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Piyasa Gündemi

Fed beklentilerle uyumlu olarak faiz oranlarında değişikliğe gitmedi.
Fed’in sıkı duruşunu teyit ederek aralık ayında bir faiz artırımı için
zemin hazırlamasıyla dolar küresel piyasalarda değer kazandı.
Küresel hisse piyasalarda dalgalı bir görünüm etkili oldu. Son
günlerde ABD – Türkiye ilişkilerindeki normalleşmeye bağlı olarak
değer kazanımı kaydeden TL varlıklarda dün artış kaydeden satış
baskısı ve negatif ayrışma dikkat çekti. 

Açıklanacak Önemli Ekonomik Veriler    

12:30 İngiltere – GSYH Önem: Orta
16:30 ABD – ÜFE Önem: Yüksek

Türkiye

Hazine ve Maliye Bakanlığı tarafından, dün yapılan euro cinsi tahvil
ihracına 200'den fazla yatırımcının, ihraç tutarının üç katından fazla
talepte bulunduğu bildirildi. Bakanlıktan yapılan açıklamada, 2018
yılı dış finansman programı çerçevesinde euro cinsinden Şubat
2026 vadeli tahvilin ihracı için dün BNP Paribas, HSBC ve ING'ye
yetki verildiği hatırlatıldı. Söz konusu ihracın aynı gün sonuçlandığı
ve ihraç miktarının 1,5 milyar euro olarak gerçekleştiği belirtildi.
 
Euro Bölgesi

Dün Avrupa Birliği (AB), İtalya'nın bütçe planına ilişkin beklentilerini
açıkladı. Roma hükümetini harcama planlarının etkisine dair
varsayımlarında aşırı iyimser olmakla suçlayan AB, açıklamasında
İtalya'nın gelecek yılki ekonomik büyümesinin hükümetin
hedeflerinden daha zayıf olacağını belirtti. Avrupa Komisyonu'nun
ekonomik tahminlerine göre İtalya'nın bütçe açığı da tehlikeli bir
şekilde AB'nin yüzde 3'lük sınırına yaklaşacak. Bugün Euro
Bölgesi’nde veri akışı sakin seyretmeye devam ediyor. İngiltere’de
GSYH rakamları açıklanacak.

ABD

Dün ABD’de sona eren Fed toplantısı küresel piyasaların
takibindeydi. Piyasadaki beklentilerle uyumlu olarak Fed’in faiz
oranlarında değişikliğe gitmediği izlendi. Ülke ekonomisinin güçlü
büyümeyi ve iş gücü piyasasının sıkılaşmayı sürdürdüğü
vurgulanan karar metninde, hem genel hem çekirdek enflasyonun
yüzde 2 civarında seyrettiği kaydedildi. Fed'in kademeli faiz
artırımlarını sürdüreceği aktarılan metinde, "Komite, politika faizinde
kademeli ek artırımlar öngörüyor." ifadesi kullanıldı. Metinde ayrıca
ekonomik görünüme yönelik risklerin dengede olduğu
değerlendirmesine yer verildi. Fed'in ABD'nin ekonomisinin ve
işgücü piyasasının güçlü olduğuna dair yorumu Aralık ayında faiz
artırımına gidileceği yönündeki beklentiyi güçlendirdi. Dolar küresel
piyasalarda değer kazandı. ABD'li Washington Post gazetesinde yer
alan haberde, Demokratların, özellikle Temsilciler Meclisinin iki
önemli alt komitesi Dışişleri Komitesi ve Ulusal Güvenlik
Komitesi'nde güç kazandığı ve bunun, Trump'ın politikalarını
sorgulamada büyük rol oynayacağı kaydedildi. Bugün ABD’de ÜFE,
Michigan tüketici güven endeksi ve toptan stok verileri açıklanacak.
ÜFE’nin ekim ayında bir önceki aya göre %0,2’lik bir artış
kaydetmesi ve yıllık değişimin %2,5 olması bekleniyor.

