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Piyasa Gündemi

Küresel risk iştahındaki zayıf seyir ve hisse piyasalarındaki satış
baskısı dün de devam etti. Yurt dışındaki olumsuz görünüme bağlı
olarak TL varlıklardaki değer kayıpları hız kazandı. Bugün 16:00’da
gerçekleşmesi beklenen Cumhurbaşkanı Erdoğan ve MHP Genel
Başkanı Bahçeli’nin görüşmesi yurt içi piyasaların takibinde olacak.
Bugün ayrıca AB Komisyonu’nun İtalya bütçesine yönelik
değerlendirmeleri izlenecek.

Açıklanacak Önemli Ekonomik Veriler    

•    16:30 ABD – Dayanıklı Mal Siparişleri Önem: Yüksek
•    18:00 ABD – Michigan Güven Endeksi Önem: Orta
 

Türkiye

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, İran yaptırımlarının ihlaline
yardımcı olduğu gerekçesiyle ABD'de mahkum olan Halkbank
eski yöneticisi Hakan Atilla'nın Türkiye'ye iade edilmesini ABD'li
mevkidaşı ile görüştüğünü söyledi. ABD Dışişleri Bakanı Mike
Pompeo, ABD ve Türkiye arasında oluşan pozitif ilişkilerden
memnun olduğunu vurguladı. Bugün yurt içinde önemli bir ekonomik
veri akışı bulunmuyor. Bununla birlikte 16:00’da gerçekleşecek olan
Cumhurbaşkanı Erdoğan ile MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli’nin
görüşmesi takip ediliyor olacak. Görüşme ve görüşme sonrasındaki
olası açıklamalar yurt içi piyasaların gündemini oluşturacak. 

Euro Bölgesi

Avrupa Parlamentosu (AP) ile AB Konseyi arasındaki 2019 yılı
bütçe görüşmelerinden uzlaşı çıkmadı. Buna göre AB
Komisyonunun yeni bir bütçe önermesi gerekiyor. Türkiye'deki
Suriyelilere sağlanacak ikinci 3 milyar euroluk mali destek de
tartışmalı konular arasında. İtalya Başbakan Yardımcısı Luigi Di
Maio, "(AB) Komisyonunun ne karar vereceğini bilmiyorum, ancak
diyaloğa açılacaklarsa, bütçe kanununun ana tedbirlerinin tasfiye
edilmesini öngörmeyen bir çözüm bulunabilir." dedi. Di maio ayrıca
AB Komisyonu ne karar alırsa alsın, İtalya'nın sağlam olduğunun
altını çizerken piyasaların hala İtalya'nın eurodan çıkmasından
korktuğunu ancak bunun gerçekleşmeyeceği ifade etti. Bugün AB
Komisyonu, İtalya da dahil olmak üzere bütün Euro Bölgesi
ülkelerinin bütçe planlarını değerlendirecek ve taslaklara ilişkin
resmi görüşünü açıklayacak. 

ABD

Dün ABD’de inşaat izinleri ve konut başlangıç rakamları açıklandı.
ABD'de konut başlangıçları ekimde bir önceki aya göre %1,5 artış
kaydederek 1.228 milyon adet oldu. Piyasadaki beklentiler konut
satışlarının %1,8 oranında artış kaydetmesi yönündeydi. İnşaat
izinleri ise %0,8 düşüş beklentisine karşılık % 0,6 düştü. ABD
Başkanı Donald Trump, Amerikan istihbaratının Kaşıkçı cinayeti
bilgilerini değerlendirmeye devam ettiğini belirterek, "Bin Selman'ın
bilgi sahibi olabileceğini." kaydetti. Trump açıklamasında, Suudi
Arabistan’ın İran’la karşı mücadelede önemli bir müttefik olduğunu
belirtti. Ayrıca Trump, ABD’nin Suudi Arabistan’la sarsılmaz
partnerliğini devam ettirmek istediğini belirtti. Bugün ABD’de
dayanıklı mal siparişleri, mevcut konut satışları ve Michigan güven
endeksi açıklanacak.
 

Piyasa Verileri
Pariteler Son Günlük Değ.

(%)
Haftalık Değ.

(%)
Yılbaşı Değ.

