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Piyasa Gündemi

ABD’de ara seçimlerin sonucunda Temsilciler Meclisi’ndeki
çoğunluğu Demokratlar kazanırken Cumhuriyetçiler Senato’daki
çoğunluğunu korudu. Piyasalardaki beklentilerle uyumlu
gerçekleşen seçim sonrasında küresel risk iştahının toparlanma
kaydettiği ve doların küresel piyasalarda değer kaybettiği izlendi.
Yurt dışı piyasalardaki olumlu havanın katkısıyla TL varlıklar değer
kazandı. Bugün Fed toplantısı takip edilecek.

Açıklanacak Önemli Ekonomik Veriler
    
10:00 Almanya – Dış Ticaret Dengesi Önem: Orta
22:00 ABD – Fed Faiz Kararı Önem: Yüksek
 

Türkiye

Hazine 2018 yılı dış finansman programı çerçevesinde euro
cinsinden 2026 vadeli bir tahvil ihracı için yetki verdi. Hazine ve
Maliye Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada "2018 yılı dış finansman
programı çerçevesinde euro cinsinden 2026 vadeli bir tahvil ihracı
gerçekleştirmek amacıyla bugün BNP Paribas, HSBC ve ING'ye
yetki vermiştir" denildi. Kredi derecelendirme kuruluşu Moody's
Investors Service, Türkiye ekonomisinin büyük bir ihtimalle
resesyona girdiğini belirtti. Kurum, Türkiye'nin 2019 ortasına kadar
her çeyrekte daralmasını bekliyor. Küresel Makro Görünüm: 2019-
2020” raporunda Türkiye'nin dış şoklara karşı duyarlı kalmayı
sürdürdüğünü belirten Moody's'e göre Türkiye ve Arjantin
ekonomileri gelecek çeyreklerde “sert küçülme” gerçekleştirebilir.

Euro Bölgesi

Dün Euro Bölgesi’nde ekonomik veri akışı genel olarak sakindi. Dün
açıklanan eylül ayı perakende satış rakamları bir önceki aya göre
değişim göstermedi ve yıllık bazdaki artış %0,8 olarak gerçekleşti.
Piyasadaki beklentiler aylık bazda %0,1’lik bir artış yaşanması
yönündeydi. Bugün Almanya’da eylül ayı ihracat ve ithalat rakamları
ile dış ticaret verisi açıklanacak. 

ABD

ABD'de 435 sandalyeli Temsilciler Meclisi’nin tamamının, 100
sandalyeli Senato’nun ise 35'inin yeniden belirleneceği ara
seçimlerin gerçekleşmesinin ardından küresel piyasalarda seçim
sonuçlarına takip edildi. Temsilciler Meclisi’nde çoğunluğu
Demokratlar kazanırken Senato’da ise Cumhuriyetçiler çoğunluğunu
korudu. ABD Başkanı Donald Trump, Kongre seçimleri hakkında
sosyal medyada Twitter hesabından paylaşımda bulundu. ABD
Başkanı Trump paylaşımında, "Muazzam bir başarı. Hepinize
teşekkür ederim." ifadelerine yer verdi. Piyasadaki beklentilerle
uyumlu gerçekleşen seçim sonrasında doların küresel piyasalarda
değer kaybettiği izlenirken küresel risk iştahı artış kaydetti. Bugün
ABD’de Fed toplantısı takip edilecek. Fed’in kasım ayı toplantısında
faizlerde değişikliğe gitmesi beklenmiyor. Ancak toplantı sonrasında
açıklanacak karar metninde yer alan ifadeler küresel piyasaların
takibinde yer alacaktır.
 

Piyasa Verileri
Pariteler Son Günlük Değ.

(%)
Haftalık Değ.

(%)
Yılbaşı Değ.

(%)
USDTRY 5.3777 0.12 -2.41 41.87
EURTRY 6.1635 0.24 -2.14 35.47
EURUSD 1.1433 -0.06 0.21 -4.72
GBPUSD 1.3135 0.00 1.05 -2.71
USDJPY 113.59 0.06 0.79 0.82

Sepetler Son Günlük Değ.
(%)

Haftalık Değ.
(%)

Yılbaşı Değ.
(%)

½ $ + ½ € 5.7500 0.04 -2.79 38.10
Dolar Endeksi 96.1740 0.18 -0.11 4.40
REK 61.62 - - -27.64

Emtialar Son Günlük Değ.
(%)

Haftalık Değ.
(%)

Yılbaşı Değ.
(%)

Ons Altın 1,225.16 -0.02 -0.66 -5.99
Gram Altın 211.83 0.10 -3.05 33.37
WTI 61.75 0.31 -2.76 2.65
BRENT 72.08 0.15 -0.90 8.22
Bakır 2.81 -0.29 1.45 -13.81