Piyasa Verileri
Pariteler Son Günlük Değ.

(%)
Haftalık Değ.

(%)
Yılbaşı Değ.

(%)
USDTRY 5.4705 0.19 0.84 44.32
EURTRY 6.2058 -0.21 0.31 36.40
EURUSD 1.1345 -0.13 -0.37 -5.45
GBPUSD 1.3044 -0.14 0.59 -3.39
USDJPY 113.94 -0.03 0.65 1.13

Sepetler Son Günlük Değ.
(%)

Haftalık Değ.
(%)

Yılbaşı Değ.
(%)

½ $ + ½ € 5.8013 0.89 -0.04 39.34
Dolar Endeksi 96.7790 0.06 0.25 5.05
REK 61.62 - - -27.64

Emtialar Son Günlük Değ.
(%)

Haftalık Değ.
(%)

Yılbaşı Değ.
(%)

Ons Altın 1,219.33 -0.35 -1.11 -6.44
Gram Altın 214.45 -0.16 -0.07 35.02
WTI 60.66 0.17 -3.43 0.84
BRENT 70.82 0.24 -2.35 6.34
Bakır 2.79 -0.42 -1.65 -14.39

Tahviller Son Günlük Değ.
bp

Haftalık Değ.
bp

Yılbaşı Değ.
bp

Türkiye 2 Yıllık 21.4864 73.94 -177.13 810.15
Türkiye 10 Yıllık 16.6833 120.35 -32.61 512.40
ABD 10 Yıllık 3.2262 -1.58 1.31 81.62
ABD 2 Yıllık 2.9691 -1.02 4.94 108.21
Almanya 10 Yıllık 0.4555 -0.02 2.53 2.53
Almanya 2 Yıllık -0.5851 -0.09 2.75 3.47

Gelişmekte Olan
Ülke Kurları Son Günlük Değ.

(%)
Haftalık Değ.

(%)
Yılbaşı Değ.

(%)
USDZAR 14.1631 0.10 -0.92 14.60
USDIDR 14,680.00 0.16 -1.84 8.18
USDTRY 5.4705 0.19 0.84 44.32
USDRUB 66.8974 -0.05 1.12 15.88
USDBRL 3.7612 0.14 1.73 13.53
USDCNY 6.9449 0.18 0.77 6.73
USDMXN 20.1676 0.04 0.74 2.58
USDCZK 22.8106 0.13 0.65 7.13
USDHUF 282.8900 0.12 0.24 9.27
USDPLN 3.7711 0.07 -0.32 8.34
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EURO/DOLAR

Fed'in ABD'nin ekonomisinin ve işgücü piyasasının güçlü olduğuna
dair yorumu ile kademeli faiz artırımlarına devam edileceğinin
işaretinin verilmesi doları küresel piyasalarda destekledi. Dolardaki
değer kazanımlarına bağlı olarak paritede aşağı yönlü bir seyir etkili
oldu. Dün günü 1,1360 seviyesinden tamamlayan Euro/Dolar 08:55
itibariyle 1,1350 seviyesinden işlem görmekte. Paritede 1,1341;
1,1325 ve 1,1302 seviyeleri destek olarak takip edilebilir. Yukarı
yönlü hareketlerde ise 1,1361; 1,1375 ve 1,1393 seviyeleri direnç
olarak izlenebilir. Bugün ABD’de Fed toplantısı ve toplantıdan
çıkacak karar takip edilecek. Bugün ABD’de ÜFE, Michigan tüketici
güveni ve toptan stok verileri açıklanacak.

