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Piyasa Gündemi

Dün küresel risk iştahındaki zayıf seyir ve yurt dışı piyasalarda satış
baskısı devam etti. İtalya’daki bütçe gelişmeleri ve Brexit
konusundaki ilerlemeler küresel piyasaların gündeminde kalmaya
devam ediyor. Bugün yurt içinde açıklanacak ekonomi verilerin
önemli bir sapma kaydetmediği müddetçe TL varlıklar üzerinde
etkisi sınırlı kalabilir. TL varlıklarda genel olarak yurt dışı piyasalarla
uyumlu bir seyir izleniyor.

Açıklanacak Önemli Ekonomik Veriler    

•    10:00 Türkiye – İşsizlik Oranı Önem: Orta
•    16:30 ABD – Perakende Satışlar Önem: Yüksek
 

Türkiye

ABD'li üst düzey yetkili, Halkbank'a karşı ABD'de bir dava açılıp
açılmayacağına Amerikan yargısının karar vereceğini, ABD Hazine
Bakanlığının Halkbank ile ilgili soruşturmasının ise sonuca
varmadığını söyledi. İlerleyen süreçte konu ile ilgili haber akışları
piyasaların takibinde yer almaya devam edecek. Bugün yurt içinde
işsizlik oranı, bütçe dengesi ve TCMB beklenti anketi açıklanacak. 

Euro Bölgesi

İtalya, Avrupa Birliği (AB) Komisyonu'na yeniden düzenlenmiş 2019
taslak bütçe planını sundu. İtalya, sunduğu yeni taslak bütçede,
büyüme ve bütçe açığı oranlarında değişiklik yapmadı. AB
Komisyonu, İtalya da dahil olmak üzere bütün Euro Bölgesi
ülkelerinin bütçe planlarını değerlendirecek ve 21 Kasım'da
taslaklara ilişkin resmi görüşünü açıklayacak. Dün Euro Bölgesi’nde
2018/3Ç GSYH verisi beklentilerle uyumlu olarak çeyreklik bazda
%0,2; yıllık bazda ise %1,7’lik bir büyüme kaydetti. Sanayi üretimi
ise eylül ayında %0,3’lük bir daralma kaydetti. AB Komisyonu
Ticaretten Sorumlu Üyesi Cecilia Malmström, "Biz de karşılık
vereceğiz. Karşılık olarak Dünya Ticaret Örgütü kurallarına göre biz
de uzun bir listeyi hızlıca hazırlayacağız" dedi.

İngiltere

Birleşik Krallık’ın Avrupa Birliği’nden ayrılması (Brexit) konusunda
Londra ile Brüksel arasında devam eden müzakere sürecinde
taraflar, 29 Mart’ta anlaşmalı Brexit’i olanaklı kılacak bir metin
üzerinde teknik düzeyli uzlaşmaya vardı. İngiltere Başbakanı
Theresa May, bakanlarla bir araya gelerek taslak metin üzerinde
değerlendirmelerde bulundu. İngiltere'de Başbakan Theresa May
önderliğinde toplanan bakanlar kurulu, Avrupa Birliği ile yapılan
taslak Brexit anlaşmasını onayladı. Taslağın 5 saat süren tarihi
toplantıda kabul edilmesinin ardından, anlaşma önümüzdeki
günlerde parlamentoya sunulacak. Brexit konusunda teknik olarak
anlaşmaya varıldığına ilişkin haberler sert Brexit’e yönelik endişeleri
hafifletirken ilerleyen süreçteki gelişmeler yakından izlenmeye
devam edilecek.
 
ABD

Dün ABD’de açıklanan TÜFE ekim ayında aylık bazda %0,3 artış
kaydederek beklentilere paralel gerçekleşti. Enflasyon yıllık %2,5
oldu. Söz konusu dönemde enerji fiyatları yüzde 2,4 artarken, gıda
fiyatları yüzde 0,1 geriledi. Bugün ABD’de ithalat ve ihracat fiyat
endeksi, perakende satış rakamları ve işletme stokları açıklanacak. 
 

