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Piyasa Gündemi

Ticaret savaşlarında ateşkes kararı dün risk iştahını destekleyen
temel etken oldu. Risk iştahındaki artışa bağlı olarak dolar küresel
piyasalarda değer kaybetti. Yurt dışı hisse piyasalarında yükselişler
kaydedildi. Olumlu gelen enflasyon verisine ve güç kazanan risk
iştahına rağmen TL varlıklar kâr satışlarının etkisiyle negatif ayrıştı.
Bugün küresel piyasalarda risk iştahının tersine döndüğünü
görüyoruz. 

Açıklanacak Önemli Ekonomik Veriler
    
•    12:15 İngiltere - BoE Başkanı Carney Konuşması Önem: Yüksek
•    13:00 Euro Bölgesi – ÜFE Önem: Orta
 

Türkiye

Dün yurtiçinde enflasyon rakamları ve imalat PMI verisi takip edildi.
Kasım ayında yüzde 0,64 azalması beklenen enflasyon yüzde 1,44
oranında düşüş yaşadı. Kasım ayı enflasyonuyla birlikte bir önceki
ay yüzde 25,24 olan yıllık enflasyon yüzde 21,62'ye geriledi. Üretici
fiyatlarında ise düşüş yüzde 2,53 oranında gerçekleşti. Aylık en
fazla düşüş gösteren grup %6,46 ile ulaştırma oldu. En yüksek artış
ise 2,37 ile giyim ve ayakkabı grubunda oldu.  İmalat sanayi satın
alma yöneticisi endeksi (PMI) Kasım'da 44.7'ye yükselmesine
rağmen sektördeki daralmanın sekizinci aya girdiğine işaret etti.
İmalat sektörü üzerindeki maliyet baskıları belirgin ölçüde azalırken,
zorlu faaliyet koşulları üretim ve yeni siparişlerdeki gerilemenin
sürmesine yol açtı. Bu iki alandaki gerileme Ekim'e kıyasla hafifledi.

Euro Bölgesi

AB Komisyonu Başkanı Juncker İtalya ile bütçe konusunda bir takım
ilerlemelerin kaydedildiğine dair açıklamada bulundu. Euro Bölgesi
kasım ayı imalat PMI verisi 51,8 ile 51,6 olan beklentilerin üzerinde
açıklandı. Bundesbank Başkanı Weidmann, Avrupa Merkez
Bankası’nın, gereksiz yere normalleşmeyi ertelememesi gerektiğini
söyledi. Weidmann normalleşmede sonraki adımların verilere bağlı
olacağını ancak gereksiz yere zaman kaybedilmemesi gerektiğine
inandığını ifade ederek parasal genişleme sona erdikten sonra bile
politika destekleyici olacağını belirtti. Bugün Euro Bölgesi’nde ÜFE
verisi takip ediliyor olacak.

ABD

Trump ve Çin Devlet Başkanı Xi Jinping, cumartesi günü yaptıkları
görüşmede, müzakerelere fırsat tanımak için iki ülke arasında süren
ticaret savaşında 90 günlük bir ateşkesi kabul etmişlerdi. ABD
Başkanı Donald Trump Çin'in, ABD malı otomobillere uyguladığı
gümrük vergisini halen geçerli olan yüzde 40 düzeyinden
düşürmeye ve kaldırmaya razı olduğunu söyledi. Fed Başkanı
Powell, ABD ekonomisininin artan ücretlerle birlikte güçlü olduğunu,
ancak düşük gelirlilerin bundan faydalanamadığını söyledi. Fed
Başkan Yardımcısı Clarida Fed’in ekonominin iyi performansını
korumasına odaklanarak %2 hedefinin bir miktar üzerinde
çalışabileceğini ifade etti. Enflasyon ve istihdam hedeflerine
ulaşmasının finansal istikrarın korunmasına yardımcı olduğunu
söyledi. . ABD’de kasım ayı üretim PMI 55,3 , ISM imalat PMI 57,6
olan beklentileri aşarak 59,3 olarak açıklandı. 

