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Piyasa Gündemi

Dün TL’deki değer kazanımları dikkat çekti. Akşam saatlerinde
Amerikan NBC televizyonu, Beyaz Saray'ın federal kurumlardan
Fethullah Gülen'in iadesinin nasıl mümkün olacağının
araştırılmasını istediğini iddia etti. Ancak bu iddiaya ABD Dışişleri
Bakanlığı'ndan yalanlama geldi. Konu ile ilgili gelişmeler yurt içi
piyasaların takibinde yer almaya ve TL varlıkların seyri üzerinde
belirleyici olmaya devam edecektir. 

Açıklanacak Önemli Ekonomik Veriler    

•    10:00 Türkiye – Sanayi Üretimi Önem: Yüksek
•    13:00 Euro Bölgesi – TÜFE Önem: Yüksek
 

Türkiye

Türkiye genelinde işsizlik oranı ağustos döneminde 0,5 puanlık artış
ile %11,1 seviyesinde gerçekleşti. 2017 yılı Ekim ayında 3,3 milyar
TL açık veren bütçe, 2018 yılı Ekim ayında 5,4 milyar TL açık verdi.
2018 yılı Ocak- Ekim döneminde açık 62,1 milyar TL oldu. Dün
açıklanan TCMB'nin kasım ayı beklenti anketine göre cari yılsonu
enflasyon (TÜFE) beklentisi bir önceki anket döneminde yüzde
24,22 iken, bu anket döneminde yüzde 24,45 oldu. 2018 yıl sonu
döviz kuru (ABD Doları/TL) beklentisi bir önceki anket döneminde
5,99 TL iken, bu anket döneminde 5,64 TL'ye geriledi. Akşam
saatlerinde Amerikan NBC televizyonu, Beyaz Saray'ın federal
kurumlardan Fethullah Gülen'in iadesinin nasıl mümkün olacağının
araştırılmasını istediğini iddia etti. Ancak bu iddiaya ABD Dışişleri
Bakanlığı'ndan yalanlama geldi. Konu ile ilgili gelişmeler yurt içi
piyasaların takibinde yer almaya ve TL varlıkların seyri üzerinde
belirleyici olmaya devam edecektir. Bugün yurt içinde eylül ayı
sanayi üretimi verisi takip edilecek. Eylül ayı sanayi üretiminin
açıklanmasıyla Türkiye’nin 2018/3Ç büyüme tahminleri netlik
kazanacaktır.

Euro Bölgesi

Brexit konusundaki gelişmeler ve İtalya kaynaklı gelişmeler
gündemdeki yerini koruyor. Bugün Euro Bölgesi’nde TÜFE verisi
açıklanacak. Ekim ayında TÜFE’nin bir önceki aya göre %0,2; yıllık
bazda ise %2,2 artış kaydetmesi bekleniyor.

İngiltere

Önceki gün Londra ile Brüksel arasında devam eden müzakere
sürecinde 29 Mart’ta anlaşmalı Brexit’i olanaklı kılacak bir metin
üzerinde teknik düzeyli uzlaşmaya varılması ve kabinenin taslak
metni onaylaması sterlindeki değer kazanımlarını hızlandırmıştı.
Ancak dün İngiltere’den gelen istifa haberleri strelini küresel
piyasalarda baskıladı. İlerleyen süreçte Brexit sürecine yönelik
gelişmeler fiyatlamalar üzerinde etkili olmaya devam edecektir. 

ABD

Dün ABD’de açıklanan ekonomik verilerin güçlü ekonomik
görünümünü teyit ettiği görüldü. İthalat ve ihracat fiyat endeksleri
aylık bazda beklentilerin üzerinde artış kaydetti. Perakende satışlar
aylık bazda %0,8 artış kaydederek %0,6 olan piyasa beklentisinin
üzerinde gerçekleşti. Aynı zamanda Fed üyelerinden gelen mesajlar
da takip edildi. Bugün ABD’de sanayi üretimi ve kapasite kullanım
oranı açıklanacak. 
 

Piyasa Verileri
Pariteler Son Günlük Değ.

(%)
Haftalık Değ.

(%)
Yılbaşı Değ.

(%)
USDTRY 5.3783 0.16 -1.74 41.90
EURTRY 6.1069 0.38 -1.58 34.23
EURUSD 1.1346 0.33 0.08 -5.43
GBPUSD 1.2803 0.29 -1.28 -5.18
USDJPY 113.30 -0.06 -0.44 0.56

Sepetler Son Günlük Değ.
(%)

Haftalık Değ.
(%)

Yılbaşı Değ.
(%)

½ $ + ½ € 5.7488 -1.14 -1.18 38.07
Dolar Endeksi 96.8900 -0.30 -0.02 5.17
REK 61.62 - - -27.64

Emtialar Son Günlük Değ.
(%)

Haftalık Değ.
(%)

Yılbaşı Değ.
(%)