Piyasa Verileri
Pariteler Son Günlük Değ.

(%)
Haftalık Değ.

(%)
Yılbaşı Değ.

(%)
USDTRY 5.4611 -0.15 0.02 44.08
EURTRY 6.2028 0.14 -0.26 36.34
EURUSD 1.1337 0.24 -0.20 -5.51
GBPUSD 1.3018 0.09 -0.33 -3.58
USDJPY 113.51 -0.29 -0.41 0.75

Sepetler Son Günlük Değ.
(%)

Haftalık Değ.
(%)

Yılbaşı Değ.
(%)

½ $ + ½ € 5.8150 -0.36 0.24 39.67
Dolar Endeksi 96.8510 -0.18 0.13 5.13
REK 61.62 - - -27.64

Emtialar Son Günlük Değ.
(%)

Haftalık Değ.
(%)

Yılbaşı Değ.
(%)

Ons Altın 1,212.03 0.90 -0.95 -6.99
Gram Altın 212.81 0.61 -0.93 34.01
WTI 56.12 -0.68 -7.33 -6.69
BRENT 66.07 -1.40 -6.48 -0.79
Bakır 2.80 0.71 -0.33 -14.31

Tahviller Son Günlük Değ.
bp

Haftalık Değ.
bp

Yılbaşı Değ.
bp

Türkiye 2 Yıllık 20.3735 -18.18 -111.29 698.86
Türkiye 10 Yıllık 16.3245 -25.34 -35.88 476.52
ABD 10 Yıllık 3.1319 1.19 -11.01 72.19
ABD 2 Yıllık 2.8808 1.65 -9.85 99.38
Almanya 10 Yıllık 0.3985 0.05 -5.72 -3.17
Almanya 2 Yıllık -0.6112 -1.03 -2.70 0.86

Gelişmekte Olan
Ülke Kurları Son Günlük Değ.

(%)
Haftalık Değ.

(%)
Yılbaşı Değ.

(%)
USDZAR 14.2824 -0.39 0.95 15.55
USDIDR 14,762.50 -0.19 0.72 8.78
USDTRY 5.4631 -0.12 0.06 44.13
USDRUB 66.9448 -0.28 0.02 15.93
USDBRL 3.7843 -0.15 0.76 14.23
USDCNY 6.9395 -0.16 0.11 6.65
USDMXN 20.3606 0.00 1.00 3.55
USDCZK 22.9464 -0.25 0.73 7.76
USDHUF 284.4250 -0.24 0.63 9.80
USDPLN 3.7884 -0.27 0.49 8.82
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EURO/DOLAR

Brexit konusunda tarafların taslak metin üzerinde anlaşmaya
vardığına ve kabinenin Brexit anlaşmasını onayladığına  ilişkin
haberler sert Brexit’e yönelik endişeleri hafifletti. Brexit konusundaki
gelişmeler ilerleyen günlerde yakından takip edilecek olup anlaşmalı
Brexit’e işaret eden gelişmeler olumlu algılanmaya devam
edilecektir. Bununla birlikte İtalya kaynaklı gelişmeler kısa vade bir
risk unsuru izlenecek. Dün günü yükselişle 1,1312 seviyesinden
tamamlayan Euro/Dolar 08:40 itibariyle 1,1335 seviyesinden işlem
görmekte. Paritede 1,1320; 1,1305 ve 1,1290 seviyeleri destek
olarak takip edilebilir. Yukarı yönlü hareketlerde ise 1,1345; 1,1355
ve 1,1370 seviyeleri direnç olarak izlenebilir. 

Günlük Pivot Seviyeleri

   1.1387

  1.1365  

 1.1351   

1.1337    

 1.1315   

  1.1292  

   1.1279

GBP/USD

Dün GBPUSD paritesinde hızlı bir yükseliş söz konusu oldu.
İngiltere'de başbakan Theresa May önderliğinde dün toplanan
bakanlar kurulu, Avrupa Birliği ile yapılan taslak Brexit anlaşmasını
onayladı. Taslağın 5 saat süren tarihi toplantıda kabul edilmesinin
ardından, anlaşma önümüzdeki günlerde parlamentoya sunulacak.
İngiltere'de enflasyon ekim ayında %2,4 seviyesiyle beklentinin
altında geldi. ABD'de tüketici fiyatları endeksi Ekim'de aylık % 0,3,
yıllık %2,5 ile beklentiye paralel arttı. Bu sabah ABD 10 yıllıklar
%3,19’dan %3,12’ye geriledi.  GBPUSD paritesi 1,3010
seviyelerinden işlem görüyor. 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

   1.3072

  1.3046  

 1.3032   

1.3018    

 1.2992   

  1.2965  

   1.2951
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USDTRY

Dolar/TL gün içerisinde 5,4503 ve 5,5022 seviyeleri arasında
dalgalanarak günü 5,4820 seviyesinden kapattı. Kurda yatay
hareketler görüldü. Bu sabah günlük grafikte 5 periyotluk üssel
hareketli ortalaması altında hareket eden kur 5,4630 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 5,4770-
5,5190-5,5420 seviyeleri direnç olarak izlenebilir. Saatlik grafikte
MACD triggeri altında yukarı yönlü hareket etmektedir. RSI kendi
ortalaması etrafında dalgalanarak yatay bir seyir izlemektedir. 

Günlük Pivot Seviyeleri

   5.4999

  5.4881  

 5.4746   

5.4611    

 5.4493   

  5.4375  

   5.4240

EUR/TRY

Brexit konusunda tarafların taslak metin üzerinde anlaşmasına ve
kabinenin Brexit anlaşmasını onaylamasına bağlı olarak euro değer
kazandı. İlerleyen günlerde Brexit konusundaki gelişmeler yakından
izlenmeye devam edilecek. Türk Lirası ise gelişmekte olan ülke para
birimleriyle uyumlu olarak dalgalı bir seyir izledi.  Dün günü 6,1916
seviyesinden tamamlayan Euro/TL paritesi bu sabah 08:45 itibariyle
6,20’li seviyelerden işlem görüyor. Aşağı yönlü hareketlerde 6,1736;
6,1405 ve 6,1133 seviyeleri destek olarak takip edilebilir. Yukarı
yönlü hareketlerde ise 6,2207; 6,2550 ve 6,2853 seviyeleri direnç
olarak izlenebilir. Bugün yurt içinde işsizlik oranı, bütçe dengesi ve
TCMB beklenti anketi takip edilecek.

Günlük Pivot Seviyeleri

   6.2808

  6.2496  

 6.2262   

6.2028    

 6.1715   

  6.1402  

   6.1168
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Altın

Ons altın bu sabah hafif alıcılı bir seyirle 1211$ seviyesinden işlem
görüyor. Fed Başkanı Jerome Powell, ABD ekonomisinin güçlü
olduğunu, ancak politika yapıcıların dikkatlerini faiz oranlarını ne
kadar yukarıya ve ne hızda yükselteceklerine çevirmeleri ile birlikte
zorluklarla karşılaşabileceğini söyledi. ABD'de tüketici fiyatları
endeksi Ekim'de aylık % 0,3, yıllık %2,5 ile beklentiye paralel arttı.
Çekirdek TÜFE aylık bazda beklenti doğrultusunda %0,2, yıllık
bazda ise %2,2 beklentisine karşılık %2.1 arttı. TÜFE verilerinden
ziyade Powell’ın söylemleri altını yukarı iten etmen oldu. Teknik
olarak en kuvvetli destek 1204$. Ara direnç ise 1215$ seviyesinden
geçiyor. Böylece altın kısa vadeli yükseliş kanalına tutunmuş oldu.
1215$ seviyesini kırabilirse 1222$ seviyeleri ön plana çıkabilir.

