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Piyasa Gündemi

ABD ile yaptırım krizinin sona ermesi ve ABD’nin devreye giren İran
yaptırımları konusunda 8 ülkeye muafiyet tanıyacağı ve Türkiye’nin
de bu ülkeler arasında yer aldığına dair haberler TL varlıkları
destekleyen gelişmeler oldu. Bugün yurt içinde açıklanacak ekim ayı
enflasyon verisi TL varlıkların seyri üzerinde etkili olacaktır. Aynı
zamanda ABD Dışişleri Bakanı Pompeo’nun muafiyet konusundaki
açıklamaları izlenecek.

Açıklanacak Önemli Ekonomik Veriler
    
• 10:00 Türkiye – TÜFE, ÜFE Önem: Yüksek
• 18:00 ABD – ISM Hizmet PMI Önem: Yüksek

Türkiye

Geçen hafta cuma günü gelen haber akışları yurt içindeki
fiyatlamalar üzerinde etkili oldu. ABD Hazine Bakanlığı, Rahip
Brunson krizi sırasında Trump'ın Türkiye'nin İçişleri ve Adalet
Bakanlarına getirdiği yaptırımları kaldırdığını duyurdu. Türkiye,
mütekabiliyet çerçevesinde ABD Adalet Bakanı ile İç Güvenlik
Bakanı'na getirdiği yaptırımları kaldırdı. Böylece ABD ile yaptırım
krizi sona ermiş oldu. Ayrıca ABD’nin İran’a getireceği yaptırımlar
konusunda 8 ülkeye muafiyet sağlayacağı ve Türkiye’nin de bu
ülkeler arasında yer aldığı haberleri de yakından takip edildi. Bu
haber akışlarına bağlı olarak cuma günü TL varlıkların pozitif bir
fiyatlamaya konu olduğu görüldü. Bugün ABD Dışişleri Bakanı
Pompeo’nun muafiyet alan 8 ülkeyi açıklaması beklenirken
Türkiye’nin bu ülkelerin arasında yer alıp almadığı izlenecek. Bunun
yanında bugün yurt içinde ekim ayı enflasyon verisi açıklanacak.
Piyasadaki ortalama enflasyon beklentisi aylık bazda %1,90 - %2,00
aralığında yer alıyor. Enflasyonla Mücadele Programı kapsamında
devreye alınan önlemlerin etkisinin gözlemleneceği ekim ayı
enflasyon verisi TL varlıkların fiyatlaması üzerinde etkili olacaktır.
Beklentilerden sapma gösteren bir enflasyon verisi TL varlıklarda
volatilitenin bir miktar artış kaydetmesine neden olabilir. 

Euro Bölgesi

Bugün Euro Bölgesi’nde ekonomik veri akışı sakin. Kasım ayı
Sentix yatırımcı güveni açıklanacak olup verinin piyasalar üzerinde
önemli bir etki bırakması beklenmiyor.

ABD

ABD'de Cuma günü açıklanan tarım dışı istihdam verisi Ekim'de 200
bin olan beklentilerin üzerinde 250 bin kişi artış gösterdi. İşsizlik
oranı beklendiği gibi %3,7 olarak 1969'dan beri en düşük seviyede
gerçekleşti. Ortalama saatlik kazançlar beklentiye paralel olarak
aylık %0,2, yıllık %3,1 arttı. Güçlü gelen istihdam verisi sonrasında
dolar küresel piyasalarda toparlanma kaydetti. Uzun bir süredir
gündemde olan ABD’nin İran yaptırımları devreye girdi. Yaptırımlar,
İran'dan petrol, petrol ürünleri ya da petrokimya ürünlerinin satın
alımına uluslararası kısıtlamalar getiriyor. Aynı zamanda İran’ın
finans sektörü de hedef alınıyor. Bugün ABD Dışişleri Bakanı
Pompeo’nun İran yaptırımlarından muafiyet alan 8 ülkeyi açıklaması
bekleniyor. ABD’deki ekonomik veri akışına baktığımızda ise bugün
hizmet ve bileşik PMI ile ISM hizmet PMI verileri açıklanacak.
 

Piyasa Verileri
Pariteler Son Günlük Değ.

(%)
Haftalık Değ.

(%)
Yılbaşı Değ.

