
Forex Bülten 13 Kasım 2018

Piyasa Gündemi

Fed sonrasında dolar küresel piyasalarda güçlü seyrini sürdürürken
küresel risk iştahındaki zayıf seyir devam ediyor. Yurt dışı hisse
piyasalarındaki olumsuz hava dün Borsa İstanbul üzerinde etkili
olurken Türk Lirası’nın diğer para birimlerine kıyasla güçlü bir seyir
izlediği dikkat çekti. Bütçesi kabul edilmeyen İtalya’nın bütçe planı
üzerinde gerekli düzeltmeleri yapıp Avrupa Birliği’ne bugün sunması
gerekiyor.

Açıklanacak Önemli Ekonomik Veriler    

•    10:00 Almanya – TÜFE Önem: Yüksek
•    13:00 Euro Bölgesi – Zew Ekonomi Güveni Önem: Orta
 

Türkiye

Dün yurt içinde cari denge rakamları açıklandı. Geçen yılın eylül
ayında 4 milyar 441 milyon dolar açık veren cari işlemler hesabı, bu
yılın aynı ayında 1 milyar 830 milyon dolar fazla verdi. Beklenti cari
işlemler fazlasının 2,59 milyar dolar olmasıydı.  Bunun sonucunda,
on iki aylık cari işlemler açığı 46 milyar 58 milyon dolara geriledi. Bir
önceki dönemde bu rakam 52 milyar 329 milyon dolar
seviyesindeydi. Böylece cari işlemler dengesi iki aydır üst üstte fazla
vermiş oldu. Kredi derecelendirme kuruluşu Moody's, gelecek yıl
küresel kredi piyasasına jeopolitik ve ülke içi siyasi gerilimlerin yön
vereceğini belirtirken, iç siyasi riskin Türkiye'nin kredi piyasası
görünümünde baskı yaratmaya devam edeceğini belirtti. Moody's
tarafından yayımlanan "2019 Görünümü - Küresel kredi koşulları
yavaşlayan büyüme ve artan risklerle birlikte zayıflayacak" başlıklı
raporda, "İç siyasi riskler İtalya, Brezilya, Türkiye ve Arjantin'in kredi
görünümünde baskı yaratmaya devam edecek." denildi.

Euro Bölgesi

Dün Euro Bölgesi’nde ekonomik veri akışı sakin. Bugün Almanya’da
TÜFE rakamları ile Euro Bölgesi’nde Zew ekonomi güven endeksi
açıklanacak. 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 (bugün) kadar cevap vermesini
istenmişti. Bu kapsamdaki gelişmeler yakından takip edilecek olup
Avrupa varlıkları üzerinde etkili olabilecektir. 

ABD

Dün ABD’de ekonomik veri akışı oldukça sakindi. Bugün de ABD’de
veri akışı sakin seyrediyor. ABD’de önemli veri akışları haftanın
ikinci yarısında ağırlık kazanıyor. Çarşamba günü TÜFE, perşembe
günü perakende satışlar ve cuma günü sanayi üretim verisi takip
edilecek. Dün Trump’ın petrol konusundaki açıklamaları takip edildi.
ABD Başkanı Trump, Suudi Arabistan'ın ihracatı kısma planına tepki
gösterdi ve petrol fiyatının düşük kalması gerektiği yönündeki
görüşünü yineledi.
 

Piyasa Verileri
Pariteler Son Günlük Değ.

(%)
Haftalık Değ.

(%)
Yılbaşı Değ.

(%)
USDTRY 5.4688 0.15 1.72 44.28
EURTRY 6.1532 0.16 0.19 35.25
EURUSD 1.1246 0.06 -1.50 -6.27
GBPUSD 1.2885 0.28 -1.62 -4.57
USDJPY 113.96 0.08 0.44 1.15

Sepetler Son Günlük Değ.
(%)

Haftalık Değ.
(%)

Yılbaşı Değ.
(%)

½ $ + ½ € 5.7838 -0.58 0.63 38.92
Dolar Endeksi 97.5110 -0.04 1.24 5.85
REK 61.62 - - -27.64

Emtialar Son Günlük Değ.
(%)

Haftalık Değ.
(%)

Yılbaşı Değ.
(%)

Ons Altın 1,203.42 0.19 -1.88 -7.65
Gram Altın 211.51 -0.11 -0.23 33.20
WTI 59.13 -2.75 -4.94 -1.69
BRENT 69.38 -0.66 -3.73 4.18
Bakır 2.76 0.34 -1.80 -15.35

Tahviller Son Günlük Değ.
bp

Haftalık Değ.
bp

Yılbaşı Değ.
bp

Türkiye 2 Yıllık 21.6751 -0.38 87.30 829.02
Türkiye 10 Yıllık 15.9760 -21.45 27.10 441.67
ABD 10 Yıllık 3.1900 0.62 -3.23 78.00
ABD 2 Yıllık 2.9300 0.18 0.21 104.30
Almanya 10 Yıllık 0.3857 0.00 -4.66 -4.45
Almanya 2 Yıllık -0.6120 -1.11 -0.87 0.78

Gelişmekte Olan
Ülke Kurları Son Günlük Değ.

