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Piyasa Gündemi

Risk iştahında zayıf seyir ve hisse piyasalarında satış baskısı
devam ediyor. Para politikasına ilişkin endişelerle TL varlıklar
negatif ayrışırken dün yayınlanan TCMB 2019 Yılı Para ve Kur
Politikası metninde ve Finansal İstikrar ve Kalkınma Komitesi
toplantısında sıkı duruş söyleminin yinelenmesi TL varlıkların
toparlanmasına katkı sağladı. Bugün OPEC toplantısı piyasaların
yakın takibinde olacak.

Açıklanacak Önemli Ekonomik Veriler
    
•    16:15 ABD – ADP Tarım Dışı İstihdam Değişikliği Önem: Yüksek
•    18:00 ABD – ISM Hizmet PMI Önem: Yüksek

Türkiye

TCMB’nin 2019 Yılı Para ve Kur Politikası metninde enflasyonun
öncelikle tek hanelere indirilmesi, sonrasında kademeli azalarak %
5 düzeyinde istikrar kazanmasının hedeflendiğini bildirildi. Ana
hedefin fiyat istikrarı olmayı sürdüreceği ifade edilen metinde 2019
yılı için 8 politika toplantısı planlandığı belirtildi. Nominal ve reel
döviz kuru hedeflemesinin olmadığı söylenen TCMB metninde,
bununla birlikte döviz hareketlerindeki istikrarsızlaşmaya kayıtsız
kalınmayacağının altı çizildi. Fitch Ratings'in Türk bankalarıyla ilgili
değerlendirmesine göre kurum, 2018 son çeyrek ve 2019'da Türk
bankalarında düşük büyüme beklediklerini bildirdi. Finansal istikrar
ve kalkınma komitesi toplantısında para ve maliye politikalarındaki
sıkı duruşa devam edileceği ve yeni ekonomi programı eylemlerinin
bu çerçevede gerçekleştirileceği vurgulandı.

Euro Bölgesi

Dün açıklanan Almanya kasım ayı hizmet PMI 53,3 ile mayıs
2018’den beri en düşük seviyesine gerilerken, Euro Bölgesi hizmet
PMI 53,4 ile beklentileri aştı. Ekim ayı perakende satışlar, bir önceki
aya göre %0,3 artış gösterdi. İtalya Ekonomi Bakanı Tria, hükümetin
2019 bütçesine ilişkin Avrupa Komisyonu ile ihtilafı çözmeyi
amaçlarken borcu düşürmeye yardımcı olmak için gelecek yıl ilave
varlık satışları yapmayı değerlendirdiğini bildirdi. Theresa May,
Brexit tartışmasının yıpratıcı olduğunu ve hükümetin ülkenin AB
üyeliği konusunda yeni bir referandum düzenlenmesi halinde
bölünmelerin daha da kötüye gideceğini bildirdi. Fitch ECB’den
2019 yılında faiz artışı beklemediklerini bildirdi. Bugün Euro
Bölgesi’nde Almanya fabrika siparişleri verisi takip edilecek.

ABD

ABD Başkanı Donald Trump Çin'le ilgili gerçek bir ticaret
anlaşmasına ulaşılamaması durumunda gümrük vergilerinin
süreceğini belirterek ticaret savaşı endişelerinin yeniden
yükselmesine neden oldu. Bu gelişmenin ardından Çin Ticaret
Bakanlığı tarafından dün yapılan açıklamaya göre Beijing, ABD ile
uzlaşma sağlanan belirli konularda hızlı bir şekilde uygulamaya
geçecek ve 90 günlük program ve yol haritası içinde ticaret
müzakerelerini ileri safhaya taşıyacağını bildirdi. Fitch Fed’in 2019
yılında 3 kez faiz artıracağını öngördüklerini bildirdi. Bugün ABD’de
ekim ayı ticaret dengesi,fabrika satışları,ISM hizmet PMI ve ADP
tarım dışı istihdam değişikliği verisi takip edilebilir. 

Piyasa Verileri
Pariteler Son Günlük Değ.

(%)
Haftalık Değ.

(%)
Yılbaşı Değ.

(%)
USDTRY 5.3725 0.83 3.93 41.74
EURTRY 6.1001 0.86 3.41 34.08
EURUSD 1.1333 -0.11 -0.50 -5.55
GBPUSD 1.2708 -0.19 -0.57 -5.87
USDJPY 112.87 -0.31 -0.46 0.18

Sepetler Son Günlük Değ.
(%)

Haftalık Değ.
(%)

Yılbaşı Değ.
(%)

½ $ + ½ € 5.6745 -1.38 3.18 36.29
Dolar Endeksi 97.1090 0.04 0.34 5.41
REK 69.03 - - -18.94

Emtialar Son Günlük Değ.
(%)

Haftalık Değ.
(%)

Yılbaşı Değ.
(%)

Ons Altın 1,236.72 -0.04 1.03 -5.10
Gram Altın 213.62 0.78 4.98 34.49
WTI 52.24 -1.41 1.70 -13.17
BRENT 60.96 -1.29 1.87 -8.47
Bakır 2.80 -0.89 -1.49 -14.14

Tahviller Son Günlük Değ.
bp

Haftalık Değ.
bp

Yılbaşı Değ.
bp

Türkiye 2 Yıllık 19.9601 18.49 1.51 657.52
Türkiye 10 Yıllık 16.2488 6.08 -7.03 468.95
ABD 10 Yıllık 2.8977 -1.41 -13.12 48.77
ABD 2 Yıllık 2.7906 -3.27 -2.01 90.36
Almanya 10 Yıllık 0.2762 -0.02 -4.62 -15.40
Almanya 2 Yıllık -0.6102 -0.20 -1.21 0.96

Gelişmekte Olan
Ülke Kurları Son Günlük Değ.

