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TCMB’nin para politikasını gevşetebileceğine ilişkin yorumlar TL
varlıklarda kar realizasyona için kullanılırken, küresel risk iştahının
da terse döndüğü görülüyor. ABD’de verim eğrisinin terse dönmesi
ve büyümeye ilişkin kaygılar küresel risk iştahını baskılıyor. Dün
ABD’de borsalarında sert kayıplar yaşanırken bugün ABD borsaları
tatil nedeniyle kapalı olacak. Bugün TCMB’nin 2019 Yılı Para ve Kur
Politikası raporu yayınlanacak.

Açıklanacak Önemli Ekonomik Veriler
    
•    12:00 Euro Bölgesi – Hizmet PMI Önem: Yüksek
•    18:00 ABD – ISM Hizmet PMI Önem: Yüksek
 

Türkiye

Merkez Bankası, TÜİK'in önceki gün açıkladığı kasım enflasyonu ile
ilgili değerlendirmelerini paylaştı. Kasım ayında tüketici fiyatları
%1,44 oranında azaldığını ve yıllık enflasyonun 3,62 puan
gerileyerek % 21,62'ye indiğini bu dönemde yıllık enflasyonun tüm
ana gruplarda düşüş kaydettiğini belirtti. Türkiye'nin fiyat düzeyinin
ticaret yaptığı ülkelerin fiyat düzeylerine göre değişimini gösteren
TÜFE bazlı reel efektif döviz kuru endeksi eylülde gördüğü tarihi
düşük seviyeden toparlanmaya kasım ayında da devam ederek
74,59 seviyesine çıktı. Yurtiçinde bugün TCMB 2019 Yılı Para Ve
Kur Politikası metninin yayınlanması bekleniyor.

Euro Bölgesi

Euro Bölgesi Maliye Bakanları, İtalya'nın 2019 yılı bütçe tasarısının
Avrupa Birliği kurallarını ihlal ettiğini belirttiler ve Roma'nın bu
tasarıyı değiştirmesi gerektiği konusunda AB Komisyonu'na destek
verdiler. Önceki gün Brüksel'de yapılan toplantının ardından yazılı
bir açıklama yapan Euro Bölgesi maliye bakanları, "AB
Komisyonu'nun değerlendirmelerini destekliyoruz ve İtalya'ya Euro
Bölgesi İstikrar ve Büyüme Paktı'na uyum için gerekli tedbirleri
alması tavsiyesinde bulunuyoruz. Biz ayrıca, AB Komisyonu ile
İtalyan otoriteler arasında devam eden diyaloğu destekliyoruz"
ifadelerini kullandılar. Euro Bölgesi ÜFE ekim ayında beklentilerin
üzerinde %0,8 seviyesinde gelirken yıllık bazda %4,9 seviyesinde
açıklandı. Bugün Euro Bölgesi’nde açıklanacak hizmet PMI ve
perakende satışlar takip edilebilir.

ABD

Fed Başkanı Powell ABD ekonomisinin gücü hakkındaki fikrini
yineleyerek, ABD işsizlik oranının 1969'dan bu yana en düşük
seviyesine inmesi, ücret artışları, artan hanehalkı refahı ve yükselen
tüketici güveninin güçlü tüketici harcamalarını desteklediğini söyledi.
ABD ekonomisinin düşük ücretlilerin gelirlerinde son yıllarda görülen
yavaş büyüme, sadece son dönemde yükselen verimlilik ve
yaşlanan nüfus gibi uzun vadeli zorluklarla karşı karşıya
bulunduğunu sözlerine ekledi. ABD Başkanı Donald Trump Çin'le
ilgili açıklamalarda bulundu. Ticaret savaşı endişelerinin yeniden
yükselmesine neden oldu.  Trump, Çin ile gerçek bir ticaret
anlaşmasına ulaşılamaması durumunda gümrük vergilerinin
süreceğini belirterek "Benim tarife adamı olduğumu hatırlayın"
ifadesini kullandı. Bugün ABD’de ADP tarımdışı istihdam değişikliği,
ISM hizmet PMI ve bej kitap takip edilecek.
 

Piyasa Verileri
Pariteler Son Günlük Değ.

(%)
Haftalık Değ.

(%)
Yılbaşı Değ.

(%)
USDTRY 5.4013 0.21 3.43 42.50
EURTRY 6.1254 0.23 3.11 34.64
EURUSD 1.1328 -0.11 -0.35 -5.59
GBPUSD 1.2694 -0.15 -1.04 -5.98
USDJPY 113.04 0.20 -0.52 0.33

Sepetler Son Günlük Değ.
(%)

Haftalık Değ.
(%)

Yılbaşı Değ.
(%)

½ $ + ½ € 5.7538 2.75 3.03 38.20
Dolar Endeksi 97.1600 0.20 0.39 5.47
REK 69.03 - - -18.94

Emtialar Son Günlük Değ.
(%)

Haftalık Değ.
(%)

Yılbaşı Değ.
(%)

Ons Altın 1,235.35 -0.23 1.19 -5.21
Gram Altın 214.54 -0.02 4.65 35.07
WTI 52.60 -0.53 4.23 -12.56
BRENT 61.30 -0.56 3.55 -7.97
Bakır 2.83 0.14 -0.30 -13.30

Tahviller Son Günlük Değ.
bp

Haftalık Değ.
bp

Yılbaşı Değ.
bp

Türkiye 2 Yıllık 19.7752 47.13 -8.65 639.03
Türkiye 10 Yıllık 16.1880 9.77 -3.84 462.87
ABD 10 Yıllık 2.9118 -0.40 -14.85 50.18
ABD 2 Yıllık 2.8028 -0.21 -1.39 91.58
Almanya 10 Yıllık 0.2648 -0.02 -8.16 -16.54
Almanya 2 Yıllık -0.6165 -0.09 -3.35 0.33

Gelişmekte Olan
Ülke Kurları Son Günlük Değ.

(%)
Haftalık Değ.

(%)
Yılbaşı Değ.

(%)
USDZAR 13.8549 0.00 0.66 12.11
USDIDR 14,420.00 0.91 -0.76 6.26
USDTRY 5.4027 0.24 3.46 42.53
USDRUB 66.9090 0.19 -0.25 15.90
USDBRL 3.8532 0.01 0.04 16.31
USDCNY 6.8670 0.47 -1.25 5.54
USDMXN 20.5233 0.02 1.40 4.39
USDCZK 22.8928 0.12 0.31 7.51
USDHUF 286.0100 0.16 0.45 10.48
USDPLN 0.0000 0.00 0.00 0.00
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EURO/DOLAR

Euro Bölgesi ÜFE ekim ayında beklentileri aşarak  %0,8
seviyesinde açıklanırken, yıllık bazda %4,9 seviyesinde açıklandı.
Trump'ın dün Çin ile gerçek bir ticaret anlaşmasına ulaşılamaması
durumunda gümrük vergilerinin süreceğini belirtmesi tekrar ticaret
savaşı endişelerinin yükselmesine neden oldu. 22 günlük hareketli
ortalamanın üzerinde kapanışlarda başarılı olamayan parite düşen
trendin altında fiyatlanmaya devam ediyor. Geri çekilmelerde
1,1310–1,1295 ve 1,1280 seviyeleri destek olarak takip edilebilir.
Yukarı yönlü hareketlerde 1,1340-1,1365 ve 1,1380 seviyeleri direnç
olarak öne çıkıyor. Euro Bölgesi’nde bugün hizmet PMI ve
perakende satışlar, ABD’de ADP tarım dışı istihdam değişikliği, ISM
hizmet PMI ve bej kitap takip edilebilir.

Günlük Pivot Seviyeleri

   1.1374

  1.1360  

 1.1344   

1.1328    

 1.1314   

  1.1300  

   1.1284

GBP/USD

GBPUSD paritesinde zayıf seyir devam ediyor. Dün Avam
Kamarası’nın hükümeti 11 Aralık’ta yapılacak parlamento oylaması
öncesi yasal tavsiye vermeyerek parlamentoyu aşağıladığına
hükmetmesi paritenin üst üste 4.günde de aşağı yönlü seyir
izlemesine neden oldu. Öte yandan New York Fed Başkanı
Williams’ın kademeli faiz artışını desteklediğine yönelik açıklamalar
doların tarafının güçlenmesinde etkili oldu. Sabah saatlerinde
1,2680 seviyelerinden işlem gören paritede bu seviyelere dikkat
etmekte yarar var. 1,2650 seviyesinin altında aşağı yönlü hareketler
sertleşebilir. Paritede yukarıda sırasıyla 1,2749 ve 50 günlük üssel
ortalamamaların bulunduğu 1,2930 direnç seviyeleri takip edilebilir.
Parlamento oylaması öncesi AB ve İngiltere’den yapılacak
açıklamaları yakından takip etmekte yarar var.

Günlük Pivot Seviyeleri

   1.2775

  1.2750  

 1.2722   

1.2694    

 1.2669   

  1.2644  

   1.2616
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USDTRY

Dolar/TL kuru salı günü 5,2337 ve 5,4574 seviyeleri arasında
dalgalanarak günü 5,3899 seviyesinden tamamladı. Uzun zamandır
aşağı yönlü ve nispeten daha az volatil seyreden Dolar/TL kurunda
enflasyon verisinin ardından tekrardan sert hareketler yaşanarak
dalga boyunun yükseldiğini görüyoruz.  Kur sabah 08:30 itibariyle
5,3820 seviyelerinde yatay bir görünüm izliyor. Dünün en yüksek
seviyesi olan 5,4574 ve 50 günlük üssel ortalamaların bulunduğu
5,5143 seviyesi kurda bugün izlenecek önemli direnç seviyeleri.
Olası aşağı yönlü hareketlerde ise 5,3450 ve 5,3050 yatay
trendlerinin bulunduğu seviyeler kurun destek noktaları olabilir. 200
günlük üssel ortalamaların bulunduğu 5,1280 seviyesi daha büyük
resimde önemli bir hedef olarak karşımıza çıkıyor.

Günlük Pivot Seviyeleri

   5.4517

  5.4321  

 5.4167   

5.4013    

 5.3816   

  5.3620  

   5.3466

EUR/TRY

Euro Bölgesi ÜFE ekim ayında beklentileri aşarak  %0,8, yıllık
bazda %4,9 seviyesinde açıklandı. Dün euro bölgesi maliye
bakanlarının gerçekleştirdiği toplantıda bakanlar AB-İtalya
arasındaki bütçe konusu ile ilgili yapıcı görüşmeleri desteklediklerini
açıkladılar. Yurtiçinde veri akışı bulunmazken hafta başı açıklanan
enflasyon oranlarının kur üzerinde etkisinin sınırlı kalırken, TL’de
negatif ayrışmanın devam ettiği gözlemleniyor. Kurda yükselişlerin
devam etmesi halinde 6,1170-6,1220 ve 5,1375 seviyeleri direnç
olarak öne çıkıyor. Kurdaki düşüşlerde 6,0650-6,0380 ve
6,0150 seviyeleri destek olarak takip edilebilir. Bugün Euro
Bölgesi’nde hizmet PMI ve perakende satışlar yurtiçinde TCMB
2019 Yılı Para Ve Kur Politikası metni takip edilebilir.

Günlük Pivot Seviyeleri

   6.1824

  6.1582  

 6.1418   

6.1254    

 6.1012   

  6.0770  

   6.0606
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Altın

Fed Başkanı Powell’ın son dönemdeki açıklamaları ve hafta sonu
ABD – Çin arasındaki görüşmede ticaret savaşlarına ilişkin 90
günlük ateşkes kararına varılması, doların küresel piyasalarda
değer kaybetmesine neden olurken ons altın fiyatları toparlanma
kaydederek 1240$ seviyesinin üzerini test etti. 1240$ seviyesi ons
altın tarafında önemli bir direnç noktası olarak takip edilirken dün
test edilen bu seviye üzerinde kalıcılık sağlanamadı. New York Fed
Başkanı John Williams konuşmasında ABD ekonomisine ilişkin
iyimser bir görüş dile getirdi, kademeli faiz artışlarına ilişkin
desteğini yineledi. Bugün dolar kayıplarını belirli ölçüde geri alırken
ons altın fiyatlarının 1235$ seviyesine geri çekildiği görülüyor.
Yükselişlerde 1240$ seviyesi halen güçlü direnç olarak takip
ediliyor. 

