
Forex Bülten 12 Kasım 2018

Piyasa Gündemi

Geçen hafta Fed sonrasında dolar küresel piyasalarda değer
kazandı. Küresel risk iştahının ise haftanın son işlem gününde
baskılandığı ve küresel hisse piyasalarda satışların etkili olduğu
izlendi. Son dönemde ABD – Türkiye ilişkilerindeki normalleşmeye
bağlı olarak değer kazanımı kaydeden TL varlıklarda son günlerde
düzeltme hareketlerinin etkili olduğu izleniyor. Yurt dışı
piyasalardaki seyir TL varlıklar üzerinde de etkili olmaya devam
edecektir. 

Açıklanacak Önemli Ekonomik Veriler
    
• 10:00 Türkiye – Cari Denge Önem: Yüksek
 

Türkiye

Haftanın son işlem gününde Hazine ve Maliye Bakanlığı tarafından,
12-13 Kasım'da gerçekleştirileceği duyurulan 3 tahvil ihalesi iptal
edildi. Hazine'nin kasım ayında yapmayı planladığı 3 tahvil ihalesini
iptal ettiği açıklamasıyla Türk Lirası cuma günkü kayıplarının bir
kısmını geri aldı. Yeni haftada yurt içinde ekonomik veri akışı yoğun
seyrediyor. Bugün yurt içinde eylül ayı cari denge rakamları takip
edilecek. Dış ticaret açığındaki daralma ve turizm gelirlerindeki
iyileşmenin cari denge tarafında olumlu etkilerinin sürmesi
bekleniyor. 15 Kasım Perşembe günü yurt içinde işsizlik oranı,
bütçe dengesi ve TCMB beklenti anketi açıklanacak. Haftanın son
işlem gününde ise yurt içinde eylül ayı sanayi üretim verisi takip
edilecek. Eylül ayına ilişkin sanayi üretim verisinin açıklanması ile
birlikte Türkiye’nin 2018/3Ç’ine ilişkin büyüme tahminleri de netlik
kazanacak. 

Euro Bölgesi

Bugün Euro Bölgesi’nde ekonomik veri akışı sakin. Salı günü Euro
Bölgesi’nde Zew beklenti anketleri, çarşamba günü sanayi üretimi
ve GSYH, cuma günü ise TÜFE rakamları takip ediliyor olacak. Euro
Bölgesi’nde ekonomik veri akışlarının yanında İtalya ve Avrupa
Birliği arasındaki bütçe tartışmaları takip edilecek. Önceki hafta
Avrupa Birliği Komisyonu'ndan İtalya’ya, bütçe taslak planına ilişkin
ikinci bir mektup yollanmıştı. Gönderilen mektupta İtalya’nın bütçe
planına ilişkin eleştiriler yer alırken, Avrupa Birliği İtalya’dan
eleştirilere 13 Kasım’a kadar cevap vermesini istedi. Bu kapsamdaki
gelişmeler yakından takip edilecek olup Avrupa varlıkları üzerinde
etkili olabilecektir. 

ABD

Geçen hafta cuma günü ABD’de ÜFE, Michigan tüketici güveni ve
 toptan stok verileri açıklandı. Ekim ayında ÜFE verisi bir önceki aya
göre %0,6 oranında artış kaydederken yıllık değişim %2,9 oldu.
Piyasadaki beklentiler ÜFE’nin aylık bazda %0,2 ve yıllık bazda
%2,5’lik bir değişim kaydetmesi yönündeydi. Michigan tüketici
güveni de 98,0 olan piyasa beklentisinin üzerinde 98,3 olarak
açıklandı. Toptan stoklar ise eylül ayında aylık bazda %0,4 oranında
artış kaydetti. Bugün ABD’de veri akışı sakin seyrediyor. Bu hafta
çarşamba günü TÜFE, perşembe günü perakende satışlar ve cuma
günü sanayi üretim verisi takip edilecek.
 