Piyasa Verileri
Pariteler Son Günlük Değ.

(%)
Haftalık Değ.

(%)
Yılbaşı Değ.

(%)
USDTRY 5.2466 -0.13 -0.60 38.41
EURTRY 5.9772 0.25 0.17 31.38
EURUSD 1.1386 0.40 0.78 -5.11
GBPUSD 1.2747 0.20 0.11 -5.58
USDJPY 113.06 -0.54 -0.62 0.35

Sepetler Son Günlük Değ.
(%)

Haftalık Değ.
(%)

Yılbaşı Değ.
(%)

½ $ + ½ € 5.6000 1.54 0.50 34.50
Dolar Endeksi 96.7140 -0.34 -0.67 4.98
REK 69.03 - - -18.94

Emtialar Son Günlük Değ.
(%)

Haftalık Değ.
(%)

Yılbaşı Değ.
(%)

Ons Altın 1,238.09 0.64 1.93 -5.00
Gram Altın 208.84 0.51 1.31 31.49
WTI 53.51 0.65 3.36 -11.05
BRENT 62.34 0.64 2.71 -6.40
Bakır 2.86 -0.10 1.96 -12.30

Tahviller Son Günlük Değ.
bp

Haftalık Değ.
bp

Yılbaşı Değ.
bp

Türkiye 2 Yıllık 19.3039 -39.56 -52.97 591.90
Türkiye 10 Yıllık 16.0903 -19.57 12.73 453.10
ABD 10 Yıllık 2.9475 -3.40 -11.01 53.75
ABD 2 Yıllık 2.8129 -1.63 -2.61 92.59
Almanya 10 Yıllık 0.3067 0.04 -4.04 -12.35
Almanya 2 Yıllık -0.6023 -0.02 -2.07 1.75

Gelişmekte Olan
Ülke Kurları Son Günlük Değ.

(%)
Haftalık Değ.

(%)
Yılbaşı Değ.

(%)
USDZAR 13.6158 -0.72 -2.25 10.18
USDIDR 14,275.00 0.25 -1.65 5.19
USDTRY 5.2466 -0.13 -0.60 38.41
USDRUB 66.4510 -0.10 -0.95 15.11
USDBRL 3.8416 -0.02 -0.88 15.96
USDCNY 6.8366 -0.63 -1.63 5.07
USDMXN 20.2688 -0.44 -0.98 3.09
USDCZK 22.7797 -0.38 -0.70 6.98
USDHUF 262.1350 0.00 0.00 1.25
USDPLN 3.7563 -0.41 -1.13 7.91
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EURO/DOLAR

Dün paritede imalat PMI verileri takip edildi. Euro Bölgesi’nde dün
imalat PMI verisi beklentilerin üzerinde 51,8 seviyesinde açıklandı.
G-20 zirvesinde ABD Çin arasında mutabakat sağlanması küresel
piyasalarda risk iştahının artmasına neden oldu. Dolar endeksi 96.6
seviyesinde bulunuyor. ABD’de kasım ayı üretim PMI 55,3 , ISM
imalat PMI 57,6 olan beklentileri aşarak 59,3 olarak açıklandı.
Düşen trendin altında fiyatlanan paritede geri çekilmelerde 1,1342 -
1,1325 ve 1,1310 seviyeleri destek olarak takip edilebilir. Yukarı
yönlü hareketlerde 1,1385 - 1,1400 ve 1,1415 seviyeleri öne çıkıyor.
Euro Bölgesi’nde bugün ÜFE verisi takip ediliyor olacak. 