Günlük Pivot Seviyeleri

   1,243.62

  1,241.54  

 1,238.39   

1,235.25    

 1,233.16   

  1,231.08  

   1,227.93

XAG/USD

Fed Başkanı Powell’ın son dönemdeki açıklamaları ve hafta sonu
ABD – Çin arasındaki görüşmede ticaret savaşlarına ilişkin 90
günlük ateşkes kararına varılması, doların küresel piyasalarda
değer kaybetmesine neden olurken gümüş fiyatları toparlanma
kaydederek 14,67$ seviyesini test etti. New York Fed Başkanı John
Williams konuşmasında ABD ekonomisine ilişkin iyimser bir görüş
dile getirdi, kademeli faiz artışlarına ilişkin desteğini yineledi. Bugün
dolar değer kayıplarını belirli ölçüde geri alırken gümüş fiyatlarında
düzeltme hareketlerinin yaşandığı izleniyor. Haftanın üçüncü işlem
gününde 14,46$ seviyelerinden fiyatlanan gümüşte teknik olarak
14,55$ ile 14,66$ seviyeleri direnç olarak takip edilebilir. Olası geri
çekilmelerde ise 14,40$ ile 14,33$ seviyeleri destek olarak
izlenebilir. 

Günlük Pivot Seviyeleri

   14.64

  14.59  

 14.52   

14.46    

 14.41   

  14.36  

   14.29
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Brent

Aralık ayına güçlü bir başlangıç yapan brent petrol dün gün içinde
arz bolluğu endişelerinin azalmasıyla $63,6 seviyelerine kadar
yükseliş kaydetti. Fakat Suudi Arabistan-Rusya anlaşmasının 6
Aralık’ta yapılacak OPEC toplantısı öncesi henüz
detaylandırılmaması brent petrolün bu seviyelerde kalıcı olmasını
engelledi. Sabah saatlerinde brent petrol $61,1 seviyelerinden işlem
görüyor.  OPEC’ten dün yapılan açıklamalarda Katar’ın birlikten
ayrılmasının sorun teşkil etmeyeceği ve günlük arzın 1,3 milyon varil
düzeyinde azaltılmasına yönelik görüşmelerin sürdürüldüğü bildirildi.
Teknik olarak baktığımızda brent petrolün $61’ın üzerinde
tutunabilse $64,7 seviyelerini gören yükselişler yapabileceğini
düşünüyoruz. $61’ın altında $57,4 seviyesi brent petrolün destek
seviyesi olarak kabul edilebilir.

Günlük Pivot Seviyeleri

   62.49

  62.05  

 61.67   

61.29    

 60.84   

  60.40  

   60.02

USD/JPY

G-20 zirvesinde Trump ve Şi Cinping arasındaki ticaret konusunda
mutabakat sağlanmasının ardından, Trump'ın dün Çin ile gerçek bir
ticaret anlaşmasına ulaşılamaması durumunda gümrük vergilerinin
süreceğini belirtmesi tekrar ticaret savaşı endişelerinin
yükselmesine neden oldu. Konuyla ilgili endişeye neden olan haber
akışları paritede düşüşleri sınırlandırıyor. Dün dolara karşı değer
kazancının gözlemlendiği japon yeninde bugün kazancının bir
kısmını verdiği görülüyor. Paritede yükselişlerin devam etmesi
halinde  113,20 – 113,35 ve 113,50 seviyeleri takip edilebilir. Aşağı
yönlü hareketlerde 112,85- 112,65 ve devamında 112,40 seviyeleri
destek olarak takip edilebilir. Bugün ABD’de ADP tarımdışı istihdam
değişikliği, ISM hizmet PMI ve bej kitap takip edilecek.

Günlük Pivot Seviyeleri

   113.64

  113.36  

 113.20   

113.04    

 112.76   

  112.49  

   112.32
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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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