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Piyasa Gündemi

Ticaret savaşlarına yönelik ABD – Çin arasındaki görüşmelerin
iyimser bir havada geçmesi ve taraflar ile ABD Başkanı Trump’tan
olumlu açıklamaların gelmesi küresel risk iştahını desteklerken
hisse piyasalarında yükselişler devam etti. Yurt içinde
Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın mesajları takip edilirken Suriye
konusunda verilen mesajlar sonrası jeopolitik riskler ve operasyona
ilişkin endişeler tekrar artış kaydetti. 

Açıklanacak Önemli Ekonomik Veriler    

•    13:00 Euro Bölgesi – İşsizlik Oranı Önem: Orta
•    22:00 ABD – FOMC Tutanaklar Önem: Yüksek
 

Türkiye

Dünya Bankası Türkiye’nin 2018 yılına ilişkin büyüme beklentisini 1
puanlık azalışla % 3,5’a, 2019'da 2,4 puanlık düşüşle % 1,6’ya
çekti. Cumhurbaşkanı Erdoğan dün gerçekleştiği konuşmasında
Ziraat Bankası aracılığıyla kredi kartı borçları tek bir çatı altında
toplanacağının bilgisini verdi. Hangi banka olursa olsun, buradan
alınan krediyle borçların kapanacağını ve aylık gelirine uygun
şekilde bu borcun ödeneceğini ifade etti. Erdoğan Trump'la varılan
mutabakata rağmen ABD yönetimi unsurlarının farklı şeyler
söylediğini açıklarken Fırat’ın doğusuna yönelik operasyona ilişkin
yapılacak operasyonla ilgili her an olabileceğini belirtti. Trump'ın
Ulusal Güvenlik Danışmanı John Bolton başkanlığındaki heyet
Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın'la 2 saat görüştü.
Görüşme sonrası İbrahim Kalın’ın görüşmeye dair açıklamaları takip
edilirken Bolton başkanlığındaki heyet Türkiye’den ayrıldı. 

Euro Bölgesi

Euro Bölgesi'nde ekonomik güven aralıkta 12. kez geriledi ve finans
krizinden bu yana görülen en kötü düşüş serisini kaydetti.
Tüketicilerin hem de şirketlerin nabzını tutan Euro Bölgesi ekonomik
güven endeksi aralık ayında 108.2'den 107.3'e geriledi. Almanya’da
sanayi üretimi kasımda aylık %1,9 düşüş gösterdi. 

ABD

Trump, ekonomik rakamların iyi göründüğünü belirtti. Açıklamasında
“Bugünün hızla artırılmış faizleri yerine uzun vadeli faizlerin önceki
yönetimdeki gibi sıfır olduğunu düşünebiliyor musunuz. Ne kadar
kolay olurdu. Yine de piyasalar 2016 seçiminden bu yana önemli
ölçüde artıda.” dedi. Ayrıca Trump Çin ile müzakerelerin oldukça iyi
ilerlediğini ifade etti.Demokratların duvar için geçici bütçede fon
ayrılmasına karşı çıktığını hatırlatan Trump, bütçe krizinden dolayı
hükümetin iki haftadır kapalı kalması konusunda demokratlara
yüklendi. Bugün ABD ‘de Fed üyelerinin konuşmaları ve Fed'in 18-
19 Aralık 2018 tarihinde gerçekleştirdiği toplantısına dair
yayınlanacak tutanaklar takip edilecek. ???????

İngiltere

İngiltere'de Başbakan Theresa May'in sözcüsü James Slack,
hükümetin Avam Kamarası'ndaki brexit oylamasını 15 Ocak'ta
gerçekleştirmeyi planladığını belirtti. Hükümet sözcüsünün
açıklamasına göre söz konusu tarih, Çarşamba günü kanun
yapıcıların onayına sunulacak. 

Piyasa Verileri
Pariteler Son Günlük Değ.

(%)
Haftalık Değ.

(%)
Yılbaşı Değ.

(%)
USDTRY 5.4752 -0.24 1.45 3.84
EURTRY 6.2750 -0.07 2.50 3.87
EURUSD 1.1460 0.17 1.03 0.19
GBPUSD 1.2737 0.13 1.00 0.23
USDJPY 108.83 0.08 -0.26 -1.31

Sepetler Son Günlük Değ.
bp

Haftalık Değ.
bp

Yılbaşı Değ.
bp

½ $ + ½ € 5.8620 9.15 20.00 20.00
Dolar Endeksi 95.8030 -12.70 -97.30 -29.80
REK 75.0000 - - 0.00

Endeks Vadeliler Son Günlük Değ.
bp

Haftalık Değ.
bp

Yılbaşı Değ.
bp

S&P 500 Yakın Vade 2,581.2500 875.00 7,025.00 7,600.00
DAX Yakın Vade 10,924.0000 9,900.00 35,400.00 36,250.00
Dow Jones Yakın
Vade 23,830.0000 8,700.00 50,500.00 56,200.00

