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Piyasa Gündemi

Trump’ın Çin ile görüşmelerin verimli gittiğine ilişkin açıklaması ve
Çin'in ABD otomobillerinde vergi indirimini değerlendirmesi, küresel
risk iştahının toparlanma kaydetmesine katkı sağladı. TL varlıklar
ise dün negatif bir ayrışma sergiledi. Huawei CFO'su kefaletle şartlı
serbest bırakıldı. Ticaret savaşlarına dair gelişmeler yakından
izlenmeye devam edilecek. Brexit ile ilgili gelişmeler de gündemdeki
yerini koruyor. 

Açıklanacak Önemli Ekonomik Veriler    

•    13:00 Euro Bölgesi – Sanayi Üretimi Önem: Yüksek
•    16:30 ABD – TÜFE Önem: Yüksek 
 

Türkiye

Cari denge ekim ayında 2,77 milyar dolar fazla verdi. Beklentiler
2,46 milyar dolar seviyesindeydi. Ekonomik aktivitenin yavaşlaması
ve kurdaki yükselişin ithalat maliyetlerini yukarı çekmesi sonucu
ithalatta azalma ve dış ticaretteki daralmaya paralel ağustos ve eylül
aylarında ödemeler dengesinde oluşan fazla ekim ayında da devam
etti. Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak dengelenme sürecinin
çok daha iyi bir noktaya gittiğini söyledi. Cari dengeye ilişkin kasım
ve aralık aylarında daha güçlü noktaya gelineceğini belirtti.

Euro Bölgesi

Almanya’da yatırımcı güveni Aralık ayında beklenenden iyi geldi.
Beklentiler ZEW endeksi için -25,0 seviyesinde bulunurken veri, -
17,5 seviyesinde açıklanarak artış kaydetti. İngiltere hükümeti yarın
öğleden sonra toplanarak AB'den anlaşmasız çıkış hazırlıklarını da
görüşecek. İngiltere Başbakanı Theresa May, dün Hollanda
Başbakanı Mark Rutte ile Londra'da görüştü. İngiltere Başbakanı
Theresa May, Brexit Anlaşması'nı kurtarmak için Almanya
Başbakanı Angela Merkel ve Avrupa Konseyi Başkanı Donald Tusk
ile de bir araya gelecek. İngiltere hükümeti, Brexit Anlaşmasını 21
Ocak'tan önce oylama için tekrar parlamentoya getirecek. Bugün
Euro Bölgesi’nde açıklanacak sanayi üretimi takip edilecek.

ABD

Çin-Arjantin görüşmesi sonrasında Trump tarafından söylendiği gibi-
ABD'den ithal edilen otomobillerde vergi indirimine gitmeye
hazırlandığı belirtildi. Konuya yakın kaynaklara göre Çin'de ABD'den
ithal edilen otomobillerde verginin mevcut %40'tan % 15'e
indirilmesine yönelik bir teklif, gelecek günlerde incelenmek üzere
bakanlar kuruluna sunuldu. ABD Başkanı Trump Çin ile ilgili
görüşmelerin verimli ilerlediğini bildirdi. Trump, Fed'in gelecek hafta
gerçekleştireceği toplantıda faiz artırımına gitmesi durumunda
bunun bir hata olacağını söyledi. ABD'de üretici enflasyonu kasımda
sabit kalması beklenirken %0,1 artış gösterdi. Çekirdek üretici
enflasyonu ise aylık bazda %0,3 ve yıllık bazda 2,7 artarak
beklentiyi aştı. ABD’nin İran yaptırımlarını delmek için sahtekarlık
yaptığı gerekçesiyle Kanada’da tutuklanan Çinli teknoloji şirketi
Huawei'in Mali İşler Direktörü Mıng Vancou'nun 10 milyon Kanada
doları kefaletle şartlı serbest bırakılmasına karar verildi. ABD’de
bugün TÜFE verileri, reel kazançlar açıklanacak.

Piyasa Verileri
Pariteler Son Günlük Değ.

(%)
Haftalık Değ.

(%)
Yılbaşı Değ.

(%)
USDTRY 5.3618 0.11 0.63 41.45
EURTRY 6.0768 0.12 0.48 33.57
EURUSD 1.1324 0.01 -0.18 -5.62
GBPUSD 1.2505 0.11 -1.78 -7.38
USDJPY 113.47 0.08 0.22 0.71

Sepetler Son Günlük Değ.
(%)

Haftalık Değ.
(%)

Yılbaşı Değ.
(%)

½ $ + ½ € 5.7338 0.66 1.04 37.71
Dolar Endeksi 97.3980 0.01 0.34 5.72
REK 74.59 - - -12.41

Emtialar Son Günlük Değ.
(%)

Haftalık Değ.
(%)

Yılbaşı Değ.
(%)

Ons Altın 1,243.45 0.03 0.51 -4.58
Gram Altın 214.35 0.14 1.13 34.96
WTI 52.31 1.14 -1.27 -13.05
BRENT 61.00 1.09 -1.22 -8.41
Bakır 2.80 0.35 -0.90 -14.15

Tahviller Son Günlük Değ.
bp

Haftalık Değ.
bp

Yılbaşı Değ.
bp

Türkiye 2 Yıllık 20.9881 56.79 121.29 760.32
Türkiye 10 Yıllık 16.8156 13.45 62.76 525.63
ABD 10 Yıllık 2.8929 1.57 -1.89 48.29
ABD 2 Yıllık 2.7867 1.85 -3.66 89.97
Almanya 10 Yıllık 0.2319 -0.01 -4.45 -19.83
Almanya 2 Yıllık -0.5986 -0.03 0.96 2.12

Gelişmekte Olan
Ülke Kurları Son Günlük Değ.

