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ABD Başkan Yardımcısı Pence'in Çin'e yönelik eleştirileri ticaret
savaşlarına yönelik endişeleri artırırken küresel risk iştahını
baskıladı. Yurt dışı hisse piyasalarında satış baskısı devam ederken
ABD borsalarındaki kayıplar artış kaydetti. Geçen haftanın ikinci
yarısından itibaren TL varlıklardaki pozitif ayrışma dikkat çekerken
yurt dışı piyasalardaki olumsuz hava TL varlıklar üzerinde etkili
olabilecektir. 

Açıklanacak Önemli Ekonomik Veriler
    
•    10:00 Almanya – ÜFE Önem: Orta
•    16:30 ABD – Konut Başlangıçları Önem: Yüksek
 

Türkiye

AB Türkiye Delegasyonu Başkanı Berger, "Türkiye hükümetine 3
milyar euro daha verilmesi üzerinde tartışılıyor. İnsani destekten,
sosyo-ekonomik desteğe geçiyoruz. Buna bağlı olarak da ‘ikinci
round’luk projelerimizi imzalamak üzereyiz." dedi. TürkAkım Projesi
deniz bölümünün tamamlanması dolayısıyla Türkiye
Cumhurbaşkanı Erdoğan ile Rusya Devlet Başkanı Putin'in
katılımıyla tören düzenlendi. Törenin sonunda projenin deniz
bölümüne döşenecek son boru denize indirildi.  Törene katılan
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve Rusya Devlet Başkanı
Vladimir Putin konuşma yaptı. Türkiye ve Rusya arasındaki
işbirliğine dair verilen mesajlar ön plana çıktı. 

Euro Bölgesi

Dün Euro Bölgesi’nde önemli bir ekonomik veri akışı bulunmuyordu.
Bugün de Almanya’da ÜFE verileri dışında önemli bir veri akışı
bulunmuyor. Euro Bölgesi’nde Brexit sürecine yönelik gelişmeler
izleniyor. İngiltere’de kabinenin taslak metni kabul etmesi üzerine
yaşanan istifalar fiyatlamalar üzerinde etkili olmuştu. İlerleyen
süreçte gerçekleştirilmesi planlanan Brexit Zirvesi ve İngiltere
Parlamentosu’ndaki Brexit oylaması yakından takip edilecektir.
Geçen hafta İtalya bütçe planını sunmuştu. AB Komisyonu, İtalya da
dahil olmak üzere bütün Euro Bölgesi ülkelerinin bütçe planlarını
değerlendirecek ve 21 Kasım'da taslaklara ilişkin resmi görüşünü
açıklayacak. 21 Kasım Çarşamba günü AB Komisyonu’nun İtalya
bütçesi ile ilgili vereceği karar Avrupa varlıkları ve euro üzerinde
etkili olabilecektir.

ABD

ABD Başkan Yardımcısı Mike Pence, pazar günü sona eren zirveler
haftasında ABD'nin Çin'e yönelik söylemlerini sertleştirdi. Pence'in
uluslara seslenişinde Beijing'e borçlu bırakacak kredilerden uzak
durmaları çağrısında bulunması dikkat çekti. ABD'nin ticaret
savaşını bitirme konusunda acelesi olmadığını vurgulayan Mike
Pence, Çin’in yöntemlerini değiştirmediği sürece ABD'nin rota
değiştirmeyeceğini ifade etti. ABD Başkan Yardımcısı Mike Pence'in
Çin'e yönelik eleştirisinin ticaret anlaşmazlığının kötüleşebileceği
endişelerini artırdı. Dün ABD’de ekonomik veri akışı oldukça
sakindi. Bugün ABD’de inşaat izinleri, inşaat başlangıçları ve konut
başlangıç rakamları açıklanacak. Beklentilerden önemli bir sapma
yaşanmaması durumunda verilerin fiyatlamalar üzerinde etkisi sınırlı
kalabilir. 
 

Piyasa Verileri
Pariteler Son Günlük Değ.

(%)
Haftalık Değ.

(%)
Yılbaşı Değ.

(%)
USDTRY 5.3220 -0.12 -3.18 40.41
EURTRY 6.0994 -0.17 -1.67 34.06
EURUSD 1.1447 -0.06 1.49 -4.59
GBPUSD 1.2854 -0.08 -1.03 -4.80
USDJPY 112.52 -0.03 -1.28 -0.14

Sepetler Son Günlük Değ.
(%)

Haftalık Değ.
(%)

Yılbaşı Değ.
(%)

½ $ + ½ € 5.7065 0.00 -2.22 37.06
Dolar Endeksi 96.2110 0.04 -1.02 4.44
REK 61.62 - - -27.64

Emtialar Son Günlük Değ.
(%)

Haftalık Değ.
(%)