(%)
Haftalık Değ.

(%)
Yılbaşı Değ.

(%)
USDZAR 14.3836 -0.41 1.90 16.37
USDIDR 14,855.00 0.27 0.34 9.47
USDTRY 5.4686 0.15 1.71 44.28
USDRUB 67.7819 0.00 2.54 17.38
USDBRL 3.7682 0.04 0.19 13.74
USDCNY 6.9555 -0.10 0.55 6.90
USDMXN 20.3131 -0.15 2.89 3.31
USDCZK 23.0551 -0.07 1.81 8.27
USDHUF 286.5900 0.00 1.69 10.63
USDPLN 3.8252 -0.02 1.48 9.88
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EURO/DOLAR

Fed'in ABD ekonomisinin ve işgücü piyasasının güçlü olduğuna dair
yorumu ile kademeli faiz artırımlarına devam edileceğinin işaretinin
verilmesi ile ABD’de son dönemde açıklanan güçlü ekonomik veriler
sonrasında dolar değer kazanımlarını sürdürüyor. İngiltere'nin
Avrupa Birliği'nden (AB) sancılı ayrılma sürecine ilişkin artan
endişeler ve İtalya ile AB arasındaki bütçe anlaşmazlığı euroyu
baskılamaya devam ediyor. Dün günü 1,1253 seviyesinden
tamamlayan Euro/Dolar 08:40 itibariyle 1,1247 seviyesinden işlem
görmekte. Paritede 1,1230; 1,1216 ve 1,1200 seviyeleri destek
olarak takip edilebilir. Yukarı yönlü hareketlerde ise 1,1261; 1,1280
ve 1,1308 seviyeleri direnç olarak izlenebilir. 

Günlük Pivot Seviyeleri

   1.1295

  1.1273  

 1.1260   

1.1246    

 1.1224   

  1.1202  

   1.1189

GBP/USD

GBPUSD paritesi yeni haftaya sert satışla açılış yaparak 1,30
gerisine inmişti. Bu sabah da 1,2870 seviyesinden işlem görüyor.
Theresa May üzerinde, Brexit planından vazgeçmesi, aksi halde
Parlamento'da büyük bir yenilgiye uğrayacağı yönünde baskılar
artıyor. İngiliz basınında yer alan haberlere göre İngiltere Başbakanı
Theresa May, kabine içerisinde gördüğü dirençten dolayı Brexit
anlaşmasını onaylatmak için yapmayı planladığı kabine toplantısını
iptal etti. Brexit konusunda ilerleyişi sağlayan bir gelişme olmamaı
da bu iptalin arkasında yatan nedenler arasında. Cuma günü güçlü
gelen ABD ÜFE rakamları sonrası yükselişe geçen dolar endeksi bu
sabah 97,5 seviyesinde. Teknik olarak 1,2850 destek, 1,3030 ana
direnç. Genel görünüm oldukça zayıf.

Günlük Pivot Seviyeleri
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USDTRY

Dolar/TL gün içerisinde 5,4290 ve 5,5194 seviyeleri arasında
dalgalanarak günü 5,4636 seviyesinden kapattı. Kurda yukarı yönlü
volatil hareketler görüldü. Bu sabah günlük grafikte 5 periyotluk
üssel hareketli ortalaması üzerinde hareket eden kur 5,4756
seviyelerinden işlem görüyor. Teknik olarak kısa vadede en kuvvetli
destek 5,4515 ve en kuvvetli direnç 5,5420 seviyelerinde
bulunmaktadır. Gün içinde aşağı yönlü hareketlerde destek olarak
5,4515-5,4375-5,4145 seviyeleri takip edilebilir. Yukarı yönlü
hareketlerde ise 5,4920-5,5190-5,5420 seviyeleri direnç olarak
izlenebilir. Saatlik grafikte MACD triggeri üzerinde aşağı yönlü
hareket etmektedir. RSI kendi ortalaması altında aşağı yönlü
hareketine devam etmektedir. 

Günlük Pivot Seviyeleri
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EUR/TRY

Dün genel olarak gelişen ülke para birimlerinde satış baskısı artış
kaydederken Türk Lirası’nın diğer para birimlerine kıyasla daha
güçlü bir seyir izlediği görüldü. Bununla birlikte İtalya ve Avrupa
Birliği arasındaki bütçe anlaşmazlığı ve Brexit konusunda artış
kaydeden endişeler euro üzerindeki satış baskısının artış
kaydetmesine neden oldu. Dün günü düşüşle 6,1444 seviyesinden
tamamlayan Euro/TL paritesi bu sabah 08:40 itibariyle 6,15’li
seviyelerden işlem görüyor. Aşağı yönlü hareketlerde 6,1223;
6,1074 ve 6,0845 seviyeleri destek olarak takip edilebilir. Yukarı
yönlü hareketlerde ise 6,1670; 6,1951 ve 6,2283 seviyeleri direnç
olarak izlenebilir. Bugün Euro Bölgesi’nde Zew tüketici güveni
izlenecek.

