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Piyasa Gündemi

Dün küresel piyasalar önceki günkü kayıplarını belirli ölçüde geri
alırken Borsa İstanbul’da toparlanma kaydetti. Risk iştahındaki zayıf
serin devam ettiği izlenirken ilerleyen süreçteki gelişmelerin risk
iştahı desteklemesi önem taşıyor. Bugün ABD’de TÜFE rakamları
küresel piyasaların izleyeceği en önemli ekonomik veri akışını
oluşturacak. Açıklanacak TÜFE verisi doların ve risk iştahını seyri
üzerinde etkili olacaktır.

Açıklanacak Önemli Ekonomik Veriler
    
•    13:00 Euro Bölgesi – 2018/3Ç GSYH Önem: Yüksek
•    16:30 ABD – TÜFE Önem: Yüksek
 

Türkiye

Dün yurt içinde ekonomik veri akışı oldukça sakindi. MSCI Turkey
Endeksi'nde hisse değişiklikleri gerçekleşti. Endeks Revizyonu
Raporu'na göre Coca Cola İçecek AŞ, Emlak Konut GYO, Tofaş
Türk Otomobil Fabrikası, Ülker Bisküvi Türkiye Vakıflar Bankası ve
Yapı Kredi Bankası MSCI Türkiye Endeksi'nden çıkarıldı. Şok, Coca
Cola, Emlak Konut GYO, Enerjisa ve Ülker Türkiye Küçük Ölçekli
Şirketler Endeksi'ne eklendi. Bugün yurt içinde veri akışı sakin
seyrederken küresel piyasalardaki görünümün TL varlıklardaki
fiyatlama davranışı üzerinde etkili olduğu görülebilir.

Euro Bölgesi

Dün küresel piyasaların izlediği İtalya ve Avrupa Birliği arasındaki
bütçe tartışmalarında, İtalya ekonomi bakanı İtalya’nın bütçesindeki
büyüme tahmininin pazarlık konusu olamayacağı şeklinde
açıklamalarda bulundu. İtalya hükümeti bütçe konusundaki katı
tutumunu korumaya devam ederken ilerleyen süreçte tekrar bütçe
sorununun gündeme geldiği izlenebilir. Uluslararası Para Fonu
(IMF) İtalya'da hükümetin planladığı mali genişlemenin riskleri
beraberinde getireceği ve ülke ekonomisini ters şoklara
kırılganlaştıracağı uyarısında bulundu. İngiltere Brexit Bakanı ve
Başbakanlık sözcüsü Brüksel’de gerçekleşen Brexit
müzakerelerinde gelişmelerin kaydedildiğini belirtti. Önceki gün
Brexit konusunda artan endişelerin bir miktar yatıştığı görüldü.
Bugün Euro Bölgesi’nde 2018/3Ç GSYH verisi ile sanayi üretim
rakamları takip edilecek. 

ABD

Çin Başbakan Yardımcısı Liu He ile ABD Hazine Bakanı Steven
Mnuchin'in, Çin ile ABD devlet başkanlarının bu ay sonu
gerçekleştirilecekleri toplantı öncesinde, ticaret görüşmelerine
kaldıkları yerden devam ettikleri belirtildi. Beyaz Saray ekonomi
danışmanı Larry Kudlow, ABD ve Çin'in, ABD Başkanı Donald
Trump ve Çin Devlet Başkanı Xi Jinping'in planlanan görüşmeleri
öncesinde ticarette her seviyede müzakere ettiklerini ifade etti.
İlerleyen süreçte ticaret görüşmeleri ile ilgili haber akışları
piyasaların takibinde yer almaya devam edecek. Bugün ABD’de
TÜFE rakamları takip edilecek. Ekim ayında TÜFE’nin aylık bazda
%0,3 ve yıllık bazda %2,5 oranında artış kaydetmesi bekleniyor.
Son dönemde Fed’in şahin tavrını koruması ve ABD’de güçlü
açıklanan ekonomik verilere bağlı olarak değer kazanan doların
seyri üzerinde bugün açıklanacak TÜFE verisi belirleyici olacaktır. 
 

Piyasa Verileri
Pariteler Son Günlük Değ.

(%)
Haftalık Değ.

(%)
Yılbaşı Değ.

