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Piyasa Gündemi

Çinli teknoloji şirketi Huawei'nin CFO’su Wanzhou'nun ABD’nin
talebi üzerinde Kanada’da gözaltını alınması ticaret savaşlarına dair
endişeleri gündeme taşırken risk iştahını baskıladı. Bu sabah New
York Güney Bölgesi Başsavcılığı’nın Hakan Atilla’nın cezasının
artırılmasını istediği temyiz başvurusunu geri çektiği haberi ön plana
çıkıyor. Bugün OPEC’in arz kısıntısı kararını açıklaması bekleniyor.

Açıklanacak Önemli Ekonomik Veriler    

•    13:00 Euro Bölgesi – 2018/3Ç GSYH Önem: Orta
•    16:30 ABD – Tarım Dışı İstihdam Raporu Önem: Yüksek
 

Türkiye

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası tarafından haftalık menkul
kıymet istatistikleri açıklandı. Buna göre, yurt dışında yerleşik kişiler,
30 Kasım haftasında net 102,8 milyon dolarlık hisse senedi ve 7,2
milyon dolarlık şirket borçlanma senetleri alırken, 20,1 milyon
dolarlık devlet iç borçlanma senedi sattı. New York Güney Bölgesi
Başsavcılığı, ABD'deki İran yaptırımları davasında suçlu bulunan
eski Halk Bankası Genel Müdür Yardımcısı Mehmet Hakan Atilla’nın
cezasının artırılmasını istediği temyiz başvurusunu geri çekti.

Euro Bölgesi

Almanya'da ekimde fabrika siparişleri, aylık bazda yüzde 0,3
artarken, yıllık bazda yüzde 2,7 azaldı. Fabrika siparişlerinde 3 aydır
artışın kaydedildiği gözlemlendi. ECB yetkilileri yıllardır uygulanan
aşırı gevşek para politikasını sona erdirme yöntemlerini
değerlendirmeye başlarken, ele alınan öneriler arasında bankalara
bir yıldan uzun vadeli kredi verilmesi ve faiz oranlarının kademeli
artırılması bulunuyor. Euro Bölgesi’nde bugün 3. çeyrek  büyüme
rakamlarının açıklanması bekleniyor.

ABD

Çinli teknoloji şirketi Huawei'nin sahibinin kızı ve Mali İşler Direktörü
Mıng Vancou'nun, İran yaptırımlarını deldiği gerekçesiyle Kanada'da
gözaltına alınması son dönemde ticaret savaşının içinde bulunan
ABD ve Çin arasında yeni bir gerilimin ortaya çıkma ihtimali olarak
algılandı. Huawei BM, ABD ve AB'nin yaptırım ve ihracat
kontrollerine uyduklarını ve suçlamalar hakkında az bilgi verildiğini
belirterek Mıng'ın herhangi bir yanlışından haberdar olmadıklarını
söyledi. ABD’de özel sektör istihdamı kasım ayında beklentinin
altında 179 bin olarak açıklandı.  ABD'de ISM İmalat Dışı Endeksi
kasımda ekim ayındaki 60.3 seviyesinden 60.7'ye yükseldi. Bu
rakam, 13 yılın en güçlü ikinci performansı olarak kaydedildi.
Fabrika siparişleri ise aylık %2,1 daralarak son 4 ayda 3. kez düşüş
gösterdi.  ABD’de bugün tarım dışı istihdam raporu açıklanacak.
Ortalama saatlik kazanç verileri küresel piyasaların yakın takibinde
olacak.

OPEC

Dün OPEC toplantısı gerçekleşti. Toplantının kilit ülkesi ise Rusya,
diğer OPEC ülkeleri petrol üretiminin düşürülmesinden yana olurken
Rusya ağır kış koşulları gerekçesi ile bu konuya temkinli yaklaşıyor.
Arz kısınıtısı miktarının bugün açıklanması bekleniyor. 

 

Piyasa Verileri
Pariteler Son Günlük Değ.

(%)
Haftalık Değ.

(%)
Yılbaşı Değ.

(%)
USDTRY 5.3372 -0.11 2.39 40.81
EURTRY 6.0688 -0.37 2.75 33.39
EURUSD 1.1368 -0.11 0.41 -5.26
GBPUSD 1.2765 -0.13 0.18 -5.45
USDJPY 112.87 0.12 -0.56 0.17

Sepetler Son Günlük Değ.
(%)

Haftalık Değ.
(%)

Yılbaşı Değ.
(%)

½ $ + ½ € 5.7213 0.82 3.74 37.41
Dolar Endeksi 96.8510 0.04 -0.43 5.13
REK 69.03 - - -18.94

Emtialar Son Günlük Değ.
(%)

Haftalık Değ.
(%)

Yılbaşı Değ.
(%)

Ons Altın 1,239.12 0.07 1.40 -4.92
Gram Altın 212.62 -0.03 3.56 33.87
WTI 50.94 -1.43 0.50 -15.33
BRENT 59.50 -1.35 0.57 -10.66
Bakır 2.81 0.51 -0.63 -13.88

 
Gelişmekte Olan
Ülke Kurları Son Günlük Değ.

(%)
Haftalık Değ.

(%)
Yılbaşı Değ.

(%)
USDZAR 14.0683 0.11 1.51 13.84
USDIDR 14,465.00 -0.38 1.12 6.59
USDTRY 5.3372 -0.11 2.39 40.81
USDRUB 66.8670 -0.02 -0.20 15.83
USDBRL 3.8883 0.00 0.55 17.37
USDCNY 6.8758 -0.09 -1.16 5.67
USDMXN 20.3682 0.05 0.06 3.60
USDCZK 22.7629 0.07 -0.83 6.90
USDHUF 284.1650 0.11 -0.53 9.76
USDPLN 3.7655 0.16 -0.68 8.18
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EURO/DOLAR

Euro Bölgesi’nde dün Avrupa’nın en büyük ekonomisi
Almanya'nın fabrika siparişleri aylık bazda 0,3 seviyesinde
açıklandı. ABD’de özel sektör istihdam kasım ayında olan
beklentileri karşılamayarak 179 bin seviyesinde geldi. Dün küresel
piyasalarda baskı oluşturan Çin teknoloji şirketi ile ilişkili gelişmeler
ABD ve Çin arasında yeni bir gerilimin oluşup oluşmayacağına dair
önemini koruyor. Doların değer kaybetmesi euro üzerinde pozitif
fiyatlamaların yaşanmasına neden olurken paritede düşen trend
çizgisinin kırılamadığı görülüyor. 22 günlük hareketli ortalamanın
üzerinde kapanışların gelmesi ile birlikte 1,1385-1,1405 ve 1,1415
seviyeleri direnç olarak takip edilebilir. Geri çekilmelerde 1,1350-
1,1335 ve 1,1320 seviyeleri destek olarak öne çıkıyor. 

Günlük Pivot Seviyeleri

   1.1400

  1.1392  

 1.1380   

1.1368    

 1.1360   

  1.1352  

   1.1340

GBP/USD

Çarşamba günü 4 günlük düşüş trendini sonlandıran GBPUSD
paritesi dünde dolar kurunun zayıf seyrine bağlı olarak üst üste
2.günü de alımlarla tamamladı.  Doların bugün TSİ 16:30’da
açıklanacak tarım dışı istihdam verisi öncesi zayıf bir seyir izlemesi
ve tüm G-10 para birimlerine karşı değer kaybetmesi dünkü
yükselişin sebebiydi. Parite sabah saatlerinde 1,2760 seviyelerinden
işlem görüyor. Teknik olarak aşağıda önce 1,27 sonrasında 1,2650
destek seviyeleri dikkatle izlenebilir. Bu seviyenin altında aşağı
yönlü hareketler sertleşebilir. Paritede yukarıda sırasıyla 22 günlük
üssel ortalamanın bulunduğu 1,2818 ve 1,2925 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

   1.2819

  1.2807  

 1.2786   

1.2765    

 1.2754   

  1.2742  

   1.2721
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USDTRY

Dolar/TL kuru dün 5,3199 ve 5,4020 seviyeleri arasında
dalgalanarak günü 5,3429 seviyesinden tamamladı. Hafta başında
görülen yukarı yönlü atakların ardından dün kurda dengelenme
çalışmalarının devam ettiğini gördük. Dalga boyu hafta başından bu
yana en düşük seviyesinde gerçekleşti. Kur sabah 08:35 itibariyle
5,3250 seviyelerinde aşağı yönlü bir seyir izliyor. Kurda bugün
yukarıda bulunan yatay trendin bulunduğu 5,3455 seviyesi ilk direnç
seviyesi olabilir. Bu seviyenin üzerinde 5,3603-5,3980 seviyeleri
takip edilebilir. Olası aşağı yönlü hareketlerde ise 5,3050 ve 5,2770
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

   5.3775

  5.3630  

 5.3501   

5.3372    

 5.3226   

  5.3081  

   5.2952

EUR/TRY

Euro Bölgesi’nde dün Avrupa’nın büyük ekonomisi olan Almanya
fabrika siparişleri aylık bazda 0,3 seviyesinde açıklandı. Önceki gün
TCMB’nin 2019 yılı para ve kur politikası raporu sonrasında kurda
geri çekilme gözlense de dün ticaret savaşlarına ilişkin artan
endişelerle gelişmekte olan ülke para birimlerinin değer kaybettiği
ve Türk Lirası'nın da kazançlarını koruyamadığı  görüldü. Bu sabah
ise TL'de toparlanma çabasının etkisini sürdürdüğü
izleniyor.  Yükselişlerde 6,0915-6,1170-6,1270seviyeleri takip
edilebilir. Olası geri çekilmelerde 6,0205-5,9640 ve 5,9385
seviyeleri destek olarak takip edilebilir. Bugün Euro Bölgesi’nde 3,
çeyrek  büyüme rakamları takip edilecekken yurtiçinde açıklanacak
veri bulunmuyor.

Günlük Pivot Seviyeleri

   6.1561

  6.1261  

 6.0974   

6.0688    

 6.0388   

  6.0089  

   5.9802
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Altın

Fed Başkanı Powell’ın son dönemdeki açıklamaları ve ABD’de
verim eğrisinin terse dönmesine bağlı olarak ABD büyümesine
ilişkin artış kaydeden endişeler doları baskılayan temel etken
olurken ons altın fiyatları toparlanma kaydediyor. Dün ticaret
savaşlarına ilişkin artan endişeler riskli varlıklarda satışlara neden
olurken güvenli liman talebinin güç kazandığı görüldü. Güvenli liman
talebindeki artışa bağlı olarak ons altın fiyatları 1240$ direnci
üzerinde 1244$ seviyelerini test etti. 1240$ direnci üzerindeki seyrin
korunmasına bağlı olarak ons altında 200 ve 500 günlük hareketli
ortalamaların bulunduğu 1256$ ve 1265$ seviyeleri direnç olarak
izlenebilir. Olası geri çekilmelerde ise 1235$ ve 1228$ seviyeleri
destek olarak takip edilebilir. 

Günlük Pivot Seviyeleri

   1,244.17

  1,242.41  

 1,240.76   

1,239.12    

 1,237.35   

  1,235.59  

   1,233.94

XAG/USD

Fed Başkanı Powell’ın açıklamaları ve ABD’de verim eğrisinin terse
dönmesine bağlı olarak ABD büyümesine ilişkin artış kaydeden
endişeler, doların küresel piyasalarda değer kaybetmesine neden
olan gelişmeler olarak karşımıza çıkıyor. Dolardaki değer
kayıplarına bağlı olarak son günlerde değer kazanan gümüşün son
iki gündür bir miktar satışlarla karşılaştığı izleniyor. Dün gün
içerisinde 14,52$ - 14,34$ seviyeleri arasında hareket eden gümüş
fiyatları günü sınırlı bir düşüşle 14,48$ seviyesinden kapattı.
Haftanın son işlem gününde 14,48$ seviyelerinden fiyatlanan
gümüşte teknik olarak 14,55$ ile 14,66$ seviyeleri direnç olarak
takip edilebilir. Olası geri çekilmelerde ise 14,34$ ile 14,20$
seviyeleri destek olarak izlenebilir. Bugün ABD’de açıklanacak tarım
dışı istihdam raporu takip edilecek. 

Günlük Pivot Seviyeleri

   14.55

  14.53  

 14.49   

14.46    

 14.44   

  14.41  

   14.38
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Brent

Dün Viyana’da gerçekleşen OPEC toplantısından henüz net bir
anlaşma kararı çıkmaması ve ülke delegelerinden gelen karışık
açıklamalar brent petrolün yön bulmakta zorlanmasına neden
oluyor. Dün gün içinde OPEC ülkelerinin üretim kısıtlamasına
yönelik anlaşmaya vardığı fakat miktar konusunda görüşmelerin
devam ettiği yönünde haberler servis edilse de Rusya’nın arz
kısıtlaması tarafında geri adım atması belirsizliğin devam etmesini
sağladı.  Brent petrol sabah saatlerinde %1 kayıpla $59,6
seviyelerinden işlem görüyor. Brent petrolde yukarıda $61 ve
üzerinde hafta içinde denenen $63,5 seviyeleri direnç seviyeleri
olarak kabul edilebilir. $61’ın altında $57,4 seviyesi brent petrolün
destek seviyesi olarak kabul edilebilir. Bugün yine taraflardan
gelecek açıklamalara odaklanmakta yarar var.

Günlük Pivot Seviyeleri

   60.63

  60.33  

 59.92   

59.50    

 59.21   

  58.91  

   58.50

USD/JPY

Dün küresel piyasalarda baskı oluşturan Çin teknoloji şirketi ile ilgili
gelişmeler ABD ve Çin arasında yeni bir gerilimin oluşup
oluşmayacağına dair önemini koruyor. ABD ‘de ticaret açığı artış
kaydederken özel sektör istihdam rakamları kasım ayında 196 bin
olan beklentinin altında 179 bin olarak açıklandı. Dün doların
gelişmiş ülke para birimleri karşısında değer kaybettiği izlenirken bu
sabah doların dünkü kayıplarını belirli ölçüde geri aldığı
izleniyor. Dolardaki toparlanma ile japon yeninde dünkü değer
kazancının bugün sabah saatlerinde bir kısmının geri
verildiği görülüyor.  Yukarı yönlü hareketlerin devamında 112,95 –
113,10 ve 113,22 seviyeleri direnç olarak takip edilebilir. Aşağı
yönlü hareketlerde 112,60-112,38 ve devamında 112,25 seviyeleri
destek olarak takip edilebilir. 

Günlük Pivot Seviyeleri

   113.28

  113.11  

 112.99   

112.87    

 112.69   

  112.52  

   112.40
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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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