merkez Bankası (BOJ), 1 – 5 yıl vadeli hazine tahvillerinde
Kasım ayında planlanan alım sıklığını azalttı. Bu da yen tarafına
pozitif yansırken, parite ekim zirvesinden geriledi. Önceki gün BOJ
iki günlük Ekim ayı politika toplantısının ardından politika faizinde
değişikliğe gitmeyerek eksi yüzde 0,1 seviyesinde sabit bıraktı.
Sözlü yönlendirmesini de koruyan banka, varlık alımlarını
değiştirmedi. Dolar endeksi son 11 haftanın en yüksek seviyelerine
yakın bulunuyor. Pariteyi teknik olarak ele aldığımızda şubat
ayından bu yana süregelen yükseliş trendi devam ediyor. 112,50 bu
kanalın alt desteği, 113,20 üst direnç.

Günlük Pivot Seviyeleri
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Gedik Yatırım Menkul Değerler A.Ş. - Yatırım Danışmanlığı Birimi

Ünvan : Gedik Yatırım Menkul Değerler A.Ş. – Gedik Foreks

Adres : Cumhuriyet Mah. İlkbahar Sok. No:1 A Blok 34876 Yakacık-Kartal/İstanbul/Türkiye

Tel :(0216) 453 0053

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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