Günlük Pivot Seviyeleri

   1.1391

  1.1380  

 1.1363   

1.1345    

 1.1334   

  1.1323  

   1.1306

GBP/USD

GBPUSD 1,3050 seviyesinden işlem görüyor. Bugün İngiltere’nin
3.çeyreğe ilişkin büyüme verileri açıklanacak. Diğer yanda dün
akşamki kasım ayı Fed toplantısında gösterge faizini %2,00-2,25
aralığında sabit tuttu. Aralık ayındaki toplantıda 2018 yılını dördüncü
faiz artırımına açık kapı bıraktı. Bu sabah ABD 10 yıllıkların %3,23’e
yükseldiği görülüyor. Brexit konusunda herhangi bir ilerleme olmasa
da piyasalar kasımda  anlaşmayı yakın ihtimal olarak görüyor. Fakat
gün geçtikçe piyasa pozitif fiyatlamayı geride bırakıyor. Diğer yanda
dolar küresel piyasalarda atak yaparken bu durum paritede
yükselişleri geçici kılıyor. Teknik olarak 1,3050 eşik değeri üzerinde
fiyatlanıyoruz. Yukarıda 1,3215 seviyeleri direnç konumunda. Ancak
bu eşiğin altına sarkılırsa 1,2960 seviyesine kadar önemli bir destek
bulunmuyor.

Günlük Pivot Seviyeleri

   1.3094

  1.3083  

 1.3063   

1.3044    

 1.3032   

  1.3021  

   1.3002
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USDTRY

Dolar/TL gün içerisinde 5,3551 ve 5,4761 seviyeleri arasında
dalgalanarak günü 5,4598 seviyesinden kapattı.  Kurda yukarı yönlü
hareketler görüldü. Bu sabah günlük grafikte 5 periyotluk üssel
hareketli ortalaması üzerinde hareket eden kur 5,4697
seviyelerinden işlem görüyor. Teknik olarak kısa vadede en kuvvetli
destek 5,4145 ve en kuvvetli direnç 5,5200 seviyelerinde
bulunmaktadır. Gün içinde aşağı yönlü hareketlerde destek olarak
5,4145-5,3950-5,3800 seviyeleri takip edilebilir. Yukarı yönlü
hareketlerde ise 5,4870-5,5090-5,5200 seviyeleri direnç olarak
izlenebilir. Saatlik grafikte MACD triggeri altında yatay hareket
etmektedir. RSI kendi ortalaması etrafında dalgalanarak yatay
hareketine devam etmektedir. 

Günlük Pivot Seviyeleri

   5.5067

  5.4919  

 5.4812   

5.4705    

 5.4556   

  5.4408  

   5.4301

EUR/TRY

Son günlerde yaşanan gelişmelere 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 ve dün özelinde Türk Lirası’nda satış baskısının artış
kaydettiği görüldü. Dün günü yükselişle 6,2191 seviyesinden
tamamlayan Euro/TL paritesi bu sabah 09:00 itibariyle 6,20’li
seviyelerden işlem görüyor. Aşağı yönlü hareketlerde 6,1856;
6,1598 ve 6,1133 seviyeleri destek olarak takip edilebilir. Yukarı
yönlü hareketlerde ise 6,2170; 6,2403 ve 6,2739 seviyeleri direnç
olarak izlenebilir. Bugün Euro Bölgesi’nde ve yurt içinde ekonomik
veri akışı sakin seyrediyor.

Günlük Pivot Seviyeleri

   6.2692

  6.2500  

 6.2279   

6.2058    

 6.1867   

  6.1675  

   6.1454
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Altın

Ons altın bu sabah hafif satıcılı bir seyirle 1219,7$ seviyesinden
işlem görüyor. Görünüm itibariyle altın halen daha ABD faizlerine ve
risk iştahının canlı olması sebebiyle konjonktürel olarak baskı
altında. Dün akşamki kasım ayı Fed toplantısında gösterge faizini
yüzde 2,00-2,25 aralığında sabit tuttu. Aralık ayındaki toplantıda
2018 yılını 4. faiz artırımına açık kapı bıraktı. ABD'de yapılan
Kongre ara seçimleri sonucunda Temsilciler Meclisi'nde kontrolü ele
geçiren Demokratların, Trump'ın dış politikasını soruşturmaya
hazırlandığı belirtildi. Bu sabah ABD 10 yıllıkların %3,23’e yükseldiği
görülüyor. 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

