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Piyasa Gündemi

Ticaret savaşları konusunda endişelerin azalış kaydetmesi ve
iyimser haber akışları risk iştahını desteklemeye devam ediyor.
Bununla birlikte Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın dün Fırat’ın doğusuna
operasyon mesajı sonrasında TL varlıklar üzerinde satış baskısı
artış kaydetti. İlerleyen günlerde konu ile ilgili gelişmeler yakından
izlenecek. Bugün yurt içinde TCMB faiz kararı ve ikinci 100 günlük
eylem planı takip edilecek.

Açıklanacak Önemli Ekonomik Veriler    

•    14:00 TCMB – TCMB Toplantısı Önem: Yüksek
•    15:45 Euro Bölgesi  – ECB Toplantısı Önem: Yüksek 
 

Türkiye

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Savunma sanayi alanında proje bedeli 60
milyar doları bulan 650 kalem işi takip ettiklerini belirterek çok acil
olmayan hiçbir ürünün, malzemenin yurt dışından ithal edilmemesi
talimatını yineledi. Ayrıca Fırat'ın doğusuna yönelik harekatın birkaç
gün içerisinde başlayacağını açıkladı. Hazine ve Maliye Bakanı
Berat Albayrak pazartesi günü hazine olarak bireysel yatırımcıya
dolar ve euro tahvil ihracını başlatacaklarını söyledi. Ayrıca
enflasyonla topyekün mücadele programına firmaların yoğun destek
verdiğini, bunun kasım ayı enflasyon rakamlarına katkı sağladığını
ve fiyat hareketlerinde olumlu gelişmelerin kaydedildiğini söyledi.
Yurtiçinde bugün TCMB’nın faiz oranı kararının açıklanması
bekleniyor. Bugün ikinci 100 günlük eylem planının saat 13:30'da
açıklanması bekleniyor.

Euro Bölgesi

Sanayi üretimi, ekim ayında Avrupa’da sanayi üretimi ekim ayında
artış kaydetti. Sanayi üretimi bir önceki aya kıyasla Euro Bölgesi ve
Avrupa Birliği'nde yüzde 0,2 arttı. İtalyan hükümeti, Avrupa Birliği ile
krize yol açan 2019 bütçesiyle ilgili yürütülen müzakerelerde yeni bir
teklif sundu. İtalya Başbakanı Giuseppe Conte, bütçe açığını yüzde
2,4'ten 2,04'e indirdiklerini açıkladı. İngiltere Başbakanı Theresa
May'in liderliği için parti grubunda güven oylaması yapıldı. May
yeterli desteği bulamazsa istifa etmek zorunda kalacak ve ardından
yapılacak lider seçiminde aday olamayacaktı. May parti içi güven
oylamasını 117'ye karşı 200 oyla kazandı. Euro Bölgesi’nde bugün
TSİ 15:45’de ECB’nin  faiz kararının açıklanması ve TSİ 16:30’da
ECB Başkanı Draghi’nin basın açıklaması yakından takip edilecek.
Draghi'nin açıklamaları önemli olacak.

ABD

ABD’de TÜFE kasımda enerji fiyatlarındaki düşüşle aylık bazda
değişmezken yıllık bazda % 2,2 arttı. Yıllık artış yılın en düşük
seviyelerine yakın gerçekleşti. TÜFE bir önceki ay %2,5 olmuştu.
ABD Başkanı Donald Trump dün Çin ile ticaret konusunda
anlaşmaya varmaya yardımcı olacaksa, Huawei’nin CFO'su Meng
Wanzhou'nun iade davasına müdahale edebileceğini söyledi. Çin
Ulusal Petrol Şirketi, ABD ile ticaret müzakereleri sırasında gerilim
yaşanmaması için İran'daki yatırımlarını askıya aldı. ABD'de bugün
kasım ayı ithalat ve ihracat fiyat endeksi açıklanacak.
 

Piyasa Verileri
Pariteler Son Günlük Değ.

(%)
Haftalık Değ.

(%)
Yılbaşı Değ.

(%)
USDTRY 5.3553 0.10 0.23 41.28
EURTRY 6.1005 0.24 0.15 34.09
EURUSD 1.1370 0.02 -0.09 -5.24
GBPUSD 1.2626 -0.09 -1.22 -6.48
USDJPY 113.45 0.19 0.64 0.69

Sepetler Son Günlük Değ.
(%)

Haftalık Değ.
(%)

Yılbaşı Değ.
(%)

½ $ + ½ € 5.7180 -0.27 -0.06 37.34
Dolar Endeksi 97.0670 0.02 0.27 5.37
REK 74.59 - - -12.41

Emtialar Son Günlük Değ.
(%)

Haftalık Değ.
(%)

Yılbaşı Değ.
(%)

Ons Altın 1,245.50 -0.02 0.59 -4.43
Gram Altın 214.41 0.06 0.81 34.99
WTI 51.29 0.33 -0.75 -14.75
BRENT 60.47 0.53 0.26 -9.21
Bakır 2.81 0.65 0.40 -13.98

