
Forex Bülten 06 Kasım 2018

Piyasa Gündemi

Dün yurt içinde açıklanan enflasyon verisi beklentilerin üzerinde bir
artış kaydetse de TL varlıklar üzerinde anlamlı bir etkiye neden
olmadı. ABD – Türkiye ilişkilerindeki normalleşme ve bu
kapsamdaki haber akışları TL varlıkları desteklemeye devam etti.
Bugün ABD’de gerçekleşecek ara seçimler küresel piyasaların
takibinde yer alacak. Seçim sonuçları küresel risk iştahı ve volatilite
üzerinde belirleyici olacaktır.
 
Açıklanacak Önemli Ekonomik Veriler    

• 12:00 Euro Bölgesi – Hizmet PMI Önem: Yüksek
• 13:00 Euro Bölgesi – ÜFE Önem: Yüksek

Türkiye

Yeni haftanın ilk gününde yurt içinde ekim ayı enflasyon verileri
açıklandı. Ekim ayında TÜFE aylık bazda %2,67 oranında bir artış
kaydetti. Yıllık TÜFE %24,52 seviyesinden %25,24’e yükseldi.
Piyasadaki beklentiler TÜFE’nin ekim ayında aylık %1,87; yıllık
%24,27 olması yönündeydi. Çekirdek TÜFE yıllık %24,34 oldu,
önceki %24,05'ti. Gıda enflasyonu %27,70'ten %29,26'ya yükseldi.
Ana harcama grupları itibarıyla ekimde, aylık bazda en yüksek artış
yüzde 12,74 ile giyim ve ayakkabı grubunda görülürken, konutta
yüzde 4,15, ev eşyasında yüzde 3,44, gıda ve alkolsüz içeceklerde
yüzde 3,22, eğlence ve kültürde yüzde 2,07 artış kaydedildi. ÜFE
ise ekimde aylık bazda %0,91’lik artış kaydetti ve yıllık ÜFE %45,01
oldu. ABD Dışişleri Bakanı Mike Pompeo, Türkiye'nin 8 ülkeyle
birlikte İran yaptırımlarından muaf tutulan ülkelerden biri olduğunu
açıkladı.  Enflasyon verisi TL varlıklar üzerindeki satış baskısı bir
miktar artırsa da ABD – Türkiye ilişkilerindeki normalleşme ve İran
yaptırımları konusunda tanınan muafiyet TL varlıkları destekleyen
temel etken oldu.

Euro Bölgesi

AB Komisyonu Ekonomik ve Mali İşlerden Sorumlu Üyesi Pierre
Moscovici, “Avrupa Birliği, ABD'nin İran'a tekrar yaptırım
uygulamasını onaylamıyor” açıklamasını yaptı. Bugün Euro
Bölgesi’nde Hizmet ve Bileşik PMI verileri ile ÜFE verisi takip
edilecek.

ABD

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. ABD Dışişleri Bakanı Mike Pompeo, basın
mensuplarına ABD'nin İran'a uygulayacağı yaptırımlara ilişkin
açıklamalarda bulundu. Açıklamasında, Çin, Hindistan, İtalya,
Yunanistan, Japonya, Güney Kore, Tayvan ve Türkiye'ye İran
yaptırımlarına ilişkin muafiyet tanıyacaklarını belirten Pompeo, "Bu
ülkelerin her biri son altı ayda İran'la ticaretini büyük ölçüde azalttı,
hatta ikisi İran'dan ürün alımını tamamen bitirdi." ifadesini kullandı.
Bugün ABD’de ara seçimler gerçekleşecek. Piyasadaki beklentiler
Temsilciler Meclisi’nde çoğunluğu Demokratlar’ın, Senato’da ise
çoğunluğu Cumhuriyetçilerin kazanması yönünde. Seçim
sonuçlarının beklentilerden sapma göstermesi durumunda küresel
piyasalarda volatilite artış kaydedebilecektir. 
 