Günlük Pivot Seviyeleri

   1.1444

  1.1416  

 1.1401   
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  1.1330  

   1.1315

GBP/USD

GBPUSD paritesinde zayıf seyir devam ediyor. 11 Aralık’ta
yapılacak parlamento oylaması öncesi aşağı yönlü risklerin artması
ve bazı bakanların ayrılığı istemediğine dair dedikodular pariteyi
aşağıya çekmeye devam ediyor. Dün sterlin dolar karşısında değer
kaybeden ender para birimlerinden biriydi. Teknik olarak 1,27 ve
devamında 1,2650 oldukça kritik destek noktaları. Bu seviyelerin
altında aşağı yönlü hareketler sertleşebilir. Paritede yukarıda
sırasıyla 1,2852 ve 50 günlük üssel ortalamamaların bulunduğu
1,2930 direnç seviyeleri takip edilebilir. İlerleyen günlerde paritede
Brexit kaynaklı haberlerin sert dalgalanmalara neden olduğunu
görebiliriz. Parlamento oylaması öncesi AB ve İngiltere’den
yapılacak açıklamaları yakından takip etmekte yarar var.

Günlük Pivot Seviyeleri
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USDTRY

Dolar/TL kuru pazartesi günü 5,1412 ve 5,2856 seviyeleri arasında
dalgalanarak günü 5,2535 seviyesinden tamamladı. Hafta sonu G-
20 zirvesinden küresel ticaret savaşlarına ilişkin ateşkese varıldığı
haberinin gelmesi doların küresel bazda değer kaybetmesine neden
olmuştu. Fakat sabah saatlerinde açıklanan enflasyon verisinin
ardından TL varlıklarında görülen negatif ayrışma Dolar/TL kuruna
da yansıdı.  Kur sabah 08:30 itibariyle 5,2490 seviyelerinden işlem
görüyor. Kurda bugün yukarıda 5,2850 ve 5,3050 seviyeleri direnç
bölgeleri takip edilebilir. Aşağıda ise 5,2230 ve 5,2040 seviyeleri
aşağıda kurun destek seviyeleri olabilir. Aşağıda 200 günlük üssel
ortalamaların bulunduğu 5,1240 seviyesi daha kuvvetli bir destek
seviyesi olarak karşımıza çıkıyor.

Günlük Pivot Seviyeleri

   5.3009
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EUR/TRY

Euro Bölgesi’nde dün imalat PMI verisi beklentilerin üzerinde 51,8
seviyesinde açıklandı. Yurt içinde kasım ayında % 0,70 düşüş
göstermesi beklenen TÜFE %1,44 oranında düşüş yaşadı. Üretici
fiyatlarında ise düşüş % 2,53 oranında gerçekleşti. İmalat PMI 44,70
açıklanarak, imalat sektörü üzerindeki maliyet baskısının belirli
ölçüde azaldığını fakat seviyenin yükselmesine rağmen sektördeki
daralmanın sekizinci aya girdiğine işaret etti. Kurda 22 günlük
hareketli ortalamanın direnç oluşturduğu gözlemleniyor. Yukarı
yönlü hareketlerde 5,9950 - 6,0350 -  6,0650 seviyeleri direnç olarak
öne çıkıyor. Kurdaki düşüşlerde 5,9620 - 5,9210 ve 5,8450
seviyeleri destek olarak takip edilebilir. Bugün yurt içinde veri akışı
sakin seyrederken Euro Bölgesi’nde ÜFE verisi izlenecek.

Günlük Pivot Seviyeleri
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Altın

Fed Başkanı Powell'ın mevcut politika faizinin nötr seviyelerin biraz
altında olduğunu belirtmesi, Fed’in faiz artırımlarına gelecek yıl ara
verebileceğine dair beklentileri güçlendirmişti. Bu taraftaki
beklentiler bir süredir doları zayıflatan ana etken olarak karşımıza
çıkıyordu. Hafta sonu ABD ve Çin arasında yapılan görüşmede
ticaret savaşlarına ilişkin 90 günlük ateşkes konusunda uzlaşıya
varılması doların küresel piyasalarda değer kaybetmesine neden
oldu. Dolardaki değer kaybına bağlı olarak ons altın fiyatlarında
yukarı yönlü hareketler etkili oldu. Haftanın ikinci işlem gününde ons
altın 1237$ seviyelerinden işlem görüyor. Ons altın tarafında
yükselişlerin hız kazabilmesi için 1240$ direncinin aşılması ve
üzerinde kapanışlar yaşanması gerektiğini değerlendiriyoruz. 