Günlük Pivot Seviyeleri
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Altın

Ons altın bu sabah hafif satıcılı bir seyirle 1204$ seviyesinden işlem
görüyor. Hem ABD verileri hem de gerginliklerin bir miktar azalması
altında satıcılı seyre neden oluyor. İlk olarak Çin Başbakan
Yardımcısı ile ABD Hazine Bakanın ticaret konusunda görüştüğü
belirtildi. 30 Kasım’da da Trump ile Jinping görüşmesi
gerçekleşmesi planlanıyor. Diğer yanda cuma günü ABD’de
açıklanan yıllık manşet ÜFE’nin ise %2,9’a, çekirdek ÜFE’nin de
yıllık bazda %2,6’ya yükselmesiyle altın fiyatlarında sarsıntı
yaşandı. 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. Tam destek noktasında olduğumuz
için buradaki kırılmalar veya toparlanmalar işlemlere yön verecek
ölçüde kritik.

Günlük Pivot Seviyeleri
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  1,208.12  
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1,203.41    
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  1,197.87  

   1,195.52

XAG/USD

Geçen hafta yaşadığı sert satışlar sonrasında yeni haftaya biraz
konsolide olarak başlayan gümüş kısmi tepkisini bu sabah da
sürdürüyor. Bu sabah 14,08$ seviyesinden geçen işlemlerde alımlar
güçlü olmasa da altına göre görünümü bir miktar daha olumlu
diyebiliriz. Tam olarak ana desteğinde tutunan gümüşte bu
seviyenin altına inilmesi durumunda aşağı yöne doğru kırılma
yaşanabilir ve sert satışları da beraberinde getirebilir. Cuma günü
güçlü gelen ABD ÜFE rakamları sonrası yükselişe geçen dolar
endeksi bu sabah 97,5 seviyesinde. ABD 10 yıllıklar da %3,19
seviyesindeki yüksek seyrini koruyor. Faizlerdeki bu yükseliş
metallere olan ilgiyi de kısıyor. Teknik olarak ana destek
konumunda oluşumuz 13,90$ seviyesinin kırılması durumunda
13,55$ seviyelerine kadar önemli bir desteği bulunmuyor.

Günlük Pivot Seviyeleri
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Brent Petrol

Petrol fiyatları, dün Suudi Arabistan'ın petrol ihracatını günlük 500
bin varil azaltması ile birlikte, OPEC ve ortaklarının üretimi kısması
gerektiğini kaydetmesi sonrası yükseldi. İki kaynağın Reuters'e
verdiği bilgiye göre Suudi Arabistan, üye olan ve olmayan
ihracatçıların üretimi günlük 1 milyon varile kadar azaltması
önerisini değerlendiriyor. Dünyanın en büyük petrol ihracatçısı olan
Suudi Arabistan petrol fiyatlarındaki düşüşü de telafi etmeye
çalışıyor. ABD Başkanı Trump, Suudi Arabistan'ın ihracatı kısma
planına tepki gösterdi. Trump, petrol fiyatının düşük kalması
gerektiğini ve petrol fiyatlarının 100 veya 150 dolara çıkmasını
istemediğini söyledi. Bu sabah 69,30$ seviyesinden işlem gören
Brent teknik olarak düşüş trendinde. 68,90$ seviyesi ana destek,
73,20$ ise ana direnç konumunda.

Günlük Pivot Seviyeleri
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USD/JPY

USDJPY paritesi bu sabah 114,00 seviyesinden işlem görüyor.
Cuma günü güçlü gelen ABD ÜFE rakamları sonrası yükselişe
geçen dolar endeksi bu sabah 97,5 seviyesinde. Bu sabah Nikkei
Endeksi %2’nin üzerinde düşüşle yenin değer kazanmasına neden
oldu. Paritenin de dünkü 114,20’li seviyelerinden bu sabah geri
çekildiği görülüyor. İlk olarak Çin Başbakan Yardımcısı ile ABD
Hazine Bakanın ticaret konusunda görüştüğü belirtildi. 30 Kasım’da
da Trump ile Jinping görüşmesi gerçekleşmesi planlanıyor.
Piyasalar ticaret savaşının anlaşmaya varacağını düşünüyor.
Japonya Merkez Bankası'nın toplam aktifleri ülkenin GSYH'sini aştı.
Japonya Başbakanı Abe, karşı ekonomiyi canlandırmak için yeni bir
kamu çalışmaları harcama programına çağırdı. Teknik olarak
114,07 ve 114,50 direnç, 113,55 destek 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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