Piyasa Verileri
Pariteler Son Günlük Değ.

(%)
Haftalık Değ.

(%)
Yılbaşı Değ.

(%)
USDTRY 5.3449 0.64 -2.32 41.01
EURTRY 6.0994 0.60 -1.81 34.06
EURUSD 1.1404 -0.04 0.52 -4.95
GBPUSD 1.3051 0.08 2.69 -3.33
USDJPY 113.43 0.20 0.31 0.67

Sepetler Son Günlük Değ.
(%)

Haftalık Değ.
(%)

Yılbaşı Değ.
(%)

½ $ + ½ € 5.7750 -0.50 -1.30 38.71
Dolar Endeksi 96.3770 0.10 -0.65 4.62
REK 61.62 - - -27.64

Emtialar Son Günlük Değ.
(%)

Haftalık Değ.
(%)

Yılbaşı Değ.
(%)

Ons Altın 1,230.59 -0.02 0.62 -5.57
Gram Altın 211.47 0.60 -1.73 33.14
WTI 62.91 0.18 -5.21 4.58
BRENT 72.79 -0.68 -4.51 9.30
Bakır 2.81 0.18 1.15 -13.70

Tahviller Son Günlük Değ.
bp

Haftalık Değ.
bp

Yılbaşı Değ.
bp

Türkiye 2 Yıllık 22.7304 -52.73 -158.57 934.55
Türkiye 10 Yıllık 16.9904 -1.90 25.06 543.11
ABD 10 Yıllık 3.2036 -0.05 7.76 79.36
ABD 2 Yıllık 2.9177 0.61 5.89 103.07
Almanya 10 Yıllık 0.4247 -0.02 5.32 -0.55
Almanya 2 Yıllık -0.6106 -0.09 1.37 0.92

Gelişmekte Olan
Ülke Kurları Son Günlük Değ.

(%)
Haftalık Değ.

(%)
Yılbaşı Değ.

(%)
USDZAR 14.1950 0.26 -2.78 14.86
USDIDR 14,827.50 -1.00 -2.62 9.26
USDTRY 5.3449 0.64 -2.32 41.01
USDRUB 65.9900 -0.12 0.78 14.31
USDBRL 3.7268 0.03 0.77 12.49
USDCNY 6.9157 -0.14 -0.74 6.29
USDMXN 19.8782 -0.13 -0.86 1.11
USDCZK 22.6243 0.01 -0.86 6.25
USDHUF 282.2600 0.02 -1.27 9.03
USDPLN 3.7740 0.03 -1.09 8.42
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EURO/DOLAR

ABD ile Çin arasında olası ticaret anlaşmasına ilişkin beklentilerin
bir miktar zayıflaması risk iştahının güç kaybetmesine neden oluyor.
Dün parite dalgalı bir seyir izledi. Euro son günlerdeki değer
kayıplarının ardından bir miktar toparlanma kaydetse de eurodaki
zayıf görünüm devam ediyor. Bugün Euro Bölgesi’nde hizmet ve
bileşik PMI ile ÜFE rakamları açıklanacak. Açıklanan veriler
paritenin seyri üzerinde etkili olabilir. Dün günü 1,1409 seviyesinden
tamamlayan Euro/Dolar 08:55 itibariyle 1,1405 seviyesinden işlem
görmekte. Paritede 1,1398; 1,1381 ve 1,1365 seviyeleri destek
olarak takip edilebilir. Yukarı yönlü hareketlerde ise 1,1420; 1,1435
ve 1,1450 seviyeleri direnç olarak izlenebilir. 

