
Forex Bülten 19 Kasım 2018

Piyasa Gündemi

ABD -  Türkiye ilişkilerine dair oluşan olumlu beklentiler son
günlerde TL varlıklarda pozitif bir seyrin izlenmesine katkı sağladı.
İlerleyen süreçte bu taraftaki haber akışları ve gelişmeler yurt içi
piyasaların takibinde yer almaya devam edecek. Bu sabah küresel
risk iştahında zayıf seyir devam ederken geçen hafta Fed Başkanı
Powell ve Fed üyelerinden gelen açıklamalarla değer kaybeden
doların bir miktar toparlanma kaydettiği izleniyor.

Açıklanacak Önemli Ekonomik Veriler    

Bugün önemli bir ekonomik veri akışı bulunmamaktadır.
 

Türkiye

Sanayi üretimi (mevsim ve takvim etkisinden arındırılmış) eylülde
hem aylık hem de yıllık bazda %2,7 oranında daraldı. Ekonomik
büyümenin en önemli öncü göstergelerinden olan sanayi üretimine
ait 3. Çeyrek verileri Cuma günü açıklanan rakamlarla tamamlanmış
oldu. Böylelikle, sanayi üretimi yılın üçüncü çeyreğinde bir önceki
çeyreğe göre % 0,2 azalış, geçen yılın aynı çeyreğine göre ise %
1,5 artış göstermiş oldu. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile
ABD Başkanı Donald Trump telefonda görüştü.  Görüşmede, ikili
meselelerin yanı sıra, Cemal Kaşıkçı cinayeti, ABD’de devam eden
FETÖ soruşturmaları, Suriye’de terörle mücadele faaliyetleri ve ikili
ekonomik ilişkiler hakkında fikir alışverişinde bulunuldu.

Euro Bölgesi

Frankfurt'ta konuşan ECB Başkanı Mario Draghi Euro Bölgesi
ekonomisinin 5 yıldır büyüdüğünü, ekonominin gelecek yıllarda da
büyümeyi sürdüreceğini belirtti. Draghi büyümede bir miktar ivme
kaybı olsa da büyümenin aniden durması için bir neden olmadığını
belirtti. Büyüme görünümüne ilişkin risklerin büyük oranda dengeli
olduğu değerlendirmesini yaptı. Draghi net varlık alımlarının Aralık
ayında sona ermesini beklediklerini de sözlerine ekledi. Cuma günü
Euro Bölgesi’nde TÜFE verileri takip edildi. TÜFE ekim ayında
piyasa beklentileriyle uyumlu olarak bir önceki aya göre %0,2 ve
yıllık bazda %2,2 artış kaydetti. 

ABD

Cuma günü ABD’de sanayi üretimi ve kapasite kullanım oranı
açıklandı. Sanayi üretimi ekim ayında %0,2 artış olan piyasa
beklentisine karşılık %0,1’lik artış kaydetti. Kapasite kullanım oranı
ise %78,3’lük beklentisine yakın bir seviyeden %78,4 olarak
açıklandı. Geçen hafta Fed Başkanı Powell’ın açıklamaları ve Fed
üyelerinden gelen değerlendirmeler doları küresel piyasalarda
baskıladı. Powell, ABD ekonomisi hakkında genelde olumlu
konuşurken, aralarında yurt dışında büyümenin yavaşlaması,
azalan mali teşvikler ve 2015 yılının sonundan bu yana Fed'in
gerçekleştirdiği sekiz faiz artırımının ekonomi üzerindeki gecikmeli
etkisi gibi potansiyel zorlukları da dile getirdi. Powell, faiz artırımı
temposuna gelecek yılın bir kısmında ara verilebileceği bir senaryo
ortaya koydu. Ayrıca Fed üyelerinin konuşmalarında verdikleri
mesajlarda nötr faiz seviyelerine yakın oldukları değerlendirmeleri
de dikkat çekti.
 

Piyasa Verileri
Pariteler Son Günlük Değ.

(%)
Haftalık Değ.

(%)
Yılbaşı Değ.

(%)
USDTRY 5.3622 0.20 -1.80 41.47
EURTRY 6.1178 0.17 -0.42 34.47
EURUSD 1.1402 -0.05 1.45 -4.97
GBPUSD 1.2830 -0.11 -0.15 -4.97
USDJPY 112.78 -0.06 -0.97 0.09

Sepetler Son Günlük Değ.
(%)

Haftalık Değ.
(%)

Yılbaşı Değ.
(%)

½ $ + ½ € 5.7065 0.00 -1.34 37.06
Dolar Endeksi 96.5550 0.06 -1.02 4.81
REK 61.62 - - -27.64

Emtialar Son Günlük Değ.
(%)

Haftalık Değ.
(%)

Yılbaşı Değ.
(%)

Ons Altın 1,219.45 -0.19 1.52 -6.42
Gram Altın 210.23 0.07 -0.71 32.39
WTI 57.36 0.82 -5.66 -4.63
BRENT 67.30 -0.84 -3.64 1.05
Bakır 2.81 0.22 2.24 -13.75