Emtialar Son Günlük Değ.
(%)

Haftalık Değ.
(%)

Yılbaşı Değ.
(%)

Ons Altın 1,282.40 -0.22 0.00 0.11
Gram Altın 225.74 -0.47 1.42 4.12
WTI 50.34 1.30 8.02 11.49
BRENT 59.32 1.08 7.73 12.21
Bakır 2.68 0.65 0.52 -1.32

Tahviller Son Günlük Değ.
bp

Haftalık Değ.
bp

Yılbaşı Değ.
bp

Türkiye 2 Yıllık 19.6700 6.00 -6.00 -6.00
Türkiye 10 Yıllık 16.8000 26.00 32.00 32.00
ABD 10 Yıllık 2.7190 -0.50 4.90 3.30
ABD 2 Yıllık 2.5750 -1.10 6.50 7.90
Almanya 10 Yıllık 0.2250 0.10 -1.70 -2.10
Almanya 2 Yıllık -0.5800 0.90 3.00 3.00

Gelişmekte Olan
Ülke Kurları Son Günlük Değ.

(%)
Haftalık Değ.

(%)
Yılbaşı Değ.

(%)
USDZAR 13.9204 -0.33 -3.47 -3.53
USDIDR 14,175.50 0.57 -1.67 -2.69
USDTRY 5.4755 -0.24 1.46 3.85
USDRUB 66.8132 -0.20 -3.11 -3.87
USDBRL 3.7134 -0.05 -2.02 -4.33
USDCNY 6.8384 -0.22 -0.35 -0.58
USDMXN 19.3245 -0.25 -1.11 -1.71
USDCZK 22.3773 -0.14 -1.46 -0.53
USDHUF 280.6435 -0.19 -1.20 -0.07
USDPLN 3.7486 -0.19 -0.92 -0.25
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EURO/DOLAR

Euro Bölgesi ekonomik güven endeksi aralık ayında 108.2'den
107.3'e geriledi. Avrupa’nın en büyük ekonomisi olan Almanya’da
sanayi üretimi kasımda aylık %1,9 düşüş gösterdi. Powell’ın
açıklamaları küresel piyasalarda iyimser havanın oluşmasına neden
oldu. Trump ekonomik rakamların iyi göründüğüne değinerek Çin ile
müzakerelerin iyi ilerlediğini ifade etti. Hükümetin halen kapalı
olması ise dolar üzerinde baskı yaratmaya devam eden unsurlar
arasında bulunuyor. 100 günlük hareketli ortalama seviyesinde
bulunan 1.1450 üzerinde gerçekleşecek kapanışlarda yükselişlerin
devamı beklenebilir. Yükselişlerde 1,1485 – 1,1500 ve 1,1515
seviyeleri direnç olarak öne çıkıyor. Geri çekilmelerde 1,1420-
1,1395 ve 1,1375 seviyeleri destek olarak takip edilebilir. 

Günlük Pivot Seviyeleri

   1.1502

  1.1484  

 1.1472   

1.1460    

 1.1442   

  1.1424  

   1.1412

GBP/USD

Dün güne olumlu hava eşliğinde giren GBPUSD paritesi Brexit’e
ilişkin parlamento oylamasına yönelik endişeler ile günü değer
kayıplarıyla tamamladı. Dün İngiltere’de parlamento hükümetin
AB’den anlaşmasız olarak ayrılmasının önüne geçmesine dönük bir
yasa değişikliğini kabul etti. Fakat çıkan sonuçların gelecek hafta
yapılacak Brexit oylaması öncesi anlaşmanın geçme olasılığının
düşük olduğunu teyit etmesi sterlin tarafında baskı yarattı. Sabah
saatlerinde parite hafif primle 1,2738 seviyelerinden işlem görüyor.
 Paritede bugün yukarıda 50 günlük üssel ortalamaların bulunduğu
1,2761 ve geçtiğimiz haftanın en yükseği 1,2815 yatay trendi direnç
seviyeleri olarak takip edilebilir. Aşağıda 22 günlük ortalamaların
bulunduğu 1,2703 ve yatay trend 1,2690 bugün paritenin destek
seviyeleri olacaktır.

Günlük Pivot Seviyeleri

   1.2800

  1.2774  

 1.2756   

1.2737    

 1.2711   

  1.2686  

   1.2667
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USDTRY

Dolar/TL kuru dün 5,3825 ve 5,5175 seviyeleri arasında
dalgalanarak günü 5,4885 seviyesinden tamamladı. Dün küresel
dolar endeksinde genel olarak yatay bir seyir izlenirken Ankara’da
gerçekleştirilen Suriye’nin geleceğine yönelik Kalın-Bolton
zirvesinden gelen ilk izlenimlerin jeopolitik riskleri artırması TL’nin
benzerlerine göre negatif ayrışmaya devam ederek değer
kayıplarını sürