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Piyasa Gündemi

Son günlerde ticaret savaşlarına ilişkin artış kaydeden riskler ve
küresel büyümeye dair endişeler risk iştahını ve hisse piyasalarını
baskılayan temel gelişmeler olarak karşımıza çıkıyor. Huawei
CFO'su Mıng'ın Kanada'da görülen kefalet duruşması bugün de
devam edecek. Yurt içinde ekim ayı cari denge rakamları
açıklanacak. Ayrıca bugün saat 16:00’da Cumhurbaşkanı Erdoğan
ve MHP Genel Başkanı Bahçeli görüşmesi izlenecek.

Açıklanacak Önemli Ekonomik Veriler
    
•    10:00 Türkiye – Cari Denge Önem: Yüksek
•    16:30 ABD – ÜFE Önem: Yüksek 
 

Türkiye

Türkiye ekonomisi 3.çeyrekte %1.6 seviyesinde büyüme kaydetti.
İhracat 3. çeyrekte %13.6 artarken ithalat yıllık bazda %16.7
daraldı. Hanehalkı nihai tüketim harcamaları % 1,1, iş gücü
ödemelerinde % 19,4 artış gerçekleşti. 3. çeyrekte ana sektörlerin
büyüme hızına bakacak olursak; imalat sanayide %0.6, tarım
sektöründe %1.0 hizmetlerde %4.5 seviyesinde artış yaşanırken
inşaat sektöründe %5,3 lük düşüş kaydedildi. 2019 yılı bütçesini
Genel Kurul'a sunan Bakan Albayrak, FED'in sıkılaşmaya gitmesiyle
gelişmekte olan ülkelere sermaye akımlarının azalacağına dikkat
çekerek bu yıl %3.8, 2019'da %2.3 büyüme beklediklerini söyledi.
Aralık ayında da kasım ayında olduğu gibi enflasyonla mücadelede
güçlü bir performans yakalanacağına inandığını belirtti.
Cumhurbaşkanı Erdoğan ile Devlet Bahçeli'nin bugün TSİ 16:00’da
görüşmesi bekleniyor.

Euro Bölgesi

Ülkede, mevsimsellikten ve takvim etkilerinden arındırılmış ihracat
ekimde 110,8 milyar euro, ithalat 93,5 milyar euro oldu. Dış ticaret
fazlası eylül ayına göre 400 milyon euro azalarak 17,3 milyar euro
seviyesinde gerçekleşti. Avrupa Birliği liderleriye dün Brexit
konusundaki şüphelerimi görüşeceğim diyen May, bugün yapılması
planlanan brexit oylamasını parlamentodan geri çekti. Avrupa Birliği,
Brexit Anlaşması'nı tekrar müzakere etmeyeceğini açıkladı.Bugün
Euro Bölgesi’nde Almanya ZEW ekonomik hissiyatı verisi takip
ediliyor olacak.

ABD

ABD ile Çin arasındaki ticaret müzakerelerinin 1 Mart'a kadar olumlu
sonuçlanmaması halinde Çin ürünlerine yönelik ek vergilerin
arttırılmasının kaçınılmaz olacağı bildirildi. Ayrıca ABD Başkanı
Donald Trump'ın 1 Mart tarihinde kesin kararlı olduğunu ve süreyi
uzatmayı düşünmediğini aktardı. Çin Ticaret Bakanlığından yapılan
açıklamaya göre, Başbakan Yardımcısı Liu, Mnuchin ve Lighthizer
ile telefon görüşmesi gerçekleştirdi. Çin Ticaret Bakanlığından
yapılan açıklamaya göre, Başbakan Yardımcısı Liu, Mnuchin ve
Lighthizer ile telefon görüşmesi gerçekleştirdi. Görüşmede Çin
Devlet Başkanı Şi Cinping ve ABD Başkanı Donald Trump’ın
Arjantin’de düzenlenen G20 Zirvesi’nde vardıkları mutabakatın
uygulanması ele alınarak, ekonomik ve ticari müzakerelerde yeni
adımlarına yönelik yol haritası ve takvimin ilerletilmesi konusunda
görüş alışverişinde bulunuldu. ABD’de bugün kasım ayı ÜFE verileri
takip edilecek.

