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Piyasa Gündemi

Dün ABD’de uzun süredir konuşulan ara seçimler gerçekleşti.
Piyasadaki beklentiler Temsilciler Meclisi’nde çoğunluğu
Demokratlar’ın, Senato’da ise çoğunluğu Cumhuriyetçilerin
kazanması yönündeydi. Şu ana kadar ulaşan ilk sonuçlar
beklentilerle uyumlu gerçekleşiyor. Ancak kesin sonuçların
beklentilerden sapma göstermesi durumunda piyasalarda
volatilitenin artış gösterebileceğini ve sonuçların yakından
izlenmesinin yararlı olacağını düşünüyoruz. 

Açıklanacak Önemli Ekonomik Veriler    

Önemli bir ekonomik veri akışı bulunmuyor.

Türkiye

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası'nın (TCMB) Ekim Ayı Fiyat
Gelişmeleri Raporu yayınlandı. Ekim ayında yıllık enflasyonun temel
mal grubu dışındaki alt kalemlerde yükseliş gösterdiği ifade edilen
raporda, enerji fiyatlarındaki artışta elektrik ve doğalgaz kalemlerinin
öne çıktığı, gıda grubunda genel olarak taze meyve ve sebze
dışındaki ürünlerde enflasyonda yukarı yönlü bir seyrin izlendiği
belirtildi. TCMB raporunun özetinde, "Temel mal grubu
enflasyonundaki yavaşlamada otomobillerdeki ÖTV matrah
düzenlemesinin yanında mobilya fiyatlarındaki düşüşe bağlı olarak
dayanıklı tüketim malları etkili olmuştur." ifadesine yer verildi. Beyaz
eşya ve diğer temel mallarda, döviz kurunun gecikmeli etkilerinin
güçlü bir şekilde sürdüğü vurgulanan Ekim ayı enflasyon raporunda,
"Bu görünüm altında çekirdek göstergelerin yıllık enflasyonu
yükselmiş, ana eğilimindeki yüksek seviyeler korunmuştur." dendi.
Reel efektif döviz kuru endeksi, TÜFE bazında ekimde bir önceki
aya kıyasla 7,54 puan artarak 69,03'e çıktı. Endeks, eylül ayında
61,49 düzeyinde bulunuyordu. 

Euro Bölgesi

Euro Bölgesi’nde dün hizmet ve bileşik PMI ile ÜFE verisi açıklandı.
Hizmet PMI ekim ayında 53,3 beklentisinin üzerinde 53,7 olarak
açıklandı. Bileşik PMI da 52,7 olan piyasa beklentisine karşılık 53,1
oldu. Eylül ayına ait ÜFE verisi bir önceki aya göre %0,5 artış
kaydederek yıllık bazdaki değişimi %4,5 olarak gerçekleşti.
Piyasadaki beklentiler ÜFE’deki aylık artışın %0,4 olması
yönündeydi. Bugün euro Bölgesi’nde perakende satış rakamları
açıklanacak.

ABD

ABD'de 435 sandalyeli Temsilciler Meclisi’nin tamamının, 100
sandalyeli Senato’nun ise 35'inin yeniden belirleneceği ara seçimler
dün gerçekleşti. Piyasadaki beklentiler Temsilciler Meclisi’nde
çoğunluğu Demokratlar’ın, Senato’da ise çoğunluğu
Cumhuriyetçilerin kazanması yönündeydi. Şu ana kadar ulaşan ilk
sonuçlar beklentilerle uyumlu gerçekleşiyor. Resmi olmayan ilk
sonuçlara göre Senato'da Cumhuriyetçiler, Temsilciler Meclisi'nde
Demokratlar önde. Amerikan medyasının derlediği resmi olmayan
ilk sonuçlara göre Cumhuriyetçi Parti, 100 sandalyeli Senatoda 50
sandalyeye ulaştı. ABD'deki sistem gereği Başkan Yardımcısı Mike
Pence'in Senato Başkanı sayılması nedeniyle Cumhuriyetçiler
çoğunluğu garantilemiş oldu. 
 

Piyasa Verileri
Pariteler Son Günlük Değ.

(%)
Haftalık Değ.

(%)
Yılbaşı Değ.

(%)
USDTRY 5.3813 0.06 -3.62 41.97
EURTRY 6.1707 0.45 -2.34 35.63
EURUSD 1.1447 0.26 1.21 -4.60
GBPUSD 1.3116 0.14 2.74 -2.85
USDJPY 113.23 -0.20 0.24 0.50

Sepetler Son Günlük Değ.
(%)

Haftalık Değ.
(%)

Yılbaşı Değ.
(%)

½ $ + ½ € 5.7475 -0.48 -3.73 38.04
Dolar Endeksi 96.0260 -0.27 -1.13 4.24
REK 61.62 - - -27.64

Emtialar Son Günlük Değ.
(%)

Haftalık Değ.
(%)

Yılbaşı Değ.
(%)

Ons Altın 1,228.42 0.16 1.13 -5.74
Gram Altın 212.72 0.30 -2.45 33.93
WTI 61.86 -0.33 -4.63 2.83
BRENT 71.94 -0.18 -3.56 8.02
Bakır 2.81 -0.23 1.36 -13.99