Günlük Pivot Seviyeleri

   1.1430

  1.1422  

 1.1413   

1.1404    

 1.1397   

  1.1389  

   1.1380

GBP/USD

İngiltere Başbakanı Theresa May'in İngiltere'nin AB'den ayrılması
yönündeki bir anlaşmanın neredeyse tamamlandığına inandığı ve
Kuzey İrlanda konusunda bir çözümden emin olduğu bildirildi.
Brexit'te % 95 oranında gelişme kaydedildiğini söyledi. İngiltere
dördüncü çeyreğe, Brexit endişelerinin hizmet sektöründe büyümeyi
ayın düşüğüne çekmesiyle başladı. İngiltere hizmet PMI'sı Ekim'de
52.2 ile 7 ayın düşüğüne geriledi. Bugün başlayan ABD ara
seçimlerinin sonuçlarını yarın TSİ ile sabah erken saatlerde
öğreneceğiz.  Kısa vadeli bu haber akışları pound u olumlu
etkilerken, GBPUSD paritesi bu sabah 1,3050 seviyesinden işlem
görüyor. Dolar endeksi 96,4 seviyelerinde. Teknik olarak 1,3040
majör direncini üzerinde kalıcı hareketler sağlamaya çalışıyor.

Günlük Pivot Seviyeleri

   1.3098

  1.3083  

 1.3067   

1.3051    

 1.3036   

  1.3021  

   1.3005
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USDTRY

Dolar/TL gün içerisinde 5,3038 ve 5,4774 seviyeleri arasında
dalgalanarak günü 5,3112 seviyesinden kapattı.  Kurda aşağı yönlü
volatil hareketler görüldü. Bu sabah günlük grafikte 5 periyotluk
üssel hareketli ortalaması altında hareket eden kur 5,3350
seviyelerinden işlem görüyor. Teknik olarak kısa vadede en kuvvetli
destek 5,3050 ve en kuvvetli direnç 5,3590 seviyelerinde
bulunmaktadır. Gün içinde aşağı yönlü hareketlerde destek olarak
5,3050-5,2840-5,2600 seviyeleri takip edilebilir. Yukarı yönlü
hareketlerde ise 5,3590-5,3820-5,4080 seviyeleri direnç olarak
izlenebilir. Saatlik grafikte MACD negatif bölgede triggeri üzerinde
yukarı yönlü hareket etmektedir. RSI kendi ortalaması üzerinde
yukarı yönlü hareket etmektedir.

Günlük Pivot Seviyeleri

   5.4045

  5.3764  

 5.3607   

5.3449    

 5.3168   

  5.2887  

   5.2730

EUR/TRY

Dün yurt içinde açıklanan TÜFE verisinin beklentilerin üzerinde
gelmesine bağlı olarak Türk Lirası’nda satış baskısı bir miktar artış
kaydetti. Ancak ABD – Türkiye ilişkilerindeki normalleşme ve BD 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. Dün günü düşüşle 6,0630 seviyesinden tamamlayan
Euro/TL paritesi bu sabah 08:55 itibariyle 6,08’li seviyelerden işlem
görüyor. Aşağı yönlü hareketlerde 6,0539; 6,0000 ve 5,9371
seviyeleri destek olarak takip edilebilir. Yukarı yönlü hareketlerde
ise 6,1191; 6,1661 ve 6,2070 seviyeleri direnç olarak izlenebilir. 

Günlük Pivot Seviyeleri

   6.1641

  6.1330  

 6.1162   

6.0994    

 6.0682   

  6.0371  

   6.0203
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Altın

Ons altın bir miktar satıcılı seyirle bu sabah 1230$ seviyesinden
işlem görüyor. Bu iki gün ABD ara seçimleri takip edilecek, ara
seçimlerin sonuçlarını yarın TSİ ile sabah erken saatlerde
öğreneceğiz. Çin Devlet Başkan Yardımcısı Bloomberg Yeni
Ekonomi Forumu'nda yaptığı açıklamalarda Pekin ABD ile ticarette
uzlaşmak için görüşmelere hazır dedi. Piyasalarda risk iştahı
tekrardan pekişirken bu sabah asya piyasaları pozitif seyir izliyor.
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$’ı test eden altın bu noktayı kıramamıştı. Gelen haber akışı da
yükselişi desteklemezken, 1230$ seviyesinin altına gerilemesi
halinde 1215$ seviyelerine doğru devam edebilir.