Piyasa Verileri
Pariteler Son Günlük Değ.

(%)
Haftalık Değ.

(%)
Yılbaşı Değ.

(%)
USDTRY 5.3257 -0.02 -1.19 40.50
EURTRY 6.0548 0.03 -0.93 33.08
EURUSD 1.1361 0.06 0.18 -5.31
GBPUSD 1.2569 0.06 -1.13 -6.90
USDJPY 113.18 -0.07 0.33 0.45

Sepetler Son Günlük Değ.
(%)

Haftalık Değ.
(%)

Yılbaşı Değ.
(%)

½ $ + ½ € 5.6963 0.80 -1.00 36.81
Dolar Endeksi 97.1570 -0.06 0.20 5.46
REK 74.59 - - -12.41

Emtialar Son Günlük Değ.
(%)

Haftalık Değ.
(%)

Yılbaşı Değ.
(%)

Ons Altın 1,246.18 0.18 0.64 -4.38
Gram Altın 213.36 0.13 -0.57 34.33
WTI 50.96 0.31 -3.64 -15.29
BRENT 59.94 0.00 -2.77 -10.00
Bakır 2.78 0.75 -1.42 -14.65

Tahviller Son Günlük Değ.
bp

Haftalık Değ.
bp

Yılbaşı Değ.
bp

Türkiye 2 Yıllık 20.4202 -28.56 111.63 703.53
Türkiye 10 Yıllık 16.6811 -10.09 59.08 512.18
ABD 10 Yıllık 2.8620 1.03 -5.38 45.20
ABD 2 Yıllık 2.7354 0.82 -6.95 84.84
Almanya 10 Yıllık 0.2454 0.02 -1.96 -18.48
Almanya 2 Yıllık -0.5789 -0.02 3.67 4.09

Gelişmekte Olan
Ülke Kurları Son Günlük Değ.

(%)
Haftalık Değ.

(%)
Yılbaşı Değ.

(%)
USDZAR 14.3728 -0.11 3.74 16.30
USDIDR 14,641.50 0.59 2.46 7.89
USDTRY 5.3257 -0.02 -1.19 40.50
USDRUB 66.4886 -0.34 -0.44 15.18
USDBRL 3.9186 -0.16 1.71 18.28
USDCNY 6.9006 -0.11 0.96 6.05
USDMXN 20.3189 0.09 -0.97 3.35
USDCZK 22.7662 -0.05 -0.43 6.92
USDHUF 284.5100 -0.10 -0.37 9.90
USDPLN 3.7798 -0.04 0.05 8.59
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EURO/DOLAR

Euro üzerinde baskı yaratan faktörler arasında olan brexit sürecine
ilişkin belirsizlik devam ediyor. İngiltere Başbakanı Theresa May,
bugün gerçekleşmesi planlanan brexit oylamasını parlamentodan
geri çekti.  Konuyla ilgili haber akışı fiyatlama üzerinde etkili olabilir.
22 günlük hareketli ortalamanın üzerinde kapanışın gerçekleştiği ve
düşüş kanalının yukarı yönlü kırıldığı gözlemlendi. Haftaya
yükselişle başlayan EURUSD’de dün 1,1442 seviyesinden gelen kar
satışları ve dolardaki değer kazancı paritede  geri çekilmenin
görülmesinde etkili oldu. Yükselişlerde 1,1390-1,1425 ve 1,1440
seviyeleri direnç olarak takip edilebilir. Olası geri çekilmelerde
1,1345-1,1320 ve 1,1295 seviyeleri destek olarak öne çıkıyor.
Bugün Euro Bölgesi’nde Almanya ZEW ekonomik hissiyatı ABD’de
kasım ayı ÜFE verileri takip edilecek. 