(%)
Haftalık Değ.

(%)
Yılbaşı Değ.

(%)
USDZAR 14.2734 -0.40 3.01 15.50
USDIDR 14,602.50 0.02 1.44 7.60
USDTRY 5.3618 0.11 0.63 41.45
USDRUB 66.3255 -0.06 -0.37 14.89
USDBRL 3.9142 0.31 1.18 18.15
USDCNY 6.8867 -0.15 0.43 5.84
USDMXN 20.1908 0.07 -1.56 2.70
USDCZK 22.8358 0.00 0.00 7.24
USDHUF 285.6700 -0.08 0.24 10.34
USDPLN 3.7958 -0.10 0.53 9.05
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EURO/DOLAR

Avrupa’nın en büyük ekonomisi olan Almanya’da yatırımcı güveni
aralıkda beklenenden iyi geldi. ABD'de üretici enflasyonu sabit
kalması beklenirken %0,1 artış gösterdi. Çekirdek üretici enflasyonu
ise aylık bazda %0,3 ve yıllık bazda 2,7 artarak beklentiyi aştı. Euro
Bölgesi’nde brexit sürecine ilişkin belirsizlik euro üzerinde baskı
yaratmaya devam ederken dün dolara karşı euronun değer
kaybettiği gözlemlendi. Haftanın 3. İşlem günden sınırlı
toparlanmanın gözlemlendiği paritede hareketlerin devamında
1,1365-1,1390 ve 1,1415 seviyeleri direnç olarak takip edilebilir.
Geri çekilmelerde 1,1315-1,1295 ve 1,1275 seviyeleri destek olarak
takip edilebilir. Bugün Euro Bölgesi’nde ekim ayı sanayi üretimi,
ABD’de TÜFE verileri, reel kazançlar verisi takip edilecek.

Günlük Pivot Seviyeleri

   1.1355

  1.1344  

 1.1334   

1.1324    

 1.1314   

  1.1303  

   1.1293

GBP/USD

Pazartesi akşamı İngiltere Başbakanı May’in parlamentoda
yapılacak Brexit oylamasını iptal etmesi ile sert satışların yaşandığı
GBPUSD paritesinde aşağı yönlü baskının devam ettiğini
görüyoruz. Dün Avrupalı liderlerle temaslarda bulanan May’in
Brexit’e ilişkin anlaşmasız ayrılığa hazırlandıklarını dile getirmesi
gün içinde tepki alımlarının yaşandığı paritede tekrardan aşağı
yönlü hareketlerin görülmesini sağladı. GBPUSD paritesi sabah
saatlerinde yatay 1,2507 seviyelerinden işlem görüyor. Bugün
paritede dünün en düşük seviyesi olan 1,2408 altında günlük düşüş
trendinin dip noktası 1,2365 seviyesi günün kuvvetli destek
bölgeleridir. Yukarıda önceki destek seviyesi 1,2650 bölgesi ve 22
günlük üssel ortalamaların bulunduğu 1,2745 seviyesi direnç
bölgeleri olarak takip edilebilir.

Günlük Pivot Seviyeleri

   1.2557

  1.2537  

 1.2521   

1.2505    

 1.2485   

  1.2464  

   1.2448
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USDTRY

Dolar/TL kuru dün 5,3089 ve 5,4067 seviyeleri arasında
dalgalanarak günü 5,3557 seviyesinden tamamladı. Dün kurda dış
ticaret verisinin açıklanmasının ardından yeniden yukarı yönlü
ataklar gördük. Benzer hareket geçen hafta başında enflasyon
verisinin ardından yaşanmış takip eden günlerde dengelenme
sağlanmıştı. Dolar/TL kuru sabah 08:20 itibariyle 5,3680
seviyelerinde yatay bir seyir izlerken bir miktar negatif ayrışmanın
devam ettiğini görüyoruz. Kurda bugün yukarıda sırasıyla 5,3780-
5,4180 seviyeleri direnç olarak izlenebilir. Bu seviyeyi aşan
yükselişlerde 5,4760 yatay trendi önem kazanacaktır. Bugün kurun
aşağıda ilk destek noktası 5,3450 seviyesi olabilir. Bu bölgenin
altında önce 5,3050 ardından 5,2770 destek seviyeleri takip
edilebilir.