Günlük Pivot Seviyeleri

   1,235.49

  1,233.77  

 1,232.19   

1,230.62    

 1,228.89   

  1,227.17  

   1,225.59

XAG/USD

Gümüş son iki günlük kayıplarını konsolide etmeye çalışsa da bu
sabahki alım hareketi şimdilik zayıf seyrediyor. Dün başlayan
ABD’nin İran’a yönelik yaptırım kararlarının ikinci fazıyla yeniden
P5+1 anlaşmasının gerisine düşmüş olduk. Fakat Trump, İran'ın
petrol ticaretine yönelik yaptırımları zamana yayarak uygulamaya
geçireceklerini ve dünyada petrol fiyatlarının yükselmesini
istemediğini söyledi. Ayrıca Çin Devlet Başkan Yardımcısının Pekin
ABD ile ticarette uzlaşmak için görüşmelere hazır demesiyle
beraber bu iki haber risk iştahını kısmadı. Bu durum hem altın hem
de gümüş açısından olumlu değil. Gümüş bu sabah 14,65$
seviyesinden işlem görüyor. 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

   14.80

  14.74  

 14.71   

14.67    

 14.61   

  14.55  

   14.52
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Brent Petrol

Brent petrolde satış baskısı devam ediyor. Dün ABD’nin İran’a
yönelik yaptırımların ikinci fazı devreye alındı. İkinci fazda başta
petrol ve doğalgaz olmak üzere enerji ile ilgili tüm ürünlerin ticareti,
liman işletmeleri, gemi ticareti, sigorta ve uluslararası bankacılık ile
ilgili hizmetler yaptırım kapsamına alınıyor. Bu sabah 72,90$
seviyesinden işlem gören petrol son 7 günde %5,2’ye yakın değer
kaybına uğradı. ABD Başkanı Donald Trump, İran'ın petrol ticaretine
yönelik yaptırımları zamana yayarak uygulamaya geçireceklerini ve
dünyada petrol fiyatlarının yükselmesini istemediğini söyledi. Buna
karşılık S.Arabistan’ın ve ABD’nin yaptırımlarının yol açacağı üretim
düşüklüğünün yerini alacağı haberleri petrol açısından olumlu değil.
Teknik olarak kısa vadede alçalan trenddeyiz.

Günlük Pivot Seviyeleri

   73.19

  73.08  

 72.93   

72.78    

 72.67   

  72.56  

   72.41

USD/JPY

USDJPY paritesi bu sabah 113,35 seviyesinden işlem görüyor. Bu
sabah Japonya’da açılanan veriler JPY’de satışa neden oldu. Hane
halkı harcamaları yıllık bazda %4,5, aylık bazda ise %1,6 gerilerken,
beklentilerden oldukça negatif ayrıştı. Çin Devlet Başkan Yardımcısı
Bloomberg Yeni Ekonomi Forumu'nda yaptığı açıklamalarda Pekin
ABD ile ticarette uzlaşmak için görüşmelere hazır dedi. Asya
piyasalarının pozitif olması yene olumsuz yansırken paritede
yükseliş devam ediyor. İran’a yönelik yaptırım listesinin ikinci fazı
dün devreye alınırken Japonya muafiyet aldı. ABD 10 yıllık tahvil
faizi %3,20 seviyelerinde. Bugün başlayan ABD ara seçimlerinin
sonuçlarını yarın TSİ ile sabah erken saatlerde öğreneceğiz.
Pariteyi teknik olarak ele aldığımızda şubat ayından bu yana
süregelen yükseliş trendi ve kanal devam ediyor.

Günlük Pivot Seviyeleri

   113.77

  113.60  

 113.51   

113.43    

 113.25   

  113.08  

   113.00
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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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