Tahviller Son Günlük Değ.
bp

Haftalık Değ.
bp

Yılbaşı Değ.
bp

Türkiye 2 Yıllık 20.8021 -192.83 -322.80 741.72
Türkiye 10 Yıllık 15.7050 -128.54 -106.36 414.57
ABD 10 Yıllık 3.1925 -2.98 4.66 78.25
ABD 2 Yıllık 2.9239 -0.40 4.89 103.69
Almanya 10 Yıllık 0.4321 -0.02 4.76 0.19
Almanya 2 Yıllık -0.6041 -0.08 1.38 1.57

Gelişmekte Olan
Ülke Kurları Son Günlük Değ.

(%)
Haftalık Değ.

(%)
Yılbaşı Değ.

(%)
USDZAR 14.1248 0.07 -4.41 14.29
USDIDR 14,685.00 -0.81 -3.42 8.21
USDTRY 5.3865 0.16 -3.52 42.11
USDRUB 66.0830 -0.04 0.34 14.47
USDBRL 3.7622 0.03 1.01 13.56
USDCNY 6.9323 0.21 -0.60 6.54
USDMXN 19.7259 -0.08 -3.04 0.33
USDCZK 22.5911 -0.24 -1.47 6.10
USDHUF 281.1950 -0.33 -2.00 8.62
USDPLN 3.7601 -0.25 -2.04 8.02
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EURO/DOLAR

Dün Euro/Dolar paritesinde dalgalı bir seyir etkili oldu. Euro son
günlerdeki değer kayıplarının ardından bir miktar toparlanma
kaydetse de 500 günlük hareketli ortalaması olan 1,1533 seviyesi
altındaki seyrin devam ettiği görülüyor. Doların son günlerde risk
iştahındaki toparlanmaya bağlı olarak değer kazanımlarını bir miktar
geri verdiği izlenmekte. Dün günü 1,1418 seviyesinden tamamlayan
Euro/Dolar 08:35 itibariyle 1,1448 seviyesinden işlem görmekte.
Paritede 1,1435; 1,1425 ve 1,1405 seviyeleri destek olarak takip
edilebilir. Yukarı yönlü hareketlerde ise 1,1460; 1,1473 ve 1,1495
seviyeleri direnç olarak izlenebilir. Bugün Euro Bölgesi’nde
perakende satış rakamları açıklanacak.

Günlük Pivot Seviyeleri

   1.1560

  1.1517  

 1.1482   

1.1447    

 1.1404   

  1.1360  

   1.1326

GBP/USD

GBPUSD paritesi 1,3120 seviyesinden işlem görüyor. Brexit
konusunda herhangi bir ilerleme olmasa da piyasalar kasım ayında
bir anlaşmayı yakın ihtimal olarak görüyor. Önceki gün İngiltere
Başbakanı May Brexit'te % 95 oranında gelişme kaydedildiğini
söyledi. Diğer yandan yarın kasım ayı Fed toplantısının sonuçlarını
alacağız. Ancak beklentiler Fed’in faizlerde bir değişiklik yapmaması
yönünde. ABD ara seçimlerde ABD basınına göre Demokratlar
Temsilciler Meclisi’nde çoğunluğu Cumhuriyetçiler’in elinden alırken,
Cumhuriyetçiler ise Senato’daki çoğunluklarını korudu. Sonuçlara
bakıldığında Trump politikalarını engelleyici değil keza dengeleyici
yönde. Bu nedenle küresel piyasalara ilk etki pozitif. Dolar açısından
şimdilik nötr bir durum söz konusu.

Günlük Pivot Seviyeleri
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USDTRY

Dolar/TL gün içerisinde 5,3036 ve 5,4198 seviyeleri arasında
dalgalanarak günü 5,3765 seviyesinden kapattı.  Kurda yukarı yönlü
hareketler görüldü. Bu sabah günlük grafikte 5 periyotluk üssel
hareketli ortalaması altında hareket eden kur 5,3610 seviyelerinden
işlem görüyor. Teknik olarak kısa vadede en kuvvetli destek 5,3490
ve en kuvvetli direnç 5,4150 seviyelerinde bulunmaktadır. Gün
içinde aşağı yönlü hareketlerde destek olarak 5,3490-5,3280-5,3040
seviyeleri takip edilebilir. Yukarı yönlü hareketlerde ise 5,3900-
5,4040-5,4150 seviyeleri direnç olarak izlenebilir. Saatlik grafikte
MACD triggeri etrafında dalgalanarak yatay hareket etmektedir. RSI
kendi ortalaması üzerinde yukarı yönlü hareket etmektedir. 