Yılbaşı Değ.
(%)

Ons Altın 1,222.46 0.00 1.61 -6.19
Gram Altın 209.17 -0.28 -1.70 31.72
WTI 56.91 0.90 -1.06 -5.38
BRENT 66.31 0.10 -1.38 -0.43
Bakır 2.81 -0.92 1.46 -13.82

Tahviller Son Günlük Değ.
bp

Haftalık Değ.
bp

Yılbaşı Değ.
bp

Türkiye 2 Yıllık 20.3802 24.25 -17.51 699.53
Türkiye 10 Yıllık 15.9778 -22.75 -60.01 441.85
ABD 10 Yıllık 3.0669 1.09 -7.73 65.69
ABD 2 Yıllık 2.7955 1.03 -10.18 90.85
Almanya 10 Yıllık 0.3732 -0.03 -3.57 -5.70
Almanya 2 Yıllık -0.6185 -1.76 -1.76 0.13

Gelişmekte Olan
Ülke Kurları Son Günlük Değ.

(%)
Haftalık Değ.

(%)
Yılbaşı Değ.

(%)
USDZAR 14.0756 0.42 -2.78 13.88
USDIDR 14,587.50 -0.02 -1.50 7.49
USDTRY 5.3220 -0.12 -3.18 40.41
USDRUB 65.6350 -0.21 -3.39 13.66
USDBRL 3.7566 0.13 -1.20 13.39
USDCNY 6.9407 0.01 -0.21 6.67
USDMXN 20.3740 0.04 -0.60 3.62
USDCZK 22.7339 0.00 -1.23 6.76
USDHUF 280.5300 -0.05 -2.14 8.29
USDPLN 3.7810 -0.05 -0.61 8.61
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EURO/DOLAR

Powell’ın açıklamaları sonrasında dolar güç kaybetmeye devam
ediyor. Dolardaki değer kaybına bağlı olarak paritede yukarı yönlü
bir seyir etkili oldu. Bununla birlikte İtalya kaynaklı riskler
gündemdeki yerini korumaya devam ediyor. AB Komisyonu, İtalya
da dahil olmak üzere bütün Euro Bölgesi ülkelerinin bütçe
değerlendirmelerini 21 Kasım'da açıklayacak. İtalya’nın bütçesine
ilişkin değerlendirmeler yakından takip edilecek. Dün günü 1,1449
seviyesinden tamamlayan Euro/Dolar 08:45 itibariyle 1,1450
seviyesinden işlem görmekte. Paritede 1,1440; 1,1425 ve 1,1410
seviyeleri destek olarak takip edilebilir. Yukarı yönlü hareketlerde
ise 1,1465; 1,1475 ve 1,1495 seviyeleri direnç olarak izlenebilir. 

Günlük Pivot Seviyeleri
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GBP/USD

GBPUSD 1,28’in hemen üzerinde, 1,2860 seviyesinden işlem
görüyor. Tartışmalara neden olan 585 sayfalık Brexit metni 25
Kasım Pazar günü AB Liderler Zirvesi olağanüstü zirve kapsamında
Brüksel'de onaylanacak. AB'de onaylanması sonrası 18 Aralık'ta
İngiltere Parlamentosuna gelecek. Şayet onaylanmazsa İngiltere’de
genel seçimlere kadar gidilebilecek bir belirsizlik oluşturabilir. Bu
edenle oldukça kritik günler pound cephesinde takip edilecek. Diğer
yanda dolardaki zayıflamaya bakacak olursak; ABD 10 yıllıklar
%3,07’ye, DXY ise 96,2’ye geriledi. Güçsüz dolar ve pound
nedeniyle parite askıda bekliyor dersek yanlış olmaz. Teknik olarak
ele aldığımızda; 1,2780 ve 1,2725 ara destekler olurken, 1,2920 ve
1,2965 seviyeleri ise ara direnç olarak karşımıza çıkıyor.

Günlük Pivot Seviyeleri
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USDTRY

Dolar/TL gün içerisinde 5,3063 ve 5,3704 seviyeleri arasında
dalgalanarak günü 5,3238 seviyesinden kapattı. Kurda aşağı yönlü
hareketler görüldü. Bu sabah günlük grafikte 5 periyotluk üssel
hareketli ortalaması altında hareket eden kur 5,3218 seviyelerinden
işlem görüyor. Teknik olarak kısa vadede en kuvvetli destek 5,3020
ve en kuvvetli direnç 5,3700 seviyelerinde bulunmaktadır. Gün
içinde aşağı yönlü hareketlerde destek olarak 5,3020-5,2730-5,2420
seviyeleri takip edilebilir. Yukarı yönlü hareketlerde ise 5,3340-
5,3470-5,3700 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