(%)
USDTRY 5.4364 0.21 -2.31 43.42
EURTRY 6.1983 0.19 -2.12 36.24
EURUSD 1.1392 0.04 0.18 -5.06
GBPUSD 1.2996 0.22 1.57 -3.74
USDJPY 113.31 0.09 0.84 0.57

Sepetler Son Günlük Değ.
(%)

Haftalık Değ.
(%)

Yılbaşı Değ.
(%)

½ $ + ½ € 5.8038 0.00 -3.09 39.40
Dolar Endeksi 96.4550 -0.09 -0.13 4.70
REK 61.62 - - -27.64

Emtialar Son Günlük Değ.
(%)

Haftalık Değ.
(%)

Yılbaşı Değ.
(%)

Ons Altın 1,232.38 -0.05 0.23 -5.43
Gram Altın 215.40 0.38 -2.09 35.62
WTI 62.83 0.02 -5.80 4.44
BRENT 72.52 -0.01 -5.62 8.89
Bakır 2.84 -0.12 0.97 -13.06

Tahviller Son Günlük Değ.
bp

Haftalık Değ.
bp

Yılbaşı Değ.
bp

Türkiye 2 Yıllık 23.2577 0.00 -171.52 987.28
Türkiye 10 Yıllık 17.0094 0.00 54.60 545.01
ABD 10 Yıllık 3.2108 -0.23 12.30 80.08
ABD 2 Yıllık 2.9054 -1.43 8.10 101.84
Almanya 10 Yıllık 0.4302 0.00 5.18 0.00
Almanya 2 Yıllık -0.6126 0.00 0.98 0.72

Gelişmekte Olan
Ülke Kurları Son Günlük Değ.

(%)
Haftalık Değ.

(%)
Yılbaşı Değ.

(%)
USDZAR 14.3229 0.20 -2.70 15.90
USDIDR 14,985.00 0.20 -1.50 10.42
USDTRY 5.4364 0.21 -2.31 43.42
USDRUB 66.1230 -0.05 0.43 14.54
USDBRL 3.6973 0.00 -0.60 11.60
USDCNY 6.9179 0.38 -0.62 6.32
USDMXN 20.0691 0.25 0.02 2.08
USDCZK 22.6510 -0.05 -0.46 6.38
USDHUF 282.2700 0.02 -1.16 9.03
USDPLN 3.7809 -0.06 -0.70 8.62
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EURO/DOLAR

ABD ile Çin arasında olası ticaret anlaşmasına ilişkin güç kazanan
beklentiler geçen haftanın ikinci yarısında küresel risk iştahını
desteklerken dolarda düzeltme hareketleri etkili oldu. Euro son
günlerdeki değer kayıplarının ardından bir miktar toparlanma
kaydetti. Ancak ABD’de açıklanan istihdam verisinin beklentileri
aşmasına bağlı olarak dolar kayıplarının bir bölümünü geri aldı.
Cuma gününü 1,1388 seviyesinden tamamlayan Euro/Dolar 08:55
itibariyle 1,1390 seviyesinden işlem görmekte. Paritede 1,1382;
1,1372 ve 1,1360 seviyeleri destek olarak takip edilebilir. Yukarı
yönlü hareketlerde ise 1,1400; 1,1420 ve 1,1435 seviyeleri direnç
olarak izlenebilir. ABD’de hizmet PMI verileri açıklanacak. 

Günlük Pivot Seviyeleri

   1.1431

  1.1419  

 1.1406   

1.1392    

 1.1381   

  1.1369  

   1.1355

GBP/USD

GBPUSD ‘de Brexit tarafındaki gelişmeler ile ABD’de bu hafta
yapılacak ara seçimler ve Fed toplantısı takip ediliyor. Geçen hafta
İngiltere Merkez Bankası (BOE) faiz değişikliğine gitmedi ve oy
birliğiyle %0,75 seviyesinde sabit tuttu. Varlık alımlarını da
değiştirmeyen BOE'nin raporunda gelecek yıllarda daha hızlı faiz
artırımlarına ihtiyaç duyulabileceğini belirtildi. Fed’den de bir
değişiklik beklenmiyor. Geçen hafta 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 1,2980 seviyesinden işlem görüyor. Dolar endeksi son 11
haftanın en yüksek seviyelerinden 96,4’e geriledi. Teknik olarak
1,3040 majör direncini aşamayıp gerisine indik.

Günlük Pivot Seviyeleri

   1.3107

  1.3080  

 1.3038   

1.2996    

 1.2968   

  1.2941  

   1.2899
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USDTRY

Dolar/TL gün içerisinde 5,4146 ve 5,5285 seviyeleri arasında
dalgalanarak günü 5,4251 seviyesinden kapattı.  Kurda aşağı yönlü
volatil hareketler görüldü. Bu sabah günlük grafikte 5 periyotluk
üssel hareketli ortalaması altında hareket eden kur 5,4296
seviyelerinden işlem görüyor. Teknik olarak kısa vadede en kuvvetli
destek 5,3550 ve en kuvvetli direnç 5,5050 seviyelerinde
bulunmaktadır. Gün içinde aşağı yönlü hareketlerde destek olarak
5,3930-5,3760-5,3550 seviyeleri takip edilebilir. Yukarı yönlü
hareketlerde ise 5,4490-5,4610-5,5050 seviyeleri direnç olarak
izlenebilir. Saatlik grafikte MACD negatif bölgede triggeri üzerinde
yukarı yönlü hareket etmektedir. RSI kendi ortalaması üzerinde
aşağı yönlü hareket etmektedir. 