Günlük Pivot Seviyeleri

   1.1394

  1.1383  

 1.1372   

1.1361    

 1.1350   

  1.1339  

   1.1328

GBP/USD

İngiltere Başbakanı May’in bugün parlamentoda yapılacak Brexit
oylamasını iptal etmesi dün GBPUSD paritesine sert satışlar getirdi.
Son günlerde May’in parlamentodan Brexit anlaşmasına yönelik
onay alamayacağına yönelik tahminlerin artması sterlini hâlihazırda
baskılıyordu. GBPUSD paritesi dün 1,2650 seviyesinde bulanan
destek bölgesini kırarak 1,2507 seviyelerine kadar geriledi ve son
18 ayın en düşük bölgelerini test etti. Parite sabah saatlerinde hafif
tepki alımları ile 1,2567 seviyelerinden işlem görüyor. Bugün
paritede dünün en düşük seviyesi olan 1,2507 seviyesi kuvvetli
destek konumundadır. Yukarıda önceki destek seviyesi 1,2650
bölgesi direnç olarak takip edilebilir. May’in Perşembe günü
başlayacak AB zirvesi öncesi bölge liderleriyle yapacağı
görüşmeleri takip etmek yarar var.

Günlük Pivot Seviyeleri

   1.2614

  1.2599  

 1.2584   

1.2569    

 1.2554   

  1.2539  

   1.2524
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USDTRY

Dolar/TL kuru cuma günü 5,2729 ve 5,3548 seviyeleri arasında
dalgalanarak günü 5,3266 seviyesinden tamamladı. Kurun geçen
hafta başında görülen yukarı yönlü atakların ardından bu
seviyelerde dengelendiğini görüyoruz. Dolar/TL kuru sabah 08:30
itibariyle 5,32 seviyelerinde yatay bir seyir izliyor. Kurda bugün
yukarıda sırasıyla 5,3455-5,3980 seviyeleri direnç olarak izlenebilir.
Bu seviyelerin altında kur aşağı yönlü potansiyelini koruyacaktır. Bu
bölgenin üzerine çıkılması durumunda ise 5,4570 seviyesi takip
edilebilir. Bugün kurun aşağıda ilk destek noktası 5,3000 seviyesi
olabilir. Bu bölgenin altında önce 5,2770 ardından 5,2350 destek
seviyeleri takip edilebilir.

Günlük Pivot Seviyeleri

   5.3438

  5.3371  

 5.3314   

5.3257    

 5.3190   

  5.3123  

   5.3066

EUR/TRY

Dün Brexit süreci ile ilgili gelen karışık haberler ve Theresa
May'in bugün gerçekleşmesi planlanan brexit
oylamasını parlamentodan geri çekmesi euro üzerinde baskı
yaratmaya devam ediyor. Dün yurt içinde büyüme verisi açıklandı.
Türkiye ekonomisi 3.çeyrekte %1,6 oranında  büyüme gösterdi.
Piyasadaki beklentiler %2'lik bir büyüme olması
yönündeydi. Beklentilerin hafif altında gelen büyüme verisinin
kurdaki fiyatlamaya çok yansımadığı gözlemlendi. 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. Euro Bölgesi’nde
bugün Almanya ZEW ekonomik  hissiyatı ve yurtiçinde  cari
dengenin açıklanması bekleniyor. 

Günlük Pivot Seviyeleri

   6.1085

  6.0916  

 6.0732   

6.0548    

 6.0379   

  6.0211  

   6.0026
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Altın

Son dönemde doların baskı altında kaldığı izlenirken ticaret
savaşlarına ilişkin artan endişeler, güvenli liman talebinin güç
kazanmasına ve ons altın fiyatlarının yükseliş kaydetmesine neden
oldu. Yaşanan bu gelişmelerle ons altında 1250$ seviyeleri test etti.
Dün ise özellikle günün ikinci yarısında küresel piyasalarda doların
son dönemdeki değer kayıplarını belirli ölçüde geri aldığı ve
dolardaki toparlanma ile birlikte ons altın fiyatlarının bir miktar
baskılandığı görüldü. Haftanın ikinci işlem gününde 1246$
seviyelerinden işlem gören 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