(%)
USDTRY 5.4853 -0.21 2.12 44.72
EURTRY 6.1973 -0.09 0.79 36.22
EURUSD 1.1291 0.11 -1.30 -5.89
GBPUSD 1.2991 0.02 -1.09 -3.78
USDJPY 113.88 -0.08 0.31 1.07

Sepetler Son Günlük Değ.
(%)

Haftalık Değ.
(%)

Yılbaşı Değ.
(%)

½ $ + ½ € 5.8363 0.91 1.50 40.18
Dolar Endeksi 97.1710 -0.03 1.22 5.48
REK 61.62 - - -27.64

Emtialar Son Günlük Değ.
(%)

Haftalık Değ.
(%)

Yılbaşı Değ.
(%)

Ons Altın 1,202.77 -0.02 -1.85 -7.70
Gram Altın 212.11 -0.31 0.22 33.58
WTI 55.21 -4.02 -10.32 -8.21
BRENT 65.07 -3.23 -9.59 -2.30
Bakır 2.75 -0.62 -2.34 -15.58

Tahviller Son Günlük Değ.
bp

Haftalık Değ.
bp

Yılbaşı Değ.
bp

Türkiye 2 Yıllık 20.5553 -111.98 -19.17 717.04
Türkiye 10 Yıllık 16.5779 60.19 109.81 501.86
ABD 10 Yıllık 3.1442 0.00 -7.83 73.42
ABD 2 Yıllık 2.9035 0.62 -5.11 101.65
Almanya 10 Yıllık 0.4089 0.00 -3.73 -2.13
Almanya 2 Yıllık -0.6027 -0.18 -1.68 1.71

Gelişmekte Olan
Ülke Kurları Son Günlük Değ.

(%)
Haftalık Değ.

(%)
Yılbaşı Değ.

(%)
USDZAR 14.4380 -0.28 3.80 16.81
USDIDR 14,759.50 -0.34 1.23 8.76
USDTRY 5.4853 -0.21 2.12 44.72
USDRUB 68.0818 0.21 2.63 17.90
USDBRL 3.8121 0.26 2.12 15.07
USDCNY 6.9498 -0.07 0.46 6.81
USDMXN 20.5076 0.05 3.16 4.30
USDCZK 22.9901 -0.11 1.64 7.97
USDHUF 285.9700 -0.24 1.82 10.39
USDPLN 3.8020 -0.06 1.46 9.22
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EURO/DOLAR

İtalya ekonomi bakanı İtalya’nın bütçesindeki büyüme tahmininin
pazarlık konusu olamayacağı açıklamasında bulundu. Brexit
müzakerelerinde gelişmelerin yaşandığı açıklanırken bu tarafta
azalan endişeler Avrupa varlıklarını destekledi. Dün doların etkili
olan düzeltme hareketlerine bağlı olarak bir miktar değer kaybettiği
izlenirken Euro toparlanma kaydetti. Dün günü 1,1277 seviyesinden
tamamlayan Euro/Dolar 08:50 itibariyle 1,1292 seviyesinden işlem
görmekte. Paritede 1,1280; 1,1263 ve 1,1250 seviyeleri destek
olarak takip edilebilir. Yukarı yönlü hareketlerde ise 1,1305; 1,1315
ve 1,1340 seviyeleri direnç olarak izlenebilir. Bugün ABD’de
açıklanacak TÜFE verisi paritede volatiliteyi artırabilir.

Günlük Pivot Seviyeleri

   1.1354

  1.1338  

 1.1314   

1.1291    

 1.1275   

  1.1259  

   1.1236

GBP/USD

Dün GBPUSD paritesinde hızlı bir yükseliş söz konusu oldu. Brexit
görüşmelerine dair Başbakan Theresa May'in ofisinden yapılan
açıklamada bu hafta içerisinde yürütülen yoğun müzakelerde
tarafların taslak bir anlaşma metni üzerinde teknik mutabakat
sağladıklarını söyledi. Bugün İngiltere'de kabine özel bir toplantıda
toplanıyor. Toplantıda anlaşma metni bakanların onayına
sunulacak.  Cuma günü güçlü gelen ABD ÜFE rakamları sonrası
bugün de TÜFE açıklanacak. Dolar endeksi bu sabah 97,5’ten 97,1
seviyesine geriledi. 1,3030 ana direncinin halen daha gerisindeyiz.
Güçlü dolar karşısında haber bazlı tutunmaya çalışan GBP’de
yükseliş isteği dolar tarafından baskı görüyor. 1,2920 ara destek.

Günlük Pivot Seviyeleri

   1.3114

  1.3075  

 1.3033   

1.2991    
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   1.2872
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USDTRY

Dolar/TL gün içerisinde 5,4540 ve 5,5298 seviyeleri arasında
dalgalanarak günü 5,4969 seviyesinden kapattı. Kurda yukarı yönlü
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 altında aşağı yönlü hareket
etmektedir. RSI kendi ortalaması altında aşağı yönlü hareketine
devam etmektedir.

Günlük Pivot Seviyeleri
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EUR/TRY

Son dönemde risk iştahındaki dalgalanmaya bağlı olarak gelişmekte
olan ülke para birimlerinin karışık bir seyir izlediği ve satış
baskısının bir miktar artış kaydettiği görülüyor. Genel trend ile
uyumlu olarak Türk Lirası’nın da son dönemde değer kaybettiği
izleniyor. Dün TL üzerinde baskı devem ederken euronun
toparlanma kaydetmesine bağlı olarak Euro/TL paritesinde yukarı
yönlü hareketler etkili oldu. Dün günü 6,1863 seviyesinden
tamamlayan Euro/TL paritesi bu sabah 08:55 itibariyle 6,19’lu
seviyelerden işlem görüyor. Aşağı yönlü hareketlerde 6,1730;
6,1405 ve 6,1133 seviyeleri destek olarak takip edilebilir. Yukarı
yönlü hareketlerde ise 6,2061; 6,2207 ve 6,2550 seviyeleri direnç
olarak izlenebilir. 