(%)
USDTRY 5.3878 -0.20 -1.50 42.15
EURTRY 6.1334 -0.43 -0.98 34.81
EURUSD 1.1384 -0.13 0.65 -5.12
GBPUSD 0.0000 0.00 0.00 0.00
USDJPY 0.00 0.00 0.00 0.00

Sepetler Son Günlük Değ.
(%)

Haftalık Değ.
(%)

Yılbaşı Değ.
(%)

½ $ + ½ € 5.7375 0.54 -1.33 37.80
Dolar Endeksi 96.7530 0.17 -0.28 5.02
REK 61.62 - - -27.64

Emtialar Son Günlük Değ.
(%)

Haftalık Değ.
(%)

Yılbaşı Değ.
(%)

Ons Altın 1,221.83 -0.17 1.71 -6.24
Gram Altın 211.65 -0.06 0.06 33.28
WTI 54.15 -0.28 -4.18 -9.98
BRENT 0.00 0.00 0.00 0.00
Bakır 0.00 0.00 0.00 0.00

Tahviller Son Günlük Değ.
bp

Haftalık Değ.
bp

Yılbaşı Değ.
bp

Türkiye 2 Yıllık 20.6934 31.32 31.99 730.85
Türkiye 10 Yıllık 0.0000 0.00 0.00 0.00
ABD 10 Yıllık 0.0000 0.00 0.00 0.00
ABD 2 Yıllık 2.8162 1.66 -4.81 92.92
Almanya 10 Yıllık 0.3502 -0.02 -4.78 -8.00
Almanya 2 Yıllık -0.6284 -2.75 -2.75 -0.86

Gelişmekte Olan
Ülke Kurları Son Günlük Değ.

(%)
Haftalık Değ.

(%)
Yılbaşı Değ.

(%)
USDZAR 14.0552 -0.27 -1.98 13.71
USDIDR 14,570.00 -0.14 -1.49 7.37
USDTRY 0.0000 0.00 0.00 0.00
USDRUB 0.0000 0.00 0.00 0.00
USDBRL 3.7575 -0.28 -0.86 13.42
USDCNY 6.9427 -0.04 -0.11 6.70
USDMXN 20.3508 -0.42 -0.05 3.50
USDCZK 22.8609 0.10 -0.63 7.36
USDHUF 282.3900 0.10 -0.96 9.01
USDPLN 3.7847 0.04 -0.36 8.72
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EURO/DOLAR

Powell’ın açıklamaları sonrasında geçen haftanın ikinci yarısından
itibaren değer kaybeden dolar dün küresel piyasalarda toparlanma
kaydetti. Dolardaki toparlanmaya ve Avrupa’daki haber akışlarına
bağlı olarak euro sert bir değer kaybı yaşadı.  AB Komisyonu, İtalya
da dahil olmak üzere bütün Euro Bölgesi ülkelerinin bütçe
değerlendirmelerini bugün açıklayacak. İtalya’nın bütçesine ilişkin
değerlendirmeler yakından takip edilecek. Dün günü 1,1380
seviyesinden tamamlayan Euro/Dolar 08:45 itibariyle 1,1380
seviyesinden işlem görmekte. Paritede 1,1360; 1,1340 ve 1,1325
seviyeleri destek olarak takip edilebilir. Yukarı yönlü hareketlerde
ise 1,1395; 1,1420 ve 1,1440 seviyeleri direnç olarak izlenebilir. 

Günlük Pivot Seviyeleri
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GBP/USD

GBPUSD 1,28’in gerisinde 1,2790 seviyesinden işlem görüyor.
İspanya, Brexit anlaşmasının mevcut taslağına hayır oyu
kullanacak. Bugün AB Komisyonu Başkanı Jean-Claude Juncker,
İngiltere Başbakanı Theresa May ile görüşecek. Tartışmalara neden
olan 585 sayfalık Brexit metni 25 Kasım Pazar günü AB Liderler
Zirvesi olağanüstü zirve kapsamında Brüksel'de onaylanacak. Diğer
yanda dolar zayıflıyor. Trump’ın Fed hakkında "Fed'in faizi
düşürdüğünü görmek isterim" demesi dolar açısından negatif.
Güçsüz dolar ve pound nedeniyle parite askıda bekliyor dersek
yanlış olmaz. ABD 10 yıllıklar %3,07’ye, DXY ise 96,7’ye geriledi.
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 5,3022 ve 5,4396 seviyeleri arasında
dalgalanarak günü 5,3913 seviyesinden kapattı. Kurda aşağı yukarı
hareketler görüldü. Bu sabah günlük grafikte 5 periyotluk üssel
hareketli ortalaması altında hareket eden kur 5,3847 seviyelerinden
işlem görüyor. Teknik olarak kısa vadede en kuvvetli destek 5,3670
ve en kuvvetli direnç 5,4200 seviyelerinde bulunmaktadır. Gün
içinde aşağı yönlü hareketlerde destek olarak 5,3670-5,3470-5,3300
seviyeleri takip edilebilir. Yukarı yönlü hareketlerde ise 5,3980-
5,4050-5,4200 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