Günlük Pivot Seviyeleri
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EUR/TRY

Son günlerde ABD ile yaptırım krizinin sona ermesine ve ABD’nin
İran yaptırımları konusunda muafiyet tanıyacağı ülkeler arasında
Türkiye’nin de yer aldığına dair haberler Türk Lirası’nda güçlü bir
değer kazanımı yaşanmasına katkı sağlamıştı. Son günlerdeki
güçlü değer kazanımının ardından Türk Lirası’nda dün düzeltme
hareketlerinin etkili olduğu ve TL’nin değer kaybettiği görüldü. Dün
günü yükselişle 6,1431 seviyesinden tamamlayan Euro/TL paritesi
bu sabah 08:40 itibariyle 6,16’lı seviyelerden işlem görüyor. Aşağı
yönlü hareketlerde 6,1332; 6,1133 ve 6,0875 seviyeleri destek
olarak takip edilebilir. Yukarı yönlü hareketlerde ise 6,1790; 6,2013
ve 6,2380 seviyeleri direnç olarak izlenebilir. 

Günlük Pivot Seviyeleri

   6.2617

  6.2206  

 6.1956   

6.1707    

 6.1295   

  6.0884  

   6.0634

(0216) 453 0053 www.gedik.com

https://www.gedik.com/


Gedik Forex Bülten 07 Kasım 2018

Altın

Ons altın bu sabah hafif alıcılı bir seyirle 1228,5$ seviyesinden
işlem görüyor. ABD'de Temsilciler Meclisinin tamamını, Senatonun
ise üçte birini değiştirecek ara seçimlerde sonuçlar belli oluyor. ABD
basınına göre Demokratlar Temsilciler Meclisi’nde çoğunluğu
Cumhuriyetçiler’in elinden alırken, Cumhuriyetçiler ise Senato’daki
çoğunluklarını korudu. Sonuçlara bakıldığında Trump politikalarını
engelleyici değil keza dengeleyici yönde. Bu nedenle küresel
piyasalara ilk etki pozitif. Bu sabah ABD 10 yıllıkların %3,18’e
gerilediği görülüyor. Güvenli liman talebini de artırmadığı görülüyor.
Bu nedenle altın açısından şimdilik bu cepheden pozitif bir fiyatlama
yok. Teknik olarak 1235$ seviyesi de ara direnç olarak karşımıza
çıkarken, 1240$’ı test eden altın burayı kıramamıştı.

Günlük Pivot Seviyeleri
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  1,237.01  

 1,232.71   

1,228.42    

 1,223.64   

  1,218.86  

   1,214.56

XAG/USD

Gümüş son üç günlük kayıplarını konsolide etmeye çalışsa da bu
sabahki alım hareketi şimdilik zayıf seyrederken, 14,56$
seviyesinden fiyatlanıyor. ABD ara seçimlerde ABD basınına göre
Demokratlar Temsilciler Meclisi’nde çoğunluğu Cumhuriyetçiler’in
elinden alırken, Cumhuriyetçiler ise Senato’daki çoğunluklarını
korudu. Sonuçlara bakıldığında Trump politikalarını engelleyici değil
keza dengeleyici yönde. Bu nedenle küresel piyasalara ilk etki
pozitif. Değerli metallere yönelik güvenli liman talebini
desteklemiyor. Bu sabah ABD 10 yıllıkların %3,20’den %3,18’e
gerilediği görülüyor. Teknik olarak 14,85-14,90$ ana direncinin
gerisinde bulunuyor. Bu nedenle halen daha satış baskısına
oldukça açık olduğunu söyleyebiliriz. 14,45$ ara destek.

Günlük Pivot Seviyeleri
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Brent Petrol

Brent petrolde satış baskısı devam ediyor. Bu hafta 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. ABD Başkanı Donald
Trump, İran'ın petrol ticaretine yönelik yaptırımları zamana yayarak
uygulamaya geçireceklerini ve dünyada petrol fiyatlarının
yükselmesini istemediğini söyledi. Buna karşılık Suudi Arabistan’ın
ve ABD’nin yaptırımlarının yol açacağı üretim düşüklüğünün yerini
alacağı haberleri petrol açısından olumlu değil. Dün de açıklanan
API stokları 7,83 milyon varile artışa işaret ediyor. Teknik olarak
kısa vadede alçalan trenddeyiz. 71,10$ seviyesi ana destek
konumunda.

Günlük Pivot Seviyeleri
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USD/JPY

USDJPY paritesi bu sabah 113,10 seviyesinden işlem görüyor.
Nikkei Endeksi de hafif satıcılı yeni destekler nitelikte. Ancak
yendeki bu değer kazanımları bir trend niteliğinde değil de hafif bir
konsolidasyon niteliğinde. ABD ara seçimlerde ABD basınına göre
Demokratlar Temsilciler Meclisi’nde çoğunluğu Cumhuriyetçiler’in
elinden alırken, Cumhuriyetçiler ise Senato’daki çoğunluklarını
korudu. Sonuçlara bakıldığında Trump politikalarını engelleyici değil
keza dengeleyici yönde. Güvenli liman talebini desteklemiyor. Bu
sabah ABD 10 yıllıkların %3,20’den %3,18’e gerilediği görülüyor.
Yarın kasım ayı Fed toplantısının sonuçlarını öğreneceğiz. Ancak
beklentiler Fed’in faizlerde bir değişiklik yapmaması yönünde.
Teknik olarak şubat ayından bu yana süregelen yükseliş trendi ve
kanal devam ediyor.

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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