Tahviller Son Günlük Değ.
bp

Haftalık Değ.
bp

Yılbaşı Değ.
bp

Türkiye 2 Yıllık 20,19 0,23 -7,0 667.28
Türkiye 10 Yıllık 16.2053 0.10 -2,51 462.10
ABD 10 Yıllık 3.0728 -3.20 -11.10 66.28
ABD 2 Yıllık 2.8163 -4.15 -11.19 92.93
Almanya 10 Yıllık 0.3648 -0.32 -2.09 -6.54
Almanya 2 Yıllık -0.6009 0.00 0.00 1.89

Gelişmekte Olan
Ülke Kurları Son Günlük Değ.

(%)
Haftalık Değ.

(%)
Yılbaşı Değ.

(%)
USDZAR 14.0430 -0.23 -2.77 13.61
USDIDR 14,610.00 -0.02 -1.38 7.66
USDTRY 5.3622 0.20 -1.80 41.47
USDRUB 66.0982 0.07 -2.49 14.46
USDBRL 3.7442 -0.18 -0.60 13.02
USDCNY 6.9423 0.07 -0.29 6.69
USDMXN 20.2177 0.02 -0.62 2.83
USDCZK 22.7936 0.00 -1.20 7.04
USDHUF 282.0600 0.03 -1.58 8.88
USDPLN 3.7851 0.20 -1.07 8.73
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EURO/DOLAR

Geçen hafta Fed Başkanı Powell’ın açıklamaları ve Fed üyelerinden
gelen değerlendirmeler doların küresel piyasalarda değer
kaybetmesine neden oldu. Dolardaki değer kaybına bağlı olarak
paritede yukarı yönlü bir seyir etkili oldu. Bununla birlikte ABD’nin
İran yaptırımlarının Avrupa ülkeleri üzerindeki etkisi, Brexit
konusundaki gelişmeler ve İtalya kaynaklı riskler gündemdeki yerini
korumaya devam ediyor. Cuma gününü 1,1416 seviyesinden
tamamlayan Euro/Dolar 08:55 itibariyle 1,1399 seviyesinden işlem
görmekte. Paritede 1,1380; 1,1357 ve 1,1343 seviyeleri destek
olarak takip edilebilir. Yukarı yönlü hareketlerde ise 1,1420; 1,1435
ve 1,1446 seviyeleri direnç olarak izlenebilir. 

Günlük Pivot Seviyeleri

   1.1444

  1.1432  

 1.1417   

1.1402    

 1.1391   

  1.1379  

   1.1364

GBP/USD

GBPUSD 1,28’in hemen üzerinde, 1,2822 seviyesinden işlem
görüyor.  İngiltere ile AB arasında Brexit anlaşmaları görüşmeleri
devam ediyor. Son olarak Başbakan May Brexit anlaşmasını 25
Kasım’da nihai gale getirip, parlamentoya sunacağını söyledi. 25
Kasım’da AB liderleri ile görüşülmesi 7 Aralık’ta da İngiliz
parlamentosuna gelmesi planlanıyor. Ancak Brexit fırtınası bitmiş
dğeil ve her an bir aksama çıkabileceği gerekçesiyle GBPUSD
paritesinde önemli bir yükseliş göremiyoruz. Üstelik doların değeri
de düşmeye başlamışken. en başta Trump ve Fed Başkanı Powell
olmak üzere Fed yetkililerinin küresel büyüme görünümüne ilişkin
temkinli olduklarını açıklamalarının ardından Fed’in faiz
artırımlarının temposunu tekrar değerlendirmesiyle dolar
düşüşte. 1,2730 ise ara destek olmakla birlikte 1,3030 ana direnç.

Günlük Pivot Seviyeleri
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USDTRY

Dolar/TL cuma günü 5,3188 ve 5,3951 seviyeleri arasında
dalgalanarak günü 5,3330 seviyesinden kapattı.  Kurda aşağı yönlü
hareketler görüldü. Bu sabah günlük grafikte 5 periyotluk üssel
hareketli ortalaması altında hareket eden kur 5,3642 seviyelerinden
işlem görüyor. Teknik olarak kısa vadede en kuvvetli destek 5,3040
ve en kuvvetli direnç 5,3950 seviyelerinde bulunmaktadır. Gün
içinde aşağı yönlü hareketlerde destek olarak 5,3450-5,3250-5,3040
seviyeleri takip edilebilir. Yukarı yönlü hareketlerde ise 5,3750-
5,3845-5,3950 seviyeleri direnç olarak izlenebilir. Saatlik grafikte
MACD triggeri üzerinde yukarı yönlü hareket etmektedir. RSI kendi
ortalaması üzerinde yukarı yönlü hareketine devam etmektedir. 

Günlük Pivot Seviyeleri
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EUR/TRY

Perşembe günü akşam saatlerinde Amerikan NBC televizyonu,
Beyaz Saray'ın federal kurumlardan Fethullah Gülen'in iadesinin
nasıl mümkün olacağının araştırılmasını istediğini iddia etti. Bu iddia
ABD Dışişleri Bakanlığı'nca yalanlansa da TL’de değer kazanımları
etkili oldu. Konu ile ilgili gelişmeler ilerleyen süreçte TL varlıkların
seyri üzerinde etkili olacaktır. Cuma gününü 6,0894 seviyesinden
tamamlayan Euro/TL paritesi bu sabah 08:55 itibariyle 6,11’li
seviyelerden işlem görüyor. Aşağı yönlü hareketlerde 6,0930;
6,0735 ve 6,0513 seviyeleri destek olarak takip edilebilir. Yukarı
yönlü hareketlerde ise 6,1419; 6,1634 ve 6,1880 seviyeleri direnç
olarak izlenebilir. Bugün önemli bir ekonomik veri akışı bulunmuyor.

Günlük Pivot Seviyeleri
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Altın

Ons altın yeni haftaya 1220$ üzerinde başladı. Geçen hafta
başlayan dolar konsolidasyonuyla değerli metaller destek bulmuş,
bir miktar yükselmişti, dolar endeksi de 97 üzerinden 96,3
seviyelerine geriledi. Dolar, en başta ABD Başkanı Trump ve Fed
Başkanı Powell olmak üzere Fed yetkililerinin küresel büyüme
görünümüne ilişkin temkinli olduklarını açıklamalarının ardından
Fed’in faiz artırımlarının temposunu tekrar değerlendirmesiyle
düşüşe geçti. Fed yetkililerinden Harker ise aralık ayında faiz
artırımı doğru olmayabilir dedi. Şayet böyle bir durum söz konusu
olursa yani Aralık’ta faiz artırımı olmazsa piyasa sattığı altını hızla
geri alabilir. Ons altını teknik olarak ele aldığımızda; yükseliş
kanalında ara direnç 1222$ civarında fiyatlanıyor. Ara destek 1212,
ana destek ise 1204$ seviyesi.

Günlük Pivot Seviyeleri
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XAG/USD

Gümüş, geçen haftaki toparlanma çalışmaları sonrası 14,35 ana
direncinin üzerine çıkmayı başarsa da şimdilik üzerinde tutunmada
zorlanıyor. Dolar, en başta ABD Başkanı Trump ve Fed Başkanı
Powell olmak üzere Fed yetkililerinin küresel büyüme görünümüne
ilişkin temkinli olduklarını açıklamalarının ardından Fed’in faiz
artırımlarının temposunu tekrar değerlendirmesiyle düşüşe geçti.
Fed yetkililerinden Harker ise aralık ayında faiz artırımı doğru
olmayabilir dedi. Şayet böyle bir durum söz konusu olursa yani
Aralık’ta faiz artırımı olmazsa piyasa sene başından itibaren 4 faiz
artırımı senaryosuyla aldığı doları hızla geri satabilir ve değerli
metallerde yükseliş söz konusu olabilir. Dolar endeksi bulunduğu
97,0 seviyeleri üzerinden 96,3 seviyelerine geriledi. Ara destek
14,24, ana direnç ise 14,35$ seviyeleri.

Günlük Pivot Seviyeleri
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Brent Petrol

Brent Petrol bu sabah 67,30$ seviyesinden işlem görüyor. ABD'nin
petrol endüstrisinin görünümü ve kısa dönem ham petrol üretimi
hakkında gösterge kabul edilen petrol sondaj kulesi sayısı 2 artışla
886'dan 888'e çıktı. 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. Buna karşılık trump,
OPEC ve kartelin üzerinde üretimi kısmamaları yönünde baskısını
artırıyor. Ancak petroldeki toparlanma henüz belirgin değil ve 70$
gerisinde işlem görüyor. 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
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USD/JPY

USDJPY paritesi bu sabah 112,80 seviyesinden işlem görüyor.
Fed’in 2019 yılı faiz artırımlarında temkinli olacağı beklentileri doları
zayıflatıyor. Dolar, en başta ABD Başkanı Trump ve Fed Başkanı
Powell olmak üzere Fed yetkililerinin küresel büyüme görünümüne
ilişkin temkinli olduklarını açıklamalarının ardından Fed’in faiz
artırımlarının temposunu tekrar değerlendirmesiyle düşüşe geçti.
Fed yetkililerinden Harker ise aralık ayında faiz artırımı doğru
olmayabilir dedi. Dolar endeksi 97,0 üzerinden 96,3 seviyelerine
geriledi. Teknik olarak ise orta vadeli yükseiş kanalını aşağı yöne
doğru kırmış bulunmaktayız. Ara destek seviyesi olan 112,65
üzerinde tutunuyoruz. Şayet parite 111,80’e gerilerse dönüş
formasyonu olan çift tepe de ayrıca başlayabilir ve bu seviyeyi
kırarsa sert satışlar gelebilir.

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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