   1,251.58

  1,249.52  

 1,247.82   

1,246.12    

 1,244.05   

  1,241.99  

   1,240.29

XAG/USD

Son dönemde Powell’ın açıklamaları, ABD’de verim eğrisinin terse
dönmesinin etkisiyle ABD büyümesine ilişkin artış kaydeden
endişeler ve açıklanan tarım dışı istihdam ve ortalama saatlik
kazançlar verilerinin piyasa beklentilerinin altında kalması doları
baskılayan temel etkenler olarak karşımıza çıkıyor. Dolardaki değer
kayıplarına bağlı olarak bir süredir gümüş fiyatlarının toparlanma
kaydettiği görülüyor. Dün ise doların bir miktar toparlanma
göstermesine bağlı olarak gümüşte sınırlı geri çekilmeler izlendi.
Haftanın ikinci işlem gününde gümüş 14,59$ seviyelerinden işlem
görüyor. Teknik olarak 14,66$ ile 14,72$ seviyeleri direnç olarak
takip edilebilir. Olası geri çekilmelerde ise 14,55$ ile 14,42$
seviyeleri destek olarak izlenebilir. 

Günlük Pivot Seviyeleri

   14.72

  14.66  

 14.62   

14.58    

 14.53   

  14.48  

   14.44
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Brent

OPEC görüşmelerinden çıkan arz kesintisine yönelik anlaşmanın
ardından petrolde yatay bir seyir izleniyor. Tarafların 1,2 milyon varil
üretim kısıtlamasına yönelik anlaşmaya varmasının ardından $63,5
seviyelerine kadar yükselişler yaşayan brent petrol fiyatları bu
seviyelerden gelen kar satışları ile haftanın ilk gününü $60
bölgesinden tamamladı. Brent petrol sabah saatlerinde yatay bir
görünümle aynı seviyelerden ($60) işlem görüyor. Teknik olarak
baktığımızda, geçen hafta üç defa denenen fakat üzerine
çıkılamayan $63,5 seviyesinin güçlü direnç seviyesi olduğunu
söyleyebiliriz. Bu direncin geçilmesi durumunda 500 günlük üssel
ortalamaların bulunduğu $66,2 seviyesi test edilmek istenebilir.
Aşağıda ise yaklaşık son 3 ayın en düşük seviyesi olan $57,4
bölgesi kuvvetli destek konumundadır.

Günlük Pivot Seviyeleri

   60.95

  60.70  

 60.32   

59.94    

 59.69   

  59.43  

   59.05

USD/JPY

Geçtiğimiz hafta tarımdışı istihdam rakamlarının ve ortalama
ücretlerin beklentilerin altında gelmesi dolarda sınırlı değer kaybının
görülmesine neden olurken dün küresel piyasalarda doların
kayıplarının bir kısmını geri verdiği gözlemlendi. Ticaret
müzakerelerinin 1 Mart'a kadar olumlu sonuçlanmaması halinde Çin
ürünlerine yönelik ek vergilerin arttırılmasının kaçınılmaz olacağı
bildirildi. Ayrıca Huawei CFO'su Mıng'ın Kanada'da görülen kefalet
duruşması bugün de devam edecek. Konuyla ilgili haber akışı
önemini korumaya devam ediyor. Aşağı yönlü hareketlerin devam
etmesi halinde 112,80 112,45 ve 112,20 seviyeleri destek olarak
takip edilebilir. Yükselişlerde ise 113,50 – 113,80 ve 113,95
seviyeleri direnç olarak takip edilebilir. ABD'de kasım ayı ÜFE
verileri takip edilecek.

Günlük Pivot Seviyeleri

   113.73

  113.55  

 113.36   

113.18    

 113.00   

  112.82  

   112.63
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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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