Tahviller Son Günlük Değ.
bp

Haftalık Değ.
bp

Yılbaşı Değ.
bp

Türkiye 2 Yıllık 20.7470 -5.51 -338.67 736.21
Türkiye 10 Yıllık 15.4798 -22.52 -185.55 392.05
ABD 10 Yıllık 3.2295 0.70 9.77 81.95
ABD 2 Yıllık 2.9628 0.82 11.63 107.58
Almanya 10 Yıllık 0.4460 -0.02 4.73 1.58
Almanya 2 Yıllık -0.5885 -0.26 3.14 3.13

Gelişmekte Olan
Ülke Kurları Son Günlük Değ.

(%)
Haftalık Değ.

(%)
Yılbaşı Değ.

(%)
USDZAR 13.9175 0.05 -3.41 12.62
USDIDR 14,545.00 -0.24 -3.83 7.18
USDTRY 5.3779 0.13 -2.40 41.88
USDRUB 66.1757 -0.24 0.78 14.63
USDBRL 3.7369 0.10 1.00 12.80
USDCNY 6.9312 0.19 0.15 6.52
USDMXN 19.8513 -0.14 -1.53 0.97
USDCZK 22.6382 0.08 0.00 6.32
USDHUF 281.0150 0.08 -0.63 8.55
USDPLN 3.7507 0.09 -1.01 7.75
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EURO/DOLAR

ABD’de gerçekleşen ara seçimlerin beklentilerle uyumlu
sonuçlanması ve Temsilciler Meclisi’nde Demokratlar’ın çoğunluğu
kazanması sonrasında risk iştahı artış kaydederken doların küresel
piyasalarda değer kaybettiği izlendi. Dolardaki değer kayıplarına
bağlı olarak Euro/Dolar paritesinde yukarı yönlü hareketler etkili
oldu.  Dün günü 1,1440 seviyesinden tamamlayan Euro/Dolar 08:50
itibariyle 1,1432 seviyesinden işlem görmekte. Paritede 1,1425;
1,1405 ve 1,1395 seviyeleri destek olarak takip edilebilir. Yukarı
yönlü hareketlerde ise 1,1445; 1,1455 ve 1,1475 seviyeleri direnç
olarak izlenebilir. Bugün ABD’de Fed toplantısı ve toplantıdan
çıkacak karar takip edilecek.

Günlük Pivot Seviyeleri

   1.1463

  1.1453  

 1.1443   

1.1433    

 1.1423   

  1.1413  

   1.1403

GBP/USD

GBPUSD paritesi 1,3132 seviyesinden işlem görüyor. Brexit
konusunda herhangi bir ilerleme olmasa da piyasalar kasım ayında
bir anlaşmayı yakın ihtimal olarak görüyor. Fakat İrlanda Başbakanı
kasım ayında Brexit anlaşması ihtimali azaldığını belirtmesi pozitif
bir veri akışı olmadı. Önceki gün İngiltere Başbakanı May Brexit'te
% 95 oranında gelişme kaydedildiğini söyledi. Bugün sonuçlanacak
Fed toplantısından faiz artışı beklenmiyor. Toplantı sonrası basın
toplantısı yapılmayacak. Piyasalar aralık ayında faiz artışını
fiyatlamış durumda. Bu sabah ABD 10 yıllıkların %3,18’den %3,23’e
yükseldiği görülüyor. Teknik olarak 1,3050 eşik değeri üzerinde
fiyatlanıyoruz. Yukrıda 1,3215 seviyeleri direnç konumunda.

Günlük Pivot Seviyeleri

   1.3163

  1.3152  

 1.3143   

1.3135    

 1.3124   

  1.3113  

   1.3104
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USDTRY

Dolar/TL gün içerisinde 5,3229 ve 5,4154 seviyeleri arasında
dalgalanarak günü 5,3712 seviyesinden kapattı.  Kurda aşağı yönlü
hareketler görüldü. Bu sabah günlük grafikte 5 periyotluk üssel
hareketli ortalaması altında hareket eden kur 5,3776 seviyelerinden
işlem görüyor. Teknik olarak kısa vadede en kuvvetli destek 5,3550
ve en kuvvetli direnç 5,4200 seviyelerinde bulunmaktadır. Gün
içinde aşağı yönlü hareketlerde destek olarak 5,3550-5,3230-5,3040
seviyeleri takip edilebilir. Yukarı yönlü hareketlerde ise 5,3900-
5,4040-5,4190 seviyeleri direnç olarak izlenebilir. Saatlik grafikte
MACD triggeri üzerinde yukarı yönlü hareket etmektedir. RSI kendi
ortalaması üzerinde yukarı yönlü seyrini korumaktadır. 