Risk iştahındaki zayıf seyre bağlı olarak gün içinde Türk Lirası’nda
satışlar etkili oldu. Ancak gün sonuna doğru euronun değer
kayıplarını artırmasına ve TL’nin bir miktar toparlanmasına bağlı
olarak Euro/TL günü hafif düşüşle tamamladı. Dün günü 6,1174
seviyesinden tamamlayan Euro/TL paritesi bu sabah 08:45 itibariyle
6,12’li seviyelerden işlem görüyor. Bugün AB Komisyonu’nun İtalya
bütçesine yönelik değerlendirmeleri ve Cumhurbaşkanı Erdoğan –
MHP Genel Başkanı Bahçeli’nin görüşmesi takip edilecek önemli
konu başlıkları olacaktır. Aşağı yönlü hareketlerde 6,1060; 6,0760
ve 6,0540 seviyeleri destek olarak takip edilebilir. Yukarı yönlü
hareketlerde ise 6,1470; 6,1720 ve 6,2030 seviyeleri direnç olarak
izlenebilir. 

Günlük Pivot Seviyeleri
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Altın

Ons altın bu sabah 1221,2 seviyesinden işlem görüyor. ABD
borsalarının teknoloji hisseleri öncülüğünde düşüş göstermesi ve
risk iştahını kısması, Trump’ın Fed hakkında "Fed'in faizi
düşürdüğünü görmek isterim" demesi ve doların değer kaybına
geçmesi altın için yükselişe ortam hazırlıyor. Henüz daha yukarı
yönde bir kopma hareketi göremesek en önemli neden petrol
fiyatlarının deflasyon tehlikesinin emtiaları baskılaması oldu. Bugün
Euro Bölgesinde bütçe taslakları sunulacak. Altın açısından takip
edilebilir. ABD’de işlem gören altın madencileri hisselerinde de
önemli bir yataylaşma söz konusu. ABD 10 yıllıklar %3,07’ye, DXY
ise 96,7’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
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XAG/USD

Gümüş, 14,35$ ana direncinin üzerine çıkmayı başarsa da
tutunamayarak tekrar geri geldi. Sanayide kullanılan metaller başta
olmak üzere petrol fiyatlarındaki düşüş diğer emtiaları da aşağıya
çekiyor. 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.
Trump’ın dün Fed hakkında "Fed'in faizi düşürdüğünü görmek
isterim" demesi dolar açısından negatif. ABD 10 yıllıklar %3,07’ye,
DXY ise 96,7’ye geriledi. Gümüşü teknik olarak ele aldığımızda; ana
direnç olan 14,35$’ın gerisinde işlem görmesi görünüm açısından
negatif. 14,22 ve 14,15$ seviyeleri ara destek konumunda.

Günlük Pivot Seviyeleri
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Brent Petrol

Brent Petrol bu sabah 63,45$ seviyesinden işlem görüyor. Son 4
yılın zirvesinden ayı piyasasına geçen petrol fiyatları, %5 düşüşle
2017'den bu yana en düşüş seviyeye geldi. Dün BAE’nin OPEC
temsilcisi petrol üretimine ilişkin önceki döneme göre aralık ayında
kesinti yapılması yüksek olasılık dedi. Haftalardır hem stok hem de
üretim artışı gördüğümüz ABD’de dün açıklanan API stoklarında 2,9
milyon varil artış beklentilerinin aksine 1,5 milyon varil düşüş
görüldü. 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. Teknik olarak Ocak
2016 yılından bu yana var olan yükseliş trendi 61,20$
seviyelerinden geçiyor. Olası düzeltmelerde bu nokta ön plana
çıkabilir, 64,$ ara direnç.

Günlük Pivot Seviyeleri
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USD/JPY

USDJPY paritesi bu sabah 112,585 seviyesinden işlem görüyor.
BOJ Başkanı Kuroda, bankanın % 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. Trump’ın dün Fed hakkında "Fed'in faizi
düşürdüğünü görmek isterim" demesi dolar açısından negatif.
Teknik olarak ise orta vadeli yükseliş kanalını aşağı yöne doğru
kırmış bulunmaktayız. Şayet parite bugünkü tepkisine yukarıda
113,0 üzerine atamaz ve yükseliş kanalına geri dönemezse olası
pull backte satışlar gelebilir ve 111,80’e gerilerse dönüş formasyonu
olan çift tepe de ayrıca başlayabilir ve bu seviyeyi kırarsa sert
satışlar gelebilir.

Günlük Pivot Seviyeleri

   0.00

  0.00  

 0.00   

0.00    

 0.00   

  0.00  

   0.00

(0216) 453 0053 www.gedik.com

https://www.gedik.com/


Gedik Forex Bülten 21 Kasım 2018

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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