(%)
Haftalık Değ.

(%)
Yılbaşı Değ.

(%)
USDZAR 13.9345 0.56 1.90 12.75
USDIDR 14,570.00 1.22 1.11 7.37
USDTRY 5.3728 0.84 3.93 41.74
USDRUB 66.6850 0.17 0.58 15.52
USDBRL 3.8690 0.01 0.43 16.79
USDCNY 6.8850 0.41 -0.83 5.81
USDMXN 20.5682 0.28 1.70 4.62
USDCZK 22.8635 0.12 0.30 7.37
USDHUF 285.6200 0.22 0.50 10.32
USDPLN 3.7821 0.17 0.50 8.65
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EURO/DOLAR

Euro Bölgesi'nde hizmet PMI ve perakende satışlar beklentilerin
üzerinde açıklanarak yükseliş kaydetti. Beijing, ABD ile uzlaşma
sağlanan belirli konularda hızlı bir şekilde uygulamaya geçileceğini
dün açıkladı ve bu açıklama ile önceki gün Trump’ın belirsizlik ve
endişe yaratan söylemlerine cevap vermiş oldu. Bu gelişme
endişelerin azalmasına ve doların değer kaybetmesine neden
olurken euro da bu haftaki kayıplarını geri aldı. 22 günlük hareketli
ortalamanın üzerinde direnç oluşturan paritede yükselişlerde
1,1360-1,1375 ve 1,1385 seviyeleri direnç olarak öne çıkıyor. Geri
çekilmelerde 1,1335–1,1325 ve 1,1315 seviyeleri destek olarak
takip edilebilir. Euro Bölgesi’nde Almanya Fabrika satışları, ABD’de
ekim ayı ticaret dengesi ve fabrika satışları veri takip edilebilir.

Günlük Pivot Seviyeleri

   1.1371

  1.1361  

 1.1347   

1.1333    

 1.1323   

  1.1314  

   1.1299

GBP/USD

GBPUSD paritesi çarşamba günü doların kısmen zayıf performansı
ile 4 günlük düşüş trendini sonlandırdı. ABD tahvil faizlerinde getiri
eğrisinin tersine döneceğine ilişkin endişelerin artması doların majör
para birimlerine karşı değer kaybı yaşamasını sağladı. Parite sabah
saatlerinde 1,2713 seviyelerinden yatay bir görünüm izliyor. Teknik
olarak aşağıda 1,2650 seviyesini dikkatle izlemeye devam ediyoruz.
Bu seviyenin altında aşağı yönlü hareketler sertleşebilir. Paritede
yukarıda sırasıyla 1,2835 ve 50 günlük üssel ortalamamaların
bulunduğu 1,2898 direnç seviyeleri olarak takip edilebilir. 11
Aralık'ta yapılacak parlamento oylaması öncesi AB ve İngiltere’den
yapılacak açıklamaları yakından takip etmekte yarar var.

Günlük Pivot Seviyeleri

   1.2769

  1.2754  

 1.2731   

1.2708    

 1.2693   

  1.2679  

   1.2656
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USDTRY

Dolar/TL kuru çarşamba günü 5,3102 ve 5,4537 seviyeleri arasında
dalgalanarak günü 5,3282 seviyesinden tamamladı. Dün Türk
lirasının hafta başından bu yana ilk defa diğer para birimlerine göre
olumlu ayrıştığını gördük.  Kur sabah 08:30 itibariyle 5,3650
seviyelerinde yukarı yönlü bir seyir izliyor. Kur dün salı günü
gördüğü en yüksek seviye olan 5,4537’ye yakın bölgelerden işlem
gördü fakat bu bölgenin üstüne çıkamadı. 5,4537 ve 50 günlük
üssel ortalamaların bulunduğu 5,5065 seviyesi kurda bugünkü
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 5,13
seviyesi daha büyük resimde önemli bir hedef olarak karşımıza
çıkıyor.