Günlük Pivot Seviyeleri

   5.4226

  5.4046  

 5.3911   

5.3777    

 5.3597   

  5.3417  

   5.3282

EUR/TRY

Son günlerde yer alan haber akışlarına bağlı olarak ABD – Türkiye
ilişkilerindeki normalleşme Türk Lirası’nda güçlü bir değer kazanımı
yaşanmasına katkı sağlamıştı. Son günlerdeki güçlü değer
kazanımının ardından Türk Lirası’nın dengelenme eğiliminin ön
plana çıktığı görülüyor. .Dün euronun bir miktar toparlanma
kaydetmesi de paritede yükselişlere katkı sağladı. Dün günü
yükselişle 6,1610 seviyesinden tamamlayan Euro/TL paritesi bu
sabah 09:00 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 6,1963; 6,2311
ve 6,2761 seviyeleri direnç olarak izlenebilir. 

Günlük Pivot Seviyeleri

   6.2329

  6.2015  

 6.1825   

6.1635    

 6.1320   

  6.1006  

   6.0816
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Altın

Ons altın bu sabah hafif satıcılı bir seyirle 1224,5$ seviyesinden
işlem görüyor. ABD ara seçimlerinin ardından Temsilciler
Meclisi’nde çoğunluğu sağlayan Demokratlar, Senato’nun
çoğunluğunu sağlayanlar ise Trump’ın partisi Cumhuriyetçiler oldu.
Piyasalar bunu Trump’ı engelleyici değil dengeleyici okudu.
Fiyatlamalar da bu yönde gelişirken, risk teşkil etmediği
gerekçesiyle güvenli liman talebi azaldı. Bu sabah ABD 10 yıllıkların
%3,18’den %3,23’e yükseldiği görülüyor. Bugün sonuçlanacak Fed
toplantısından faiz artışı beklenmiyor. Toplantı sonrası basın
toplantısı yapılmayacak. Teknik olarak 1235$ seviyesi de ara direnç
olarak karşımıza çıkarken, 1240$’ı test eden altın burayı
kıramamıştı. Geri çekilmelerde 1215$ seviyesi ise ara destek.

Günlük Pivot Seviyeleri

   1,231.62

  1,229.40  

 1,227.29   

1,225.17    

 1,222.96   

  1,220.74  

   1,218.63

XAG/USD

Gümüş son üç günlük kayıplarını konsolide etmeye çalışsa da
dünkü alım hareketi bir miktar satıcılı seyre döndü. Ancak yatay
hareketler hakim olurken gümüş bu sabah 14,55$ 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 %3,18’den %3,23’e yükseldiği 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

   14.66

  14.63  

 14.60   

14.57    

 14.53   

  14.49  

   14.46
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Brent Petrol

Brent petrolde satış baskısı devam ediyor. ABD, 5 Kasım itibarıyla
devreye giren İran'ın petrol ve enerji ihracatını hedef alan ikinci
aşama yaptırımlar kapsamında 50 İran bankasıyla 700'den fazla
şirket ve kişiyi yaptırım listesine eklemişti. İran Petrol Bakanı
"Sağlanan muafiyetler pazardaki talebi karşılamaya yetmedi. Bu
yüzden gelecek ayların dünyadaki petrol tüketicileri için maalesef
zor olacağı öngörülüyor" dedi. Dün açıklanan petrol stokları
beklentinin 2 katından daha fazla artış gösterdi. Önceki gün de
açıklanan API stokları 7,83 milyon varile artışa işaret ediyor. Artan
stoklar bu sefer arz fazlalığı endişelerine işaret ediyor. Teknik olarak
kısa vadede alçalan trenddeyiz. 71,10$ seviyesi ana destek
konumunda. 73,55$ ara direnç konumunda.

Günlük Pivot Seviyeleri

   72.47

  72.31  

 72.19   

72.07    

 71.91   

  71.75  

   71.63

USD/JPY

USDJPY paritesi bu sabah 113,60 seviyesinden işlem görüyor. Bu
sabah Japonya’dan açıklanan çekirdek makine siparişleri
beklentileri karşılayamazken, bugün sonuçlanacak Fed
toplantısından faiz artışı beklenmiyor. Toplantı sonrası basın
toplantısı yapılmayacak.  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. Nikkei endeksi bu sabah %2’ye yakın alıcı
seyir sürerken bu durum yen açısından negatif. Teknik olarak şubat
ayından bu yana süregelen yükseliş trendi ve kanal devam ediyor.
113,20 ara destek olurken, 113,70 ise ara direnç konumunda.

Günlük Pivot Seviyeleri

   114.01

  113.88  

 113.74   

113.59    

 113.46   

  113.34  

   113.19
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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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