Günlük Pivot Seviyeleri

   5.4799
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5.4364    
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EUR/TRY

ABD ile yaptırım krizinin sona ermesine ve ABD’nin İran yaptırımları
konusunda muafiyet tanıyacağı ülkeler arasında Türkiye’nin de yer
aldığına dair haberlere bağlı olarak Türk Lirası değer kazanımlarını
genişletti. Bugün yurt içinde açıklanacak olan ekim ayı enflasyon
rakamları TL’nin seyri üzerinde belirleyici olacaktır. Ayrıca bugün
ABD Dışişleri Bakanı Pompeo’nun muafiyet açıklamaları izlenecek.
Cuma gününü düşüşle 6,1867 seviyesinden tamamlayan Euro/TL
paritesi bu sabah 09:05 itibariyle 6,19’lu seviyelerden işlem görüyor.
Aşağı yönlü hareketlerde 6,1657; 6,1307 ve 6,0748 seviyeleri
destek olarak takip edilebilir. Yukarı yönlü hareketlerde ise 6,2186;
6,2692 ve 6,3120 seviyeleri direnç olarak izlenebilir. 

Günlük Pivot Seviyeleri
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Altın

Ons altın 1235$ seviyelerine kadar yükselse de bu noktayı kırmakta
başarılı olamazken bu sabah 1231$ seviyesinden işlem görüyor. Bu
hafta ABD ara seçimleri takip edilecek.  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. 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. 1230$ seviyesinin altına gerilemesi halinde geri
dönüş hareketi 1215$ seviyelerine doğru devam edebilir.

Günlük Pivot Seviyeleri

   1,238.90

  1,237.08  

 1,234.73   

1,232.38    

 1,230.55   

  1,228.74  

   1,226.38

XAG/USD

Gümüş geçen hafta yaşadığı sert yükseliş sonrası bu sabah 14,70$
seviyesinden işlem görüyor. Dolar endeksi son 11 haftanın en
yüksek seviyelerinden 96,4’e geriledi.  Dolardaki bu geri çekilme
değerli metalleri olumlu yönde etkilese de ABD 10 yıllık tahvil faizi
%3,20’lere çıkmış durumda.  ABD ile Çin arasındaki ticaret
savaşlarına yönelik ay sonu yapılacak G20 zirvesinde iki liderin bir
araya gelecek oluşuyla piyasalarda risk iştahı tekrardan pekişirken
bu durum güvenli liman talebinin yansıdığı altın ve gümüş açısından
negatif. Teknik olarak 14,85-14,90$ ana direncinin gerisinde
bulunuyor. Bu nedenle halen daha satış baskısına oldukça açık
olduğunu söyleyebiliriz. 14,65$ ara destek.

Günlük Pivot Seviyeleri
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 14.68   
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Brent Petrol

Brent petrolde satış baskısı devam ediyor. Bu sabah 75,45$
seviyesinden işlem gören petrol son 7 günde %7’ye yakın değer
kaybına uğradı. ABD'nin İran yaptırımlarının ikinci adımı bugün
başladı. İran'dan petrol, petrol ürünlerinin satın alımına uluslararası
kısıtlamalar getiriyor. Buna karşılık S.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 desteğin kırılmasıyla birlikte 71,20$
seviyelerine doğru geri çekilme izleme olasılığımız var. Bu nokta
haftalık grafikte önemli bir destek. Hareketlerde henüz bir
toparlanma sinyali alamadığımız gibi destek noktasına da uzağız.
Bu nedenle negatif yönde fiyatlama izliyoruz.

Günlük Pivot Seviyeleri
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72.52    

 72.25   

  71.98  
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USD/JPY

USDJPY paritesi bu sabah 113,25 seviyesinden işlem görüyor.
Japonya Merkez Bankası Başkanı Haruhiko Kuroda, merkez
bankasının uzun vadeli gevşek para politikasının finansal
kurumların marjlarını sıkıştırabileceğini ve potansiyel olarak ülkenin
bankacılık sisteminin dengesini bozabileceğini bildirdi. ABD 10 yıllık
tahvil faizi %3,20’lere çıkmış durumda.  Asya piyasalarındaki bu
sabah Nikkei endeksi %1,63 değer kaybıyla günü tamamladı.
Pariteyi teknik olarak ele aldığımızda şubat ayından bu yana
süregelen yükseliş trendi ve kanal devam ediyor. 112,50 bu kanalın
alt desteği, 113,20 üst direnç. Tekrardan burada tutunma
gerçekleşti. Parite 113,20 üzerinde kalıcı olmaya çalışıyor.

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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