Tahviller Son Günlük Değ.
bp

Haftalık Değ.
bp

Yılbaşı Değ.
bp

Türkiye 2 Yıllık 21.1476 15.95 118.75 776.27
Türkiye 10 Yıllık 17.3520 53.64 110.32 579.27
ABD 10 Yıllık 2.9141 0.50 2.85 50.41
ABD 2 Yıllık 2.7744 0.21 1.44 88.74
Almanya 10 Yıllık 0.2682 -0.02 3.66 -16.20
Almanya 2 Yıllık -0.5743 -0.24 5.01 4.55

Gelişmekte Olan
Ülke Kurları Son Günlük Değ.

(%)
Haftalık Değ.

(%)
Yılbaşı Değ.

(%)
USDZAR 14.0895 -0.12 0.26 14.01
USDIDR 14,479.00 -0.83 -0.28 6.69
USDTRY 5.3553 0.10 0.23 41.28
USDRUB 66.3365 -0.08 -0.81 14.91
USDBRL 3.8562 0.23 -0.83 16.40
USDCNY 6.8678 -0.18 -0.21 5.55
USDMXN 20.0973 -0.05 -1.28 2.22
USDCZK 22.7343 0.00 -0.05 6.77
USDHUF 283.9000 -0.08 0.01 9.66
USDPLN 3.7750 0.05 0.42 8.45
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EURO/DOLAR

Euro Bölgesi’nde ekim ayı sanayi üretimi %0,2 açıklanarak ekim
ayında artış kaydetti. Brexit sürecine ilişkin belirsizlik euro üzerinde
baskı yaratmaya devam ederken dün dolara karşı euro değer
kazandı. ABD’de TÜFE kasımda enerji fiyatlarındaki düşüşle aylık
bazda değişmezken yıllık bazda % 2,2 artış gösterdi. Yıllık artış yılın
en düşük seviyelerine yakın gerçekleşti. Bugün ECB’nin faiz kararı
beklenirken herhangi değişikliğe gitmesi beklenmiyor. Karar sonrası
Draghi’nin açıklamaları parite üzerinde volatilitenin yaşanmasına
neden olabilir. Yükselişin devam etmesi halinde 1,1390-1,1420 ve
1,1443 seviyeleri direnç olarak takip edilebilir. Olası geri
çekilmelerde 1,1323-1,1305 ve 1,1270 seviyeleri destek olarak takip
edilebilir. 

Günlük Pivot Seviyeleri

   1.1399

  1.1389  

 1.1380   

1.1370    

 1.1361   

  1.1351  

   1.1341

GBP/USD

Paritede hareketli saatler yaşanmaya devam ediyor. Parlamentoda
yapılması planlanan Brexit oylamasının iptali sonrasında İngiltere
Başbakanı May dün gün içinde parti içinde güven oylaması
yapacağını açıkladı. Kararın ardından paritede daha önce destek
olarak çalışan 1,2650 seviyelerine kadar sert yükselişler görülürken
akşam saatlerinde güven oyunun alınması ile parite daha yatay bir
görünüme kavuştu. GBPUSD paritesi sabah saatlerinde yatay
1,2622 seviyelerinden işlem görüyor. Bugün paritede düşüş
trendinin ara destek noktası 1,2535 ve haftanın en düşük seviyesi
olan 1,2408 altında 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

   1.2732

  1.2697  

 1.2662   

1.2626    

 1.2592   

  1.2558  

   1.2522
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USDTRY

Dolar/TL kuru dün 5,3308 ve 5,4007 seviyeleri arasında
dalgalanarak günü 5,3501 seviyesinden tamamladı. Dış ticaret
verisinin açıklanmasının ardından hafta başında negatif ayrışan TL
varlıkların dün küresel bazda doların değer kaybetmesi ile
dengelenme yaşadığını gördük. Dolar/TL kuru sabah 08:35 itibariyle
5,3402 seviyelerinden işlem görüyor. Bugün Merkez Bankası
politika faizi kararını 14.00 itibariyle açıklayacak. Piyasa beklentisi
faizlerde değişiklik olmayacağı yönünde. 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 5,3305 seviyesi olabilir. Bu
bölgenin altında önce 5,3050 ardından 5,2770 destek seviyeleri
takip edilebilir.