   5.3610

  5.3453  

 5.3336   

5.3220    

 5.3062   

  5.2905  

   5.2788

EUR/TRY

Dün gün içerisinde Türk Lirası’nda değer kazanımları etkili olsa da
gelişmekte olan ülke para birimlerindeki satıcılı görünüm TL’deki
değer kazanımlarının geri verilmesine neden oldu. Bununla birlikte
Powell’ın açıklamaları sonrasında güç kaybeden dolar karşısında
euronun kazanımlarını artırması Euro/TL’de yukarı yönlü bir seyir
izlenmesinde etkili oldu. Dün günü 6,1231 seviyesinden
tamamlayan Euro/TL paritesi bu sabah 08:45 itibariyle 6,10’lu
seviyelerden işlem görüyor. Aşağı yönlü hareketlerde 6,0760;
6,0540 ve 6,0226 seviyeleri destek olarak takip edilebilir. Yukarı
yönlü hareketlerde ise 6,1204; 6,1562 ve 6,1880 seviyeleri direnç
olarak izlenebilir. Bugün önemli bir ekonomik veri akışı bulunmuyor.

Günlük Pivot Seviyeleri

   6.1511

  6.1314  

 6.1154   

6.0994    

 6.0797   

  6.0600  

   6.0440

(0216) 453 0053 www.gedik.com

https://www.gedik.com/


Gedik Forex Bülten 20 Kasım 2018

Altın

Ons altın bu sabah 1222,5 seviyesinden işlem görüyor. Yeni bir altın
hareketini küresel ortam destekliyor. ABD borsalarının teknoloji
hisseleri öncülüğünde düşüş göstermesi ve risk iştahını kısması,
ABD Başkan Yardımcısı Pence'in pazar günü sona eren APEC
zirvesi sonrası Çin'e yönelik sözlü iddiaları ve Beijing yönetimini
eleştirmesi gerginliği tırmandırıyor. 30 Kasım’da G-20’de bir araya
gelecek Trump ve Xinping görüşmesinde piyasalar anlaşmaya
ihtimal veriyordu. Ancak bu ihtimallerin zayıflaması altını yukarı
yönde destekler. Dolardaki zayıflamaya bakacak olursak; ABD 10
yıllıklar %3,07’ye, DXY ise 96,2’ye geriledi. Ons altını teknik olarak
ele aldığımızda; yükseliş kanalında ara direnç 1222$ civarında
fiyatlanıyor. Ara destek 1212, ana destek ise 1204$ seviyesi.

Günlük Pivot Seviyeleri

   1,227.67

  1,226.12  

 1,224.31   

1,222.50    

 1,220.95   

  1,219.40  

   1,217.59

XAG/USD

Gümüş, 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. Philadelphia Fed Başkanı Patrick
Harker "Aralık ayında faiz artırımının doğru bir hareket olduğu
konusunda ikna olmuş değilim" dedi. Dolardaki zayıflamaya
bakacak olursak; ABD 10 yıllıklar %3,07’ye, DXY ise 96,2’ye
geriledi. 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. Ara destek 14,24$,
ana direnç ise 14,35$ seviyeleri.

Günlük Pivot Seviyeleri
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Brent Petrol

Brent Petrol bu sabah 66,45$ seviyesinden işlem görüyor. Son 4
yılın zirvesinden ayı piyasasına geçen petrol fiyatları, OPEC'in daha
büyük bir üretim kısıntısına yöneleceği beklentileriyle önce kısmi
yükselse de ABD'de ham petrol üretiminin arttığına ilişkin işaretler
ve EIA raporunda yer alan Nisan'a kadar günlük üretimin 12 milyon
varile çıkacağı beklentileri petrol fiyatlarını baskılıyor. CFTC
verilerine göre petrol kısa (satış) pozisyonları, yedinci haftada da
artarak 13 Kasım'da sona eren haftada %14 arttı ve 2011'den beri
en uzun artış serisini kaydetti. 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 112,55 seviyesinden işlem görüyor. BOJ
Başkanı Kuroda, bankanın 'nın % 2 olan fiyat istikrarı hedefi, 31
Mart 2121'de bitecek olan 2020 mali yılına kadar
gerçekleşmeyeceğini, merkez bankasının şu andaki devasa teşvik
programının bir parçası olarak negatif faiz oranlarını sürdürmesi
gerektiğini söyledi. Dolar, en başta ABD Başkanı Trump ve Fed
Başkanı Powell olmak üzere Fed yetkililerinin faiz artırımlarının
temposunu tekrar değerlendirmesiyle düşüşe geçti. ABD
borsalarındaki seyir güvenli limanlara teşkil ederken USDJPY
paritesi aşağı yönlü eğilimini sürdürüyor. Teknik olarak ise orta
vadeli yükseliş kanalını aşağı yöne doğru kırmış bulunmaktayız.
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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