Piyasa Verileri
Pariteler Son Günlük Değ.

(%)
Haftalık Değ.

(%)
Yılbaşı Değ.

(%)
USDTRY 5.5062 0.60 3.67 45.27
EURTRY 6.2091 0.07 2.41 36.47
EURUSD 1.1271 -0.58 -1.21 -6.06
GBPUSD 1.2873 -0.75 -1.29 -4.66
USDJPY 114.18 0.34 0.87 1.34

Sepetler Son Günlük Değ.
(%)

Haftalık Değ.
(%)

Yılbaşı Değ.
(%)

½ $ + ½ € 5.8175 0.00 0.74 39.73
Dolar Endeksi 97.3340 0.44 1.10 5.66
REK 61.62 - - -27.64

Emtialar Son Günlük Değ.
(%)

Haftalık Değ.
(%)

Yılbaşı Değ.
(%)

Ons Altın 1,206.15 -0.32 -2.00 -7.44
Gram Altın 213.52 0.29 1.60 34.46
WTI 61.00 1.86 -2.87 1.41
BRENT 71.46 2.60 -1.78 7.29
Bakır 2.76 0.14 -1.81 -15.42

Tahviller Son Günlük Değ.
bp

Haftalık Değ.
bp

Yılbaşı Değ.
bp

Türkiye 2 Yıllık 21.6789 0.00 -105.15 829.40
Türkiye 10 Yıllık 16.1905 0.00 -79.99 463.12
ABD 10 Yıllık 3.1838 0.00 -2.03 77.38
ABD 2 Yıllık 2.9282 0.00 1.66 104.12
Almanya 10 Yıllık 0.4100 0.14 -1.49 -2.02
Almanya 2 Yıllık -0.6000 0.09 0.97 1.98

Gelişmekte Olan
Ülke Kurları Son Günlük Değ.

(%)
Haftalık Değ.

(%)
Yılbaşı Değ.

(%)
USDZAR 14.4195 0.57 1.85 16.66
USDIDR 14,790.00 0.72 -1.25 8.99
USDTRY 5.5054 0.58 3.66 45.25
USDRUB 67.4981 -0.68 2.16 16.89
USDBRL 3.7273 0.00 0.05 12.51
USDCNY 6.9638 0.12 0.56 7.03
USDMXN 20.1957 0.46 1.47 2.72
USDCZK 23.0408 0.73 1.85 8.20
USDHUF 285.2800 0.66 1.11 10.13
USDPLN 3.8112 0.78 1.02 9.48
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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. İtalya ve AB arasındaki bütçe sorunu bu hafta piyasaların
yakın takibinde yer alacak.  Cuma gününü 1,1337 seviyesinden
tamamlayan Euro/Dolar 09:00 itibariyle 1,1309 seviyesinden işlem
görmekte. Paritede 1,1301; 1,1288 ve 1,1260 seviyeleri destek
olarak takip edilebilir. Yukarı yönlü hareketlerde ise 1,1331; 1,1360
ve 1,1390 seviyeleri direnç olarak izlenebilir. Bugün ABD’de ve Euro
Bölgesi’nde ekonomik veri akışı sakin.

Günlük Pivot Seviyeleri

   1.1375

  1.1353  

 1.1312   

1.1271    

 1.1250   

  1.1228  

   1.1187

GBP/USD

GBPUSD paritesi yeni haftaya sert satışla açılış yaparak 1,30
gerisinde 1,29 seviyesinden başlangıç yaptı. Cuma günü gelen
verilere bakıldığında İngiltere ekonomisi beklenildiği gibi 3.çeyrekte
yıllık bazda %1,5, çeyreksel bazda ise %0,6 büyüme gösterdi.
Cuma günü ABD’de açıklanan ÜFE verilerine bakıldığında ise yıllık
bazda %2,6’ya, yıllık manşet ÜFE’nin ise %2,9’a yükselmesiyle
Fed’in 2019 yılında da kademeli faiz artışlarına devam edeceği
beklentileri devam etti. Güçlü gelen ÜFE rakamları Fed’in 2019
yılında 2 yerine 3 faiz artışına gidebileceğini beklentilerini
destekledi. Dolar endeksi 97,1 seviyesi ile 16 haftanın zirvesine
yaklaştı. İrlanda Başbakanı Brexit anlaşmasının önümüzdeki birkaç
hafta içinde yapılabileceğini belirtti. Teknik olarak 1,2850 destek,
1,3030 ana direnç.

