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Huawei'nin CFO’su Wanzhou'nun Kanada’da gözaltını alınmasının
ardından ticaret savaşlarına dair endişeler artış kaydetti. Küresel
risk iştahı baskı altında kalırken hisse piyasalarındaki satış
baskısının devam ettiği izleniyor. Bugün Wanzhou'nun  kefalet
duruşması yakından takip edilecek. Ayrıca bugün yurt içinde
2018/3Ç büyüme verisi açıklanacak. Piyasadaki beklentiler %2,2’lik
bir büyüme kaydedilmesi yönünde.

Açıklanacak Önemli Ekonomik Veriler
    
•    10:00 Türkiye – 2018/3Ç GSYH Önem: Yüksek
•    14:30 Türkiye – TCMB Beklenti Anketi Önem: Orta 
 

Türkiye

Yurtiçinde cuma günü açıklanan önemli bir veri bulunmazken
Hazine ve Maliye Bakanlığınca, Türkiye'nin en büyük varlığa dayalı
menkul kıymet ihracının başarıyla tamamlandığı ve söz konusu
ihraca 118 farklı yatırımcıdan toplam 2,43 kat talep geldiği bildirildi.
Bugün yıllık GSYH 3. çeyrek büyüme rakamlarının açıklanması
bekleniyor.

Euro Bölgesi

Euro Bölgesi, yılın 3'üncü çeyreğinde önceki çeyreğe kıyasla yüzde
0,2 ve 2017'nin aynı dönemine göre ise 1,6 büyüme kaydetti. AB'de
ise mevsimsellikten arındırılmış GSYH yılın 3'üncü çeyreğinde
önceki çeyreğe kıyasla yüzde 0,3, 2017'nin 3'üncü çeyreğine göre
ise yüzde 1,8 yükseldi. Almanya'da sanayi üretimi, ekim ayında
tüketim malları üretiminin azalmasının etkisiyle beklenmedik şekilde
bir önceki aya göre yüzde 0,5'lik azalış kaydetti. Euro Bölgesi’nde
bugün Almanya ticaret dengesi ve sentix yatırımcı güveni takip
edilecek.

ABD

ABD'de tarım dışı istihdam verisi beklentilerin altında 155K
seviyesinde açıklanırken piyasa beklentisi 200K seviyesinde
bulunuyordu. İşsizlik oranı ise üst üste 3. ay %3,7 seviyesinde
açıklanmış oldu. Ortalama saatlik kazançların artış hızı yıllık bazda
geçtiğimiz aya paralel olarak %3,1 seviyesinde bulunurken, aylık
ücretler %0,3 olan beklentilerin altında %0,2 seviyesinde açıklandı.
Fed Başkanı Jerome Powell, Kasım ayı istihdam verisinin
öncesinde ABD ekonomisi ve istihdam piyasasına ilişkin olumlu bir
değerlendirmede bulundu. ABD'de tüketici güveni aralık'ta 97 olan
beklentiyi aşarak 97.5 seviyesinde açıklandı. Çinli teknoloji devi
Huawei'nin CFO'su Mıng Vancou, bugün Kanada'da kefalet
duruşmasına çıkacak. ABD Adalet Bakanlığı ise Mıng Vancou'nun
ABD makamlarına teslim edilmesini istiyor.

OPEC

İran, OPEC'e 2019'dan itibaren günlük 800 bin varil üretim
kısıntısına gidilmesi konusunda yeşil ışık yaktı. Bir kaynak OPEC'in
birlik üyesi olmayan ülkelerden de günlük 400 bin varil ilave
kısıntıya gitmelerini isteyeceğini söyledi. Toplam kısıntı miktarının
1.2 milyon varile ulaşmasıyla birlikte petrol fiyatları yukarı yönde
hareket ediyor.
 

Piyasa Verileri
Pariteler Son Günlük Değ.

(%)
Haftalık Değ.

(%)
Yılbaşı Değ.

(%)
USDTRY 5.2894 -0.20 0.68 39.54
EURTRY 6.0531 0.05 1.53 33.05
EURUSD 1.1438 0.25 0.86 -4.67
GBPUSD 1.2748 0.04 0.20 -5.58
USDJPY 112.45 -0.17 -1.08 -0.19

Sepetler Son Günlük Değ.
(%)

Haftalık Değ.
(%)

Yılbaşı Değ.
(%)

½ $ + ½ € 5.6513 0.00 0.92 35.73
Dolar Endeksi 96.4240 -0.09 -0.63 4.67
REK 74.59 - - -12.41

Emtialar Son Günlük Değ.
(%)

Haftalık Değ.
(%)

Yılbaşı Değ.
(%)

Ons Altın 1,249.98 0.15 1.61 -4.08
Gram Altın 212.57 -0.05 2.30 33.83
WTI 52.48 0.05 -1.29 -12.76
BRENT 62.03 0.69 0.14 -6.86
Bakır 2.78 -0.74 -3.03 -14.87

Tahviller Son Günlük Değ.
bp

Haftalık Değ.
bp

Yılbaşı Değ.
bp

Türkiye 2 Yıllık 20.7058 71.73 100.63 732.09
Türkiye 10 Yıllık 16.7820 19.32 49.60 522.27
ABD 10 Yıllık 2.8418 -0.77 -13.97 43.18
ABD 2 Yıllık 2.7067 -1.43 -12.25 81.97
Almanya 10 Yıllık 0.2484 1.68 -6.22 -18.18
Almanya 2 Yıllık -0.6006 2.38 -0.22 1.92

Gelişmekte Olan
Ülke Kurları Son Günlük Değ.

(%)
Haftalık Değ.

(%)
Yılbaşı Değ.

(%)
USDZAR 14.0972 -0.62 2.79 14.07
USDIDR 14,535.00 0.45 2.07 7.11
USDTRY 5.2894 -0.20 0.68 39.54
USDRUB 66.3000 -0.14 -0.33 14.85
USDBRL 3.8779 -0.76 0.93 17.05
USDCNY 6.8939 0.29 0.20 5.95
USDMXN 20.2505 -0.26 -0.53 3.00
USDCZK 22.6047 -0.28 -1.15 6.16
USDHUF 282.6450 -0.26 -0.66 9.18
USDPLN 3.7480 -0.37 -0.63 7.67
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EURO/DOLAR

Euro Bölgesi yılın 3'üncü çeyreğinde önceki çeyreğe kıyasla yüzde
0,2 ve 2017'nin aynı dönemine göre ise 1,6 büyüme kaydetti.
Haftanın son işlem gününde ABD’de tarımdışı istihdam rakamlarının
ve saatlik kazançların beklentinin altında açıklanması dolar üzerinde
değer kaybının yaşanmasına neden oldu. Paritede 22 günlük
hareketli ortalamanın üzerinde kapanış gerçekleşmesiyle düşüş
kanalının yukarı yönlü kırıldığı gözlemlendi. Yükselişlerin devam
etmesi halinde 1,1450 - 1,1472 ve 1,1510 seviyeleri direnç olarak
takip edilebilir. Geri çekilmelerde 1,1400-1,1355 ve 1,1310
seviyeleri destek olarak öne çıkıyor. Bugün Euro Bölgesi’nde
Almanya ticaret dengesi, Sentix yatırımcı güveni ve ABD’de JOLTS
iş imkanı ve personel değişim verisi takip edilecek. 

Günlük Pivot Seviyeleri

   1.1521

  1.1482  

 1.1460   

1.1438    

 1.1399   

  1.1360  

   1.1338

GBP/USD

GBPUSD  paritesinde aşağı yönlü baskı devam ediyor. Çarşamba
ve perşembe günü kaydettiği kazançlar ile 4 günlük düşüş trendini
sonlandıran parite oylama öncesi endişelerin artması ile cuma günü
tekrardan değer kayıpları yaşadı. Parite sabah saatlerinde cuma
günkü kapanışına göre hafif primli 1,2748 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 ve 50
günlük üssel ortalamanın bulunduğu sırasıyla 1,2809 ve 1,2890
direnç seviyeleri olarak takip edilebilir. Yarın yapılacak parlamento
oylaması öncesi AB ve İngiltere’den yapılacak açıklamaları
yakından takip etmekte yarar var.

Günlük Pivot Seviyeleri

   1.2825

  1.2791  

 1.2769   

1.2748    

 1.2713   

  1.2678  

   1.2657
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USDTRY

Dolar/TL kuru cuma günü 5,2646 ve 5,3525 seviyeleri arasında
dalgalanarak günü 5,3000 seviyesinden tamamladı. Geçtiğimiz
hafta başında açıklanan enflasyon verilerinin ardından MB
politikalarında gevşeme yaşanabileceği endişesi ile yukarı yönlü
atakların görüldüğü kurda Perşembe ve Cuma günü dengelenme
çalışmalarının devam ettiğini gördük. Kur sabah 08:10 itibariyle
5,3035 seviyelerinde yatay bir seyir izliyor. Kurda bugün yukarıda
saatlik grafiklerde bulunan alçalan trendin tepe noktası olan 5,3135
seviyesi ilk direnç seviyesi olarak izlenebilir. Bu seviyenin üzerinde
5,3500 -5,3980 seviyeleri takip edilebilir. Kur 5,3000 seviyesinin
altında kalmaya devam ederse önce 5,2770 ardından 5,2350 destek
seviyelerini test eden düşüşler yaşayabilir.

Günlük Pivot Seviyeleri

   5.3477

  5.3358  

 5.3126   

5.2894    

 5.2775   

  5.2656  

   5.2424

EUR/TRY

Cuma günü Euro Bölgesi'nin yılın 3'üncü çeyreğinde önceki çeyreğe
kıyasla yüzde 0,2 ve 2017'nin aynı dönemine göre ise 1,6 büyüme
kaydettiği açıklandı. Euro üzerinde baskı yaratan faktörler arasında
olan Brexit sürecine ilişkin oylamanın İngiliz parlamentosunda yarın
gerçekleşmesi bekleniyor. Yurtiçinde bugün 3. çeyrek büyüme
verileri takip ediliyor olacak. 2018/1.çeyrek  %7,4, 2.çeyrekte %5,2
büyüme gerçekleşirken 3.çeyrekte yıllık büyümenin
%2,2 seviyesinde açıklanması bekleniyor.  Kurda yukarı yönlü
hareketlerin devamında 6,0870-6,1050 ve 6,1250 seviyeleri direnç
olarak öne çıkıyor. Olası geri çekilmelerde ise 6,0200 – 5,9760 ve
5,9350 seviyeleri destek olarak takip edilebilir.

Günlük Pivot Seviyeleri

   6.1358

  6.1127  

 6.0829   

6.0531    

 6.0300   

  6.0069  

   5.9771
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Altın

Fed Başkanı Powell’ın açıklamaları ve ABD büyümesine ilişkin artış
kaydeden endişeler doları baskılayan temel etkenler olarak
karşımıza çıkıyor. Ticaret savaşlarına ilişkin artan endişeler riskli
varlıklarda satışlara neden olurken güvenli liman talebinin güç
kazanmasına ons altın fiyatlarının yükseliş kaydetmesine katkı
sağladı. Cuma günü ABD’de açıklanan tarım dışı istihdam verisi ve
ortalama saatlik kazançların beklentilerin altında kalması doları
küresel piyasalarda baskılarken ons altın değer kazandı. Yeni
haftaya 1249$ seviyelerinde başlayan ons altında 200 ve 500
günlük hareketli ortalamaların bulunduğu 1256$ ve 1265$ seviyeleri
direnç olarak izlenebilir. Olası geri çekilmelerde ise yakın dönemde
güçlü direnç konumunda bulunan 1240$ ve 1228$ seviyeleri destek
olarak takip edilebilir. 

Günlük Pivot Seviyeleri

   1,254.63

  1,252.80  

 1,251.39   

1,249.98    

 1,248.15   

  1,246.32  

   1,244.91

XAG/USD

Fed Başkanı Powell’ın son dönemdeki açıklamaları ve ABD’de
verim eğrisinin terse dönmesinin etkisiyle ABD büyümesine ilişkin
artış kaydeden endişeler doları baskılayan temel etkenler olarak
karşımıza çıkıyor. Cuma günü ABD’de açıklanan tarım dışı istihdam
ve ortalama saatlik kazançlar verilerinin piyasa beklentilerinin
altında kalması doları küresel piyasalarda baskılarken gümüş
fiyatları yukarı yönlü bir seyir izledi. Cuma günü 14,43$ - 14,64$
seviyeleri arasında hareket eden gümüş fiyatları dolardaki değer
kaybına bağlı olarak günü yükselişle 14,63$ seviyesinden kapattı.
Yeni haftaya 14,62$ seviyesinden başlayan gümüş fiyatlarında
teknik olarak 14,66$ ile 14,80$ seviyeleri direnç olarak takip
edilebilir. Olası geri çekilmelerde ise 14,55$ ile 14,42$ seviyeleri
destek olarak izlenebilir. 

Günlük Pivot Seviyeleri

   14.73

  14.70  

 14.65   

14.60    

 14.56   

  14.52  

   14.47
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Brent

Günlerdir konuştuğumuz OPEC toplantısından petrol arzının
kısıtlanmasına yönelik anlaşma çıktı. Uzun süren görüşmelerin
ardından OPEC ülkelerinin günlük 800.000, Rusya’nın liderlik ettiği
OPEC dışı ülkelerin ise günlük 400.000 varil ile toplam 1,2 milyonluk
üretim kesintisine gidileceği haberi petrol fiyatlarının cuma günü sert
yükselişler yaşamasına sebep oldu. Brent petrol sabah saatlerinde
%1 yükselişle $62 seviyelerinden işlem görüyor. Teknik olarak
baktığımızda brent petrolün $61 üzerinde kaldığı sürece yükseliş
potansiyelini koruyacağını düşünüyoruz. Bu seviyenin üzerinde
hafta içinde denenen $63,5 seviyesi en önemli direnç seviyesi
olarak karşımıza çıkıyor. $61’ın altında $57,4 seviyesi brent petrolün
destek seviyesi olarak kabul edilebilir.

Günlük Pivot Seviyeleri

   63.49

  62.94  

 62.48   

62.03    

 61.48   

  60.92  

   60.47

USD/JPY

Cuma günü ABD’de tarımdışı istihdam rakamlarının ve saatlik
kazançların beklentinin altında açıklanması dolar üzerinde değer
kaybının yaşanmasına neden oldu. Japonya ekonomisi yılın üçüncü
üç aylık döneminde yüzde 2,5 ile beklenenden daha fazla küçüldü.
Küçülme büyük ölçüde son dokuz yılın en büyük düşüşünü gösteren
işletme yatırımlarından kaynaklandı. Büyümenin içinde
bulunduğumuz çeyrekte toparlanması ve bu toparlanmanın 2019'un
başında da sürmesi bekleniyor, ancak ticaret gerilimleri ve Çin
ekonomisindeki yavaşlama önemi riskler arasında bulunuyor. Aşağı
yönlü hareketlerin devam etmesi halinde 112,25 - 112,05 ve
devamında 111,90 seviyeleri destek olarak takip edilebilir.
Yükselişlerde ise 112,65 – 112,85 ve 113,00 seviyeleri direnç olarak
takip edilebilir. 

Günlük Pivot Seviyeleri

   113.13

  112.91  

 112.68   

112.45    

 112.23   

  112.01  

   111.79
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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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