Günlük Pivot Seviyeleri

   1,248.66

  1,243.56  

 1,240.80   

1,238.05    

 1,232.94   

  1,227.83  

   1,225.08

XAG/USD

Fed Başkanı Powell'ın mevcut politika faizinin nötr seviyelerin biraz
altında olduğunu belirtmesi, Fed’in faiz artırımlarına gelecek yıl ara
verebileceğine dair beklentileri güçlendirmişti. Bu taraftaki
beklentiler bir süredir doları zayıflatan ana etken olarak karşımıza
çıkıyordu. Hafta sonu ABD ve Çin arasında yapılan görüşmede
ticaret savaşlarına ilişkin 90 günlük ateşkes konusunda uzlaşıya
varılması doların küresel piyasalarda değer kaybetmesine neden
oldu. Dolardaki değer kayıplarına bağlı olarak gümüş fiyatları
toparlanma kaydediyor. Haftanın ikinci işlem gününde 14,50$
seviyelerinden fiyatlanan gümüşte teknik olarak 14,57$ ile 14,64$
seviyeleri direnç olarak takip edilebilir. Olası geri çekilmelerde ise
14,43$ ile 14,33$ seviyeleri destek olarak izlenebilir. 

Günlük Pivot Seviyeleri
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Brent

Brent petrol Aralık ayına güçlü bir başlangıç yaptı. Kasım ayında
yaklaşık %20 değer kaybıyla son 10 yılın en büyük aylık kaybını
yaşayan brent petrol Rusya ve Suudi Arabistan’ın 2019 yılında brent
petrol piyasasın yönetiminin uzatılması konusunda anlaşmaya
varması ile pazartesi gününü %4,8’lik yükselişle $61,9’dan
tamamladı. Öte yandan Katar’ın OPEC’ten ayrılacağını açıklaması
kontrat fiyatları üzerinde etkili olmadı. 6-7 Aralık’ta Viyana’da
yapılacak OPEC toplantısı piyasa için önemini koruyor. Teknik
olarak baktığımızda Brent petrol $61’ın üzerindeki seviyelerini
koruyabilirse yukarıda yatay trendin bulunduğu $64,7 seviyelerini
bulan yükselişler gerçekleştirebilir. Aşağıda ise geçtiğimiz haftanın
dip seviyesi olan $57,5 seviyesi ilk önemli destek seviyesi olarak
görülebilir.

Günlük Pivot Seviyeleri
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USD/JPY

Hafta sonu G-20 zirvesinde ABD Başkanı Trump ve Çin devlet
Başkanı Şi Cinping’in ticaret savaşlarını bir süre durdurmak, yeni
vergiler koymamak ve görüşmeleri derinleştirmek konusunda
mutabakat sağladı. Ticaret savaşlarında ateşkese gidilmesi risk
iştahını desteklerken dolar küresel piyasalarda değer kaybetti. Asya
para birimlerinde değer kazancı gözlemlenirken dolar endeksi 96.6
seviyesinde fiyatlanıyor. ABD’de kasım ayı üretim beklenti
düzeyinde PMI 55.3 seviyesinde açıklanırken, ISM imalat PMI 57,6
olan beklentileri aşarak 59,3 olarak açıklandı. Paritede yükseliş
kanalının altında kapanış gözlemleniyor. Aşağı yönlü hareketlerin
devamında 112,90 112,60 ve devamında 112,30 seviyeleri destek
olarak takip edilebilir. Yukarı yönlü hareketlerde 113,50 – 113,65 ve
113,80 seviyeleri takip edilebilir.

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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