Günlük Pivot Seviyeleri

   5.4917

  5.4468  

 5.4096   

5.3725    

 5.3276   

  5.2827  

   5.2455

EUR/TRY

Euro Bölgesi’nde dün hizmet PMI rakamları takip edildi. Euro
Bölgesi hizmet PMI 53,4 ile beklentileri aşarken ekim ayı perakende
satışlar, bir önceki aya göre %0,3 yükseldi. Son dönemde Euro
Bölgesi'nde beklentileri karşılamayan makroekonomik verilerde
toparlanma sağlandı. Yurtiçinde dün TCMB 2019 yılı para ve kur
politikasını açıkladı. Enflasyon hedefini %5 olarak koruyan Merkez
Bankası, para politikasının bu hedef doğrultusunda oluşturulacağını
bildirdi. Ana hedefin fiyat istikrarı olmayı sürdüreceği vurgulandı.
Rapor sonrası TL’de haftanın 3. işlem gününde toparlanma
kaydedildi ve kurda sınırlı geri çekilme gözlemlendi. Yükselişlerde
6,1375 – 6,1680 ve 6,1830 seviyeleri direnç olarak takip edilebilir.
Geri çekilmelerde 6,0697 - 6,0150 ve 5,9895 seviyeleri destek
olarak öne çıkıyor.

Günlük Pivot Seviyeleri

   6.2526

  6.1952  
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Altın

Fed Başkanı Powell’ın son dönemdeki açıklamaları, ticaret
savaşlarına ilişkin 90 günlük ateşkes kararına varılması ve ABD’de
verim eğrisinin terse dönmesine bağlı olarak ABD büyümesine
ilişkin artış kaydeden endişeler doların küresel piyasalarda değer
kaybetmesine neden olurken ons altın fiyatlarının toparlanma
kaydettiği izleniyor. Son günlerde dolardaki zayıflama ile güç
kazanan ons altınının 1240$ direncini test ettiği izleniyor. Güçlü
direnç konumundaki 1240$ seviyesi üzerindeki kapanışlarda yukarı
yönlü hareketlerin hız kazanabileceğini değerlendiriyoruz. Dolardaki
zayıf seyrinde sürmesine bağlı olarak 1240$ direnci üzerinde 1256$
ve 1265$ seviyeleri gündeme gelebilir. Geri çekilmelerde ise 1230$
ve 1220$ seviyeleri destek olarak takip edilebilir. 

Günlük Pivot Seviyeleri

   1,244.51

  1,242.70  

 1,239.77   

1,236.84    

 1,235.03   

  1,233.22  

   1,230.29

XAG/USD

Fed Başkanı Powell’ın son dönemdeki açıklamaları, ticaret
savaşlarına ilişkin 90 günlük ateşkes kararına varılması ve ABD’de
verim eğrisinin terse dönmesine bağlı olarak ABD büyümesine
ilişkin artış kaydeden endişeler doların küresel piyasalarda değer
kaybetmesine neden olurken gümüş fiyatlarının toparlanma
kaydetmesine katkı sağladı. Haftanın dördüncü işlem gününde
14,45$ 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. Bugün ABD’de açıklanacak ekonomik veriler doların ve
gümüşün seyri üzerinde etkili olabileceğinden yakından izlenilmesi
faydalı olacaktır.

Günlük Pivot Seviyeleri

   14.60

  14.56  

 14.49   

14.41    

 14.38   

  14.34  

   14.27
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Brent

Haftaya güçlü bir başlangıç yapan brent petrol bir günlük aranın
ardından yukarı yönlü hareketini sürdürdü. Bugün gerçekleşecek
OPEC toplantısı öncesi arz bolluğunun azaltılacağına dair
beklentiler ile Salı günü gördüğü tepelere yakın $63,3’ı test eden
brent petrol S. Arabistan Enerji Bakanı’nın OPEC ile arz kısıntısına
yönelik anlaşmaya varılması için henüz erken olduğunu belirtmesi
ile kazançlarının bir kısmını geri verdi. Brent petrol sabah
saatlerinde $61 seviyelerinden işlem görüyor. Brent petrolün $61’ın
üzerinde tutunması durumunda yükseliş potansiyelini koruyacağını,
 bu durumda iki gündür denenen fakat geçilemeyen $63,5 ve
üzerinde $64,7 seviyelerini gören yükselişler yapabileceğini
düşünüyoruz. $61’ın altında $57,4 seviyesi brent petrolün destek
seviyesi olarak kabul edilebilir.

Günlük Pivot Seviyeleri
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60.96    
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USD/JPY

ABD’de verim eğrisinin terse dönmesi risk iştahını baskılamaya
devam ediyor. ABD ve Çin’in ticaret konusunda mutabakat
sağlanmasının ardından, Trump'ın Çin ile gerçek bir ticaret
anlaşmasına ulaşılamaması durumunda gümrük vergilerinin
süreceğini belirtmesi tekrar ticaret savaşı endişelerinin
yükselmesine neden oldu. Beijing, ABD ile uzlaşma sağlanan belirli
konularda hızlı bir şekilde uygulamaya geçileceğini dün açıkladı ve
bu şekilde önceki gün Trump’ın belirsizlik ve endişe yaratan
söylemlerine cevap vermiş oldu. Dolarda ticaret savaşına ilişkin
endişelerin azalması ile birlikte değer kaybı, yende ise değer
kazancı gözlemlendi. Aşağı yönlü hareketlerde 112,65- 112,55 ve
devamında 112,40 seviyeleri destek olarak takip edilebilir.
Yükselişlerde 113,05 – 113,15 ve 113,3 seviyeleri direnç olarak öne
çıkıyor.

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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