Günlük Pivot Seviyeleri

   1.3004

  1.2975  

 1.2924   

1.2873    

 1.2844   

  1.2815  

   1.2764
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USDTRY

Dolar/TL cuma günü 5,4515 ve 5,5418 seviyeleri arasında
dalgalanarak günü 5,4734 seviyesinden kapattı.  Kurda yukarı yönlü
volatil hareketler görüldü. Bu sabah günlük grafikte 5 periyotluk
üssel hareketli ortalaması üzerinde hareket eden kur 5,4680
seviyelerinden işlem görüyor. Teknik olarak kısa vadede en kuvvetli
destek 5,4515 ve en kuvvetli direnç 5,5320 seviyelerinde
bulunmaktadır. Gün içinde aşağı yönlü hareketlerde destek olarak
5,4515-5,4375-5,4145 seviyeleri takip edilebilir. Yukarı yönlü
hareketlerde ise 5,4870-5,5090-5,5320 seviyeleri direnç olarak
izlenebilir. Saatlik grafikte MACD triggeri altında aşağı yönlü hareket
etmektedir. RSI kendi ortalaması altında aşağı yönlü hareketine
devam etmektedir. 

Günlük Pivot Seviyeleri

   5.6028

  5.5611  

 5.5337   

5.5062    

 5.4645   

  5.4228  

   5.3954

EUR/TRY

ABD – Türkiye ilişkilerindeki normalleşme Türk Lirası’nda güçlü bir
değer kazanımı yaşanmasına katkı sağlamıştı. Son dönemdeki
güçlü değer kazanımının ardından Türk Lirası’nda dengelenme
eğiliminin ön plana çıktığı ve haftanın ikinci yarısında satış
baskısının artış kaydettiği görüldü. Euronun da geçen haftanın ikinci
bölümünde değer kaybettiği görüldü. Cuma gününü 6,2050
seviyesinden tamamlayan Euro/TL paritesi bu sabah 09:00 itibariyle
6,19’lu seviyelerden işlem görüyor. Aşağı yönlü hareketlerde
6,1670; 6,1291 ve 6,1133 seviyeleri destek olarak takip edilebilir.
Yukarı yönlü hareketlerde ise 6,2170; 6,2403 ve 6,2739 seviyeleri
direnç olarak izlenebilir. Bugün yurt içinde cari denge rakamları
açıklanacak.

Günlük Pivot Seviyeleri

   6.2897

  6.2590  

 6.2340   
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Altın

Ons altın bu sabah hafif satıcılı bir seyirle 1208,5$ seviyesinden
işlem görüyor. Cuma günü ABD’de açıklanan ÜFE verileri sonrası
altında sert satışlar yaşandı. Çekirdek ÜFE’nin yıllık bazda %2,6’ya,
yıllık manşet ÜFE’nin ise %2,9’a yükselmesiyle Fed’in 2019 yılında
da kademeli faiz artışlarına devam edeceği beklentileri devam etti.
Güçlü gelen ÜFE rakamları Fed’in 2019 yılında 2 yerine 3 faiz
artışına gidebileceğini beklentilerini destekledi. Hedge fonları ve
diğer büyük yatırımcıların, altın vadeli ve opsiyon kontratlarında kısa
pozisyonlarını üst üste dördüncü haftada da azalttı. Teknik olarak
1215$ güçlü desteğini kırmasının ardından en kuvvetli destek 1204$
seviyesi olarak ön plana çıkıyor. Şayet bu seviyenin de kırılması
halinde altında 1180$ seviyelerine kadar önemli bir destek
bulunmuyor.