Günlük Pivot Seviyeleri

   1,217.92

  1,215.28  

 1,213.66   

1,212.03    

 1,209.39   

  1,206.75  

   1,205.13

XAG/USD

Gümüş, geçen haftaki sert satışlar sonrası son iki gündür
toparlanma isteğinde. Bu sabah 14,16$ seviyesinden geçen
işlemlerde alımlar güçlü olmasa da değerli metallere yönelik talebin
zayıflaması seyrin aşağı trendinin korunmasına neden oluyor.  Fed
Başkanı Powell, ABD ekonomisinin güçlü olduğunu, ancak politika
yapıcıların dikkatlerini faiz oranlarını ne kadar yukarıya ve ne hızda
yükselteceklerine çevirmeleri ile birlikte zorluklarla
karşılaşabileceğini söyledi. Powell’ın söylemleriyle dolar endeksi
97,2’den 96,8’ e geriledi. Böylelikle değerli metallerde bir sıçrama
yaşanırken, piyasadaki olası 2019 yılına ilişkin faiz beklentileri
değişiklikleri yeni bir fiyatlama yaratabilir. Teknik olarak ana destek
olan 13,90$ seviyesine yakınız. 14,16-14,19$ seviyeleri ara direnç
konumunda.

Günlük Pivot Seviyeleri

   14.31

  14.25  

 14.22   

14.18    

 14.12   

  14.06  

   14.03
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Brent Petrol

Brent Petrol bu sabah 66,05$ seviyesinden işlem görüyor. OPEC
Başkanı ve Birleşik Arap Emirlikleri Enerji Bakanı Suhail Al
Mazrouei, OPEC ve işbirliği yaptığı diğer üreticilerin, piyasayı
dengelemek için ihtiyaç duyulması halinde üretimi düşüreceğini ya
da ayarlayacağını söyledi. 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. Açıklamaya rağmen petrol
fiyatlarında önemli bir toparlanma görülemedi. Brent petrolü teknik
olarak ele aldığımızda; Ocak 2016 yılından bu yana var olan
yükseliş trendi 61,20$ seviyelerinden geçiyor. Şayet bu kanal
desteği olan 64,20$ seviyesi kırılırsa bu trende doğru hızlı bir geri
çekilme söz konusu olabilir.

Günlük Pivot Seviyeleri

   66.67

  66.42  

 66.25   

66.07    

 65.82   

  65.57  

   65.40

USD/JPY

USDJPY paritesi bu sabah 113,50 seviyesinden işlem görüyor. Dün
açıklanan Japonya GSYH ‘ına bakıldığında Japon ekonomisi
Temmuz-Eylül döneminde geçen yılın aynı dönemine göre % 1,2
daraldı. Geçen haftadan bu yana 97,0 seviyesi üzerinde olan
DXY’nin bu sabah gerisine inerek 96,8 seviyesinde olduğu
görülüyor. ABD'de tüketici fiyatları endeksi Ekim'de aylık % 0,3, yıllık
%2,5 ile beklentiye paralel arttı. Ancak dolarda hareket yaratan asıl
etmen Powell’ın söylemleri oldu. Powell, ABD ekonomisinin güçlü
olduğunu, ancak politika yapıcıların dikkatlerini faiz oranlarını ne
kadar yukarıya ve ne hızda yükselteceklerine çevirmeleri ile birlikte
zorluklarla karşılaşabileceğini söyledi. Teknik olarak yükseliş kanalı
içinde bulunuyoruz. 113,20 alt destek olurken, 113,60 ara direnç
konumunda.

Günlük Pivot Seviyeleri

   113.92

  113.80  

 113.66   

113.51    

 113.40   

  113.29  

   113.14
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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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