Günlük Pivot Seviyeleri

   5.4025

  5.3878  

 5.3748   

5.3618    

 5.3470   

  5.3323  

   5.3193

EUR/TRY

Avrupa’nın en büyük ekonomisi olan Almanya’da yatırımcı güveni
aralıkda beklenenden iyi geldi. Yurtiçinde cari denge ekim ayında
2,77 milyar dolar fazla verdi. Beklentiler 2,46 milyar dolar
seviyesindeydi. Ekonomik aktivitenin yavaşlaması ve kurdaki
yükselişin ithalat maliyetlerini yukarı çekmesi sonucu ithalatta
azalma ve dış ticaretteki daralmaya paralel ödemeler dengesinde
oluşan fazla ekim ayında da devam etti. Yukarı yönlü hareketlerin
devamında 6,1300 -6,1650 ve 6,2150 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
sanayi üretimi verisi açıklanacak. 

Günlük Pivot Seviyeleri

   6.1271

  6.1092  

 6.0930   

6.0768    

 6.0588   

  6.0409  

   6.0247

(0216) 453 0053 www.gedik.com

https://www.gedik.com/


Gedik Forex Bülten 12 Aralık 2018

Altın

Ticaret savaşlarına dair endişelerle 1250$ seviyeleri test eden ons
altın fiyatları son dönemde küresel piyasalarda güç kaybeden
dolardan ve risk iştahındaki zayıf seyirden destek buluyor. Ancak bu
tarafta gün içerisinde ABD Başkanı Trump’ın Çin ile görüşmelerin
verimli gittiğine ilişkin açıklaması ve Çin'in ABD otomobillerinde
vergi indirimini değerlendirdiğine yönelik haber akışı risk iştahının
toparlanma kaydetmesine ve güvenli liman talebiyle yükseliş
kaydeden ons altın fiyatlarının kazançlarını geri vermesine neden
oldu. Haftanın üçüncü işlem gününde 1244$ seviyelerinden işlem
gören ons altında 200 ve 500 günlük hareketli ortalamaların
bulunduğu 1256$ ve 1265$ seviyeleri direnç olarak izlenebilir. Olası
geri çekilmelerde ise 1240$ ve 1228$ seviyeleri destek olarak takip
edilebilir. 

Günlük Pivot Seviyeleri

   1,249.27

  1,247.73  

 1,245.59   

1,243.45    

 1,241.90   

  1,240.36  

   1,238.22

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 doların günün ikinci yarısında toparlanma
kaydetmesine bağlı olarak gümüş kazançlarını geri verdi.  Haftanın
üçüncü işlem gününde gümüş 14,60$ 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

   14.73

  14.68  

 14.64   

14.61    

 14.56   

  14.51  

   14.48
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Brent

OPEC ve diğer üretici ülkelerin arz kesintisine yönelik anlaşmaya
varmasının ardından görülen olumlu havanın sona ermesiyle
fiyatların $60 seviyelerinde konsolide olduğunu görüyoruz.  Dün
petrol tarafında ABD’nin kasım ayı itibariyle ilk defa petrol
ihracatının ithalatını geçmesi günün önemli haberiydi. Haber petrol
fiyatlarında orta vadede baskıya neden olabilir. Brent petrol sabah
saatlerinde primli yaklaşık $61 seviyelerinden 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

   61.52

  61.28  

 61.14   

61.00    

 60.75   

  60.50  

   60.36

USD/JPY

ABD Başkanı Trump Çin ile ilgili görüşmelerin verimli ilerlediğini
bildirdi. Konuyla ilgili olumlu ve iyimser açıklamalar ve Çin'in ABD
otomobillerinde vergi indirimini değerlendirmesi, küresel risk
iştahındaki toparlanmaya paralel olarak USDJPY’de de  toparlanma
görüldü. Dün ABD’de üretici fiyat endeksi beklentileri üzerinde
açıklanarak yükseliş kaydetti. ABD’nin İran yaptırımlarını delmek
için sahtekarlık yaptığı gerekçesiyle Kanada’da tutuklanan Çinli
teknoloji şirketi Huawei'in Mali İşler Direktörü Mıng Vancou'nun 10
milyon Kanada doları kefaletle şartlı serbest bırakılmasına karar
verildi. Yükselişlerin devam etmesi halinde 113,65 – 113,95 ve
114,15 seviyeleri direnç olarak takip edilebilir.  Aşağı yönlü
hareketlerin devam etmesi halinde 112,85 112,60 ve 112,45
seviyeleri destek olarak takip edilebilir. 

Günlük Pivot Seviyeleri

   113.78

  113.66  

 113.56   

113.47    

 113.34   

  113.22  

   113.12
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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."

(0216) 453 0053 www.gedik.com

https://www.gedik.com/

	Piyasa Verileri
	Piyasa Gündemi
	EURO/DOLAR
	GBP/USD
	USDTRY
	EUR/TRY
	Altın
	XAG/USD
	Brent
	USD/JPY
	Gedik Yatırım Menkul Değerler A.Ş. - Yatırım Danışmanlığı Birimi
	YASAL UYARI