Günlük Pivot Seviyeleri

   1,215.22

  1,213.34  

 1,209.71   

1,206.09    

 1,204.20   

  1,202.32  

   1,198.69

XAG/USD

Gümüş geçen hafta yaşadığı sert satışlar sonrasında yeni haftaya
biraz konsolide olarak başladı. Bu sabah 14,17$ seviyesinden
geçen işlemlerde alımlar güçlü olmasa da altına göre görünümü bir
miktar daha olumlu diyebiliriz. Cuma günü ABD’de açıklanan ÜFE
verileri sonrası Dolar endeksi 97,1 seviyesi ile 16 haftanın zirvesine
yaklaştı. Çekirdek ÜFE’nin yıllık bazda %2,6’ya, yıllık manşet
ÜFE’nin ise %2,9’a yükselmesiyle Fed’in 2019 yılında da2 yerine 3
faiz artışına gidebileceğini beklentilerini destekledi. Fed, Perşembe
günkü politika toplatısında Aralık ayında 25 baz puan ve 2019
ortasına kadar 2 kez daha faiz artırımına gitme yönündeki planını
teyit etti. Genel pencerede baktığımızda yatay hareketler 14,20-
14,90$ bandında hakim olurken teknik olarak bu zayıf yatay bant
seyri devam ediyor.

Günlük Pivot Seviyeleri
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Brent Petrol

Brent petrolde hafta sonu gelen haberle yeni haftaya gap (boşluk)
yaparak yükselişle başladı. Suudi Arabistan Enerji bakanı Pazar
günü yapmış olduğu açıklamada aralık ayında günlük 500bin varillik
üretim kesintisine gideceğini belirtti. Bu rakam global üretim
miktarının %0,5’i anlamına gelse de İran yaptırımları sonrasında
üretim kesintisi ilan etmek üstelik geçtiğimiz haftalarda ABD’de
stokların artış göstermesine rağmen piyasa psikolojisi açısından
petrol fiyatını yukarıya itti. Petrolü teknik olarak ele aldığımızda;
halen daha düşüş kanalı içerisindeyiz. Hem kanal hem de önceki
tepe seviyeleri olarak 73.20$ seviyesinin kırılması gerekir ki satış
baskısı bir miktar hafifleyebilsin. Haber etkisiyle yükseliş yapan
petrolde kesin bir dönüşten bahsedebilmek için henüz daha erken.

Günlük Pivot Seviyeleri

   74.24

  72.95  

 72.20   

71.46    

 70.16   

  68.87  

   68.12

USD/JPY

USDJPY paritesi bu sabah 114,10 seviyesinden işlem görüyor.
Cuma günü ABD’de açıklanan ÜFE verileri sonrası Dolar endeksi
97,1 seviyesi ile 16 haftanın zirvesine yaklaştı. Diğer yanda bu
sabah Japonya’da açıklanan makine araçları siparişleri geriledi.
Çekirdek ÜFE’nin yıllık bazda %2,6’ya, yıllık manşet ÜFE’nin ise
%2,9’a yükselmesiyle Fed’in 2019 yılında da kademeli faiz
artışlarına devam edeceği beklentileri devam etti. Güçlü gelen ÜFE
rakamları Fed’in 2019 yılında 2 yerine 3 faiz artışına gidebileceğini
beklentilerini destekledi. ABD – Çin ticaret gerginliği kaynaklı riskli
varlıklardan geniş çaplı çıkış, Çin'in ekonomik yavaşlaması, Brexit
belirsizliği ve Roma ile Avrupa Birliği (AB) arasındaki bütçe
anlaşmazlığı da doları olumlu etkilendi. Teknik olarak 114,07 ve
114,50 direnç konumunda.

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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