Günlük Pivot Seviyeleri
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Altın

Ons altın bu sabah hafif satıcılı bir seyirle 1202$ seviyesinden işlem
görüyor. Bu hafta başında ABD verileri yönünden yoğun değildi
fakat altın tarafında beklentiler şekillenirken, önemli fiyatlamalara
neden oluyor. Bugün ABD’de TÜFE verileri açıklanacak. Majör veri
olması nedeniyle önemli fiyatlamalara neden olabilir. Beyaz Saray
ekonomi danışmanı ABD ve Çin'in, 30 Kasım planlanan görüşmeleri
öncesinde ticarette her seviyede müzakere ettiklerini belirtti. Teknik
olarak en kuvvetli destek 1204$. Ancak bu seviyenin altına
sarkması görünüm açısından olumlu değil. Şayet bu seviyenin de
kırılması halinde altında 1180$ seviyelerine kadar önemli bir destek
bulunmuyor. Tam destek noktası çevresinde olduğumuz için
buradaki kırılmalar veya toparlanmalar işlemlere yön verecek ölçüde
kritik.

Günlük Pivot Seviyeleri

   1,207.33

  1,205.96  

 1,204.36   

1,202.77    

 1,201.39   

  1,200.02  

   1,198.42

XAG/USD

Geçen hafta yaşadığı sert satışlar sonrasında yeni haftaya biraz
konsolide olarak başlayan gümüş kısmi tepkisini bu sabah da
sürdürüyor. Bu sabah 14,00$ seviyesinden geçen işlemlerde alımlar
güçlü olmasa da değerli metallere yönelik talebin zayıflaması seyrin
aşağı trendinin korunmasına neden oluyor. Cuma günü güçlü gelen
ABD ÜFE rakamları sonrası bugün de TÜFE açıklanacak. Majör veri
olması nedeniyle önemli fiyatlamalara neden olabilir. Dolar endeksi
bu sabah 97,5’ten 97,1 seviyesine geriledi. Dolar halen daha güçlü
bu nedenle metallerin yükseliş tarafında işleri oldukça zor. 14,00$
seviyesi majör destek. Tam olarak ana desteğinde tutunan gümüşte
bu seviyenin altına inilmesi durumunda aşağı yöne doğru kırılma
yaşanabilir ve sert satışları da beraberinde getirebilir.

Günlük Pivot Seviyeleri
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Brent Petrol

OPEC'in ham petrol üretimi Ekim’de aylık bazda 127 bin varil/gün
artarak 32 milyon 900 bin varile yükseldi. OPEC dışı ülkelerde petrol
üretimi günlük 310 bin varil artışla yaklaşık 66 milyon 860 bin varile
çıktı. Günlük petrol üretiminde en büyük düşüş İran, Venezuela,
Kuveyt ve Nijerya'da yaşandı. Bu sabah Brent petrol 65,20$
seviyesinden işlem görüyor. S. Arabistan’ın günlük üretimi artırma
planları negatif etkiledi. Bugün haftalık stok verileri açıklanacak.
Brenti teknik olarak ele aldığımızda; alçalan kanal hareketi kırılarak
aşağı yönde devam ediyor. 64,20$ seviyesi önemli destek olarak
karşımıza çıkıyor. Haftalık grafikte Ocak 2016 yılından bu yana var
olan yükseliş trendi 61,20$ seviyelerinden geçiyor. Şayet 64,20$
seviyesi kırılırsa bu trende doğru hızlı bir geri çekilme söz konusu
olabilir.

Günlük Pivot Seviyeleri
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USD/JPY

USDJPY paritesi bu sabah 113,90 seviyesinden işlem görüyor.
Doğal afetlerin üretimde yarattığı sıkıntılar ve ihracat sektörünün
zayıf dış talebin etkisinde kalması sonucu Japon ekonomisi
Temmuz-Eylül döneminde geçen yılın aynı dönemine göre % 1,2
daraldı. Beklenti daralmanın % 1,0 seviyesinde olacağı yönündeydi.
Cuma günü güçlü gelen ABD ÜFE rakamları sonrası bugün de
TÜFE açıklanacak. Dolar endeksi bu sabah 97,5’ten 97,1
seviyesine geriledi. Majör veri olması nedeniyle önemli fiyatlamalara
neden olabilir. Bu sabah ABD 10 yıllıklar %3,19’dan %3,14’e
geriledi. USDJPY paritesinde 114,10-113,55 aralığında yatay seyir
devam ediyor. Doların güçlü oluşu yükseliş trendi içerisinde
hareketleri sağlıyor. Olası geri çekilmelerde 113,20 seviyesi ana
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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