Ons Altın 1,214.88 0.16 0.41 -6.77
Gram Altın 210.12 0.37 -1.31 32.32
WTI 56.97 -0.17 -4.87 -5.29
BRENT 67.30 0.40 -3.37 1.05
Bakır 2.82 -0.10 2.20 -13.68

Tahviller Son Günlük Değ.
bp

Haftalık Değ.
bp

Yılbaşı Değ.
bp

Türkiye 2 Yıllık 19.9975 -37.60 -168.14 661.26
Türkiye 10 Yıllık 16.1238 -20.07 -6.67 456.45
ABD 10 Yıllık 3.1154 0.46 -6.84 70.54
ABD 2 Yıllık 2.8684 0.83 -5.98 98.14
Almanya 10 Yıllık 0.3565 -0.03 -5.21 -7.37
Almanya 2 Yıllık -0.6310 -3.01 -3.01 -1.12

Gelişmekte Olan
Ülke Kurları Son Günlük Değ.

(%)
Haftalık Değ.

(%)
Yılbaşı Değ.

(%)
USDZAR 14.1663 -0.65 -1.20 14.61
USDIDR 14,535.00 -0.99 -1.02 7.11
USDTRY 5.3795 0.18 -1.72 41.93
USDRUB 65.8850 -0.67 -3.05 14.09
USDBRL 3.7848 0.00 1.54 14.24
USDCNY 6.9402 0.03 -0.22 6.66
USDMXN 20.2222 -0.57 0.59 2.85
USDCZK 22.9329 -0.17 0.26 7.70
USDHUF 283.5600 -0.32 0.05 9.46
USDPLN 3.7797 -0.36 -0.06 8.57
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EURO/DOLAR

Avrupa tarafında ABD’nin İran yaptırımlarının Avrupa ülkeleri
üzerindeki etkisi, Brexit konusundaki gelişmeler ve İtalya kaynaklı
riskler gündemdeki yerini korumaya devam ediyor. Dün Euro/Dolar
paritesinde dalgalı bir seyir etkili olurken ilerleyen süreçte
gündemdeki konular ile ilgili haber akışları fiyatlamalar üzerinde
etkili olmaya devam edecektir. Dün günü 1,1322 seviyesinden
tamamlayan Euro/Dolar 08:45 itibariyle 1,1340 seviyesinden işlem
görmekte. Paritede 1,1320; 1,1305 ve 1,1290 seviyeleri destek
olarak takip edilebilir. Yukarı yönlü hareketlerde ise 1,1360; 1,1370
ve 1,1385 seviyeleri direnç olarak izlenebilir. Bugün Euro
Bölgesi’nde açıklanacak TÜFE verileri takip edilecek.

Günlük Pivot Seviyeleri

   1.1384

  1.1366  

 1.1356   

1.1346    

 1.1328   

  1.1310  

   1.1300

GBP/USD

GBPUSD paritesi 1,28’in hemen altında işlem görüyor.  İngiltere’nin
Avrupa Birliği ile imzaladığı taslak metni sonrası kabinede 4 bakan
istifa etti. Böylelikle pound deprem yaşadı. 25 Kasım’da taslağın
anlaşmaya dönüşmesi bekleniyor. Kabineden May’e yönelik istifa
baskılarına karşı başbakan görevinin başında olduğunu belirtti.
Diğer yanda zayıflayan bir dolar söz konusu ve Brexit endişeleri
atlatılabilirse paritede yükselişler daha kolay olabilir. Fed Başkanı
Powell’ın faiz artırım politikalarına ilişkin söylemleri beklenti
karmaşası yaşandı. Fed’in 2019 yılı faiz artırımlarında temkinli
olacağı beklentileri doları zayıflatıyor. 1,3030 ana direncinin halen
daha gerisindeyiz. Bu seviye aşılmadan olası yükselişler kısmi
kalacaktır. 1,2730 ise ara destek olmakla birlikte burada tutunma
devam ediyor.

Günlük Pivot Seviyeleri

   1.2873

  1.2842  

 1.2822   

1.2803    

 1.2772   

  1.2742  

   1.2722
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USDTRY

Dolar/TL gün içerisinde 5,3045 ve 5,4764 seviyeleri arasında
dalgalanarak günü 5,3355 seviyesinden kapattı. Kurda aşağı yönlü
hareketler görüldü. Düşüş üzerinde akşam saatlerinde Fethullah
Gülen'in iadesi ile ilgili haberlerin etkili olduğunu gördük. Ancak bu
iddiaya ABD Dışişleri Bakanlığı'ndan yalanlama geldi. Bu sabah
günlük grafikte 5 periyotluk üssel ortalaması altında hareket eden
kur 5,3585 seviyelerinden işlem görüyor. Kısa vadede en kuvvetli
destek 5,3050 ve en kuvvetli direnç 5,4160 seviyelerinde
bulunmaktadır. Aşağı yönlü hareketlerde destek olarak 5,3300-
5,3050-5,2700 takip edilebilir. Yukarı yönlü hareketlerde ise 5,4160-
5,4500-5,4770 direnç olarak izlenebilir. Saatlik grafikte kısa vadeli
ortalamalar aşağı yönlü seyir izlemektedir.

Günlük Pivot Seviyeleri

   5.4574

  5.4263  

 5.4023   

5.3783    

 5.3471   

  5.3160  

   5.2920

EUR/TRY

Dün Türk Lirası’nda değer kazanımları ön plana çıkarken paritede
aşağı yönlü hareketler etkili oldu. Akşam saatlerinde Amerikan NBC
televizyonu, Beyaz Saray'ın federal kurumlardan Fethullah Gülen'in
iadesinin nasıl mümkün olacağının araştırılmasını istediğini iddia
etti. Ancak bu iddiaya ABD Dışişleri Bakanlığı'ndan yalanlama geldi.
Konu ile ilgili gelişmeler TL varlıkların seyri üzerinde etkili olacaktır.
 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. 

Günlük Pivot Seviyeleri

   6.2151

  6.1687  

 6.1378   

6.1069    

 6.0605   

  6.0141  

   5.9832

(0216) 453 0053 www.gedik.com

https://www.gedik.com/


Gedik Forex Bülten 16 Kasım 2018

Altın

Ons altın bu sabah hafif alıcılı bir seyirle 1215$ 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 söylemesiyle beklenti karmaşası
yaşandı. Fed’in 2019 yılı faiz artırımlarında temkinli olacağı
beklentileri doları zayıflatıyor. Diğer yanda da Trump’ın faiz
artırımlarını hoş karşılamadığını da biliyoruz. Bu sabah ABD 10
yıllıklar %3,11’e geriledi. Dolar endeksi 96,9 seviyesinde. 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

   1,221.14

  1,219.05  

 1,216.96   

1,214.88    

 1,212.78   

  1,210.69  

   1,208.60

XAG/USD

Gümüş, geçen haftaki sert satışlar sonrası son üç gündür
toparlanma isteğinde. Bu sabah 14,30$ seviyesinden geçen
işlemlerde alımlar güçlü olmasa da teknik olarak da ana direnç
14,35$ seviyesinin gerisindeyiz. Trump’ın faiz artırımlarına ilişkin
eleştirilerinin ardından Fed Başkanı Powell’ın söylemleri 2019 yılına
yönelik  faiz artırım patikasında Fed’in temkinli olabileceği
beklentilerini oluşturdu. Şuan da Fed’e yönelik piyasalar yaşadığı bu
ikilemle dolar satışına gittiler. ABD 10 yıllıklar %3,11’e, Dolar
endeksi 96,9 seviyesine geriledi. Gümüşü teknik olarak ele
aldığımızda 14,35$ seviyesini kıramadığı sürece yükselişler kısmi
kalabilir ve dönüşler görebiliriz. Ancak dolardaki durum gümüş
üzerindeki baskıyı azaltıyor.

Günlük Pivot Seviyeleri

   14.39

  14.36  

 14.33   

14.31    

 14.28   

  14.25  

   14.23
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Brent Petrol

Brent Petrol bu sabah 67,25$ seviyesinden işlem görüyor. OPEC
Başkanı ve Birleşik Arap Emirlikleri Enerji Bakanı Mazrouei, OPEC
ve işbirliği yaptığı diğer üreticilerin, piyasayı dengelemek için ihtiyaç
duyulması halinde üretimi düşüreceğini ya da ayarlayacağını
söyledi. Bu haberin etkisiyle petrol düştüğü seviyelerden bir miktar
tepki gösterdi. Dün açıklanan petrol stoklarında özel sektörün
fonladığı API’de 8,8 milyon varillik artış olurken, resmi verilerde ise
beklentilerin 3 katı üzerinde 10,3 milyon varil artış görüldü. Brent
petrolü teknik olarak ele aldığımızda; Ocak 2016 yılından bu yana
var olan yükseliş trendi 61,20$ seviyelerinden geçiyor. Petrol
şuanda 64,20-69,60$ bandında bulunuyor. Yatay fakat bir miktar
zayıf seyir devam ediyor.

Günlük Pivot Seviyeleri

   68.31

  67.83  

 67.56   

67.30    

 66.82   

  66.34  

   66.08

USD/JPY

USDJPY paritesi bu sabah 113,35 seviyesinden işlem görüyor.
Fed’in 2019 yılı faiz artırımlarında temkinli olacağı beklentileri doları
zayıflatıyor. 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 söylemesiyle beklenti karmaşası
yaşandı. ABD 10 yıllıklar %3,11’e, Dolar endeksi 96,9 seviyesine
geriledi. O nedenle paritedeki görünümün zayıf olduğunu
söyleyebiliriz. Teknik olarak yükseliş kanalı içinde bulunuyoruz.
113,20 kanalın alt desteği olurken, 113,60 ara direnç konumunda.
Şayet bu kanal aşağıya doğru kırılırsa dönüş formasyonu olan çift
tepe de ayrıca başlayabilir ve sert satışlar gelebilir.

Günlük Pivot Seviyeleri

   113.92

  113.79  

 113.54   

113.30    

 113.17   

  113.04  

   112.79
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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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