   1,229.27

  1,226.72  

 1,223.02   

1,219.32    

 1,216.76   

  1,214.21  

   1,210.50

XAG/USD

Gümüş bu hafta çarşamba günü dışında sert kayıplara uğradı.
Ancak genel pencerede baktığımızda yatay hareketler 14,20-14,90$
bandında hakim olurken gümüş bu sabah 14,37$ seviyesinden
fiyatlanıyor. Diğer yanda dün akşamki kasım ayı Fed toplantısında
gösterge faizini %2,00-2,25 aralığında sabit tuttu. Aralık ayındaki
toplantıda 2018 yılını dördüncü faiz artırımına açık kapı bıraktı. Bu
sabah ABD 10 yıllıkların %3,23’e yükseldiği görülüyor.
Demokratların ara seçimlerde Temsilciler Meclisinde çoğunluğu ele
geçirmelerinin ardından Trump'ın dış politikasını soruşturmaya
hazırlandığı belirtildi. Ancak Senatoda çoğunluk Cumhuriyetçilerde
olduğu için şimdilik siyasi risk olarak fiyatlanmıyor. Teknik olarak
14,20$ ana desteğine çok yakınız. 14,48$ desteğini kırmamızın
ardından görünüm zayıf.

Günlük Pivot Seviyeleri

   14.52

  14.48  

 14.43   

14.38    

 14.35   

  14.31  

   14.26
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Brent Petrol

Brent petrolde satış baskısı devam ediyor. Brent ve ABD tipi ham
petrol arasındaki makas tekrardan 10$ seviyelerine çıkmış
durumda. ABD 5 Kasım’da İran’a yönelik yaptırımları devreye
almasıyla OPEC’in önemli üreticisi konumundaki İran’ın petrolünün
piyasadan çekilecek oluşu endişelere sebep olmuştu. Fakat artan
stoklar bu sefer arz fazlalığı endişelerine işaret ediyor. Önceki gün
açıklanan petrol stokları beklentinin 2 katından daha fazla artış
gösterdi. API stokları da 7,83 milyon varile artışa işaret ediyor.
Teknik olarak kısa vadede alçalan kanal trendindeyiz. 71,10$
seviyesi ana desteğin kırılmasıyla 69,70$ seviyesi dikkatleri çekiyor.
Henüz bir toparlanma söz konusu değil. üst direnç bölgesi 73,50$
seviyesinden geçiyor.

Günlük Pivot Seviyeleri

   71.38

  71.11  

 70.97   

70.82    

 70.55   

  70.28  

   70.14

USD/JPY

USDJPY paritesi bu sabah 113,90 seviyesinden işlem görüyor. Dün
akşamki kasım ayı Fed toplantısında gösterge faizini %2,00-2,25
aralığında sabit tuttu. Aralık ayındaki toplantıda 2018 yılını dördüncü
faiz artırımına açık kapı bıraktı. Karar metninde işletme
yatırımlarındaki güçlü vurgu ivme kaybettiği şeklinde yazılmış olsa
da tutanaklarda bunun geçici bir durum olup olmadığının detaylarına
kavuşacağız. Demokratların ara seçimlerde Temsilciler Meclisinde
çoğunluğu ele geçirmelerinin ardından Trump'ın dış politikasını
soruşturmaya hazırlandığı belirtildi. Şimdilik siyasi risk olarak
fiyatlanmıyor. Teknik olarak şubat ayından bu yana süregelen
yükseliş trendi ve kanal devam ediyor. 113,20 ara destek olurken,
113,70 ise ara direncin üzerine çıkan paritede 114,50 direnç
konumunda.

Günlük Pivot Seviyeleri

   114.34
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 113.82   
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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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