Günlük Pivot Seviyeleri

   5.3871

  5.3728  

 5.3641   

5.3553    

 5.3411   

  5.3268  

   5.3181

EUR/TRY

Euro Bölgesi’nde ekim ayı sanayi üretimi %0,2 açıklanarak ekim
ayında artış kaydetti. Euro Bölgesi’nde brexit sürecine ilişkin
belirsizlik euro üzerinde baskı yaratmaya devam ediyor. Yurtiçinde
Cumhurbaşkanı Erdoğan Fırat'ın doğusuna yönelik harekatın birkaç
gün içerisinde başlayacağını açıkladı. Konuyla ilgili gelişmeler önem
taşıyor. Bugün Euro Bölgesi’nde ve yurtiçinde merkez bankalarının
faiz kararlarını açıklanması beklenirken piyasada beklentiler
herhangi bir değişikliğin yapılmayacağı yönünde şekilleniyor.  Kurda
yükselişlerin devamında 6,1365 -6,1870 ve 6,2150 seviyeleri direnç
olarak öne çıkıyor. Olası geri çekilmelerde ise 6,0580 - 5,9950 –
5,9290 seviyeleri destek olarak takip edilebilir. 

Günlük Pivot Seviyeleri

   6.1496

  6.1269  

 6.1137   

6.1005    

 6.0778   

  6.0551  

   6.0419
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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 son günlerdeki haber akışlarıyla ticaret savaşlarına dair
endişelerin azalış kaydetmesi ve iyimser gelişmeler risk iştahını
desteklerken ons altın fiyatlarını baskılayan bir gelişme oldu.
Önümüzdeki süreçte ticaret savaşlarına dair haber akışları yakından
izlenmeye devam edilecek. Haftanın dördüncü 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

   1,249.82

  1,248.29  

 1,246.90   

1,245.50    

 1,243.98   

  1,242.45  

   1,241.06

XAG/USD

Powell’ın açıklamalarının etkisiyle Fed’in faiz artırımlarını
yavaşlatabileceğine yönelik güç kazanan beklentiler ile ABD
büyümesine ilişkin artış kaydeden endişeler son dönemde doları
baskılayan temel etkenler olarak karşımıza çıkıyor. Dolardaki değer
kayıplarına bağlı olarak bir süredir gümüş fiyatlarının toparlanma
kaydettiği görülüyor. Dün de doların küresel piyasalarda zayıf bir
seyir izlemesine bağlı olarak gümüş 14,54$ - 14,80$ arasında
yukarı yönlü hareket ederek günü 14,75$ seviyesinden tamamladı.
Haftanın dördüncü işlem gününde gümüş 14,75$ seviyelerinden
işlem görüyor. Teknik olarak 14,80$ ile 14,91$ seviyeleri direnç
olarak takip edilebilir. Olası geri çekilmelerde ise 14,70$ ile 14,61$
seviyeleri destek olarak izlenebilir. 

Günlük Pivot Seviyeleri

   14.85

  14.82  

 14.78   

14.75    

 14.72   

  14.68  

   14.65
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Brent

ABD ham petrol stoklarının beklentilerin altında gerilemesi ve OPEC
ve diğer petrol üreten ülkelerin anlaşmaya rağmen yeterli miktarda
arz bolluğunu engellemeyeceğine yönelik beklentiler petrol
fiyatlarını baskılamaya devam ediyor.  Brent petrol sabah
saatlerinde hafif primli yaklaşık $60,5 seviyelerinden işlem görüyor.
Yukarıda $61 seviyesi brent petrolün bugün yukarıda ilk direnç
seviyesi. Bu bölgenin üzerinde Aralık ayı itibariyle üç defa denenen
fakat üzerine çıkılamayan $63,7 seviyesinin güçlü direnç seviyesi
olduğunu söyleyebiliriz. Bu direncin geçilmesi durumunda 500
günlük üssel ortalamaların bulunduğu $66,2 seviyesi test edilmek
istenebilir. Aşağıda ise yatay ara trend bölgesi $59’ın altında
yaklaşık son 3 ayın en düşük seviyesi olan $57,4 bölgesi kuvvetli
destek konumundadır.

Günlük Pivot Seviyeleri

   60.93

  60.78  

 60.63   

60.48    

 60.33   

  60.19  

   60.03

USD/JPY

Donald Trump dün Çin ile ticaret konusunda anlaşmaya varmaya
yardımcı olması durumunda Huawei’nin CFO'su Meng
Wanzhou'nun iade davasına müdahale edebileceğini söyledi. Çin
Ulusal Petrol Şirketi, ABD ile ticaret müzakereleri sırasında gerilim
yaşanmaması için İran'daki yatırımlarını askıya aldı. 2 ülkenin
ticaret ilişkilerinde meydana gelen iyimser hava küresel risk
iştahındaki toparlanmaya neden oldu.  ABD’de TÜFE Kasım'da
enerji fiyatlarındaki düşüşle aylık bazda değişmezken yıllık bazda %
2.2 arttı. Risk iştahındaki toparlanmaya paralel olarak doların yen
karşısında sınırlı değer kazandığı görülüyor. Paritede yükselişlerde
113,65–113,95 ve 114,15 seviyeleri direnç olarak takip edilebilir.
Geri çekilmelerde 113,15 - 112,85 ve 112,60 seviyeleri destek
olarak takip edilebilir. 

Günlük Pivot Seviyeleri

   113.90
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 113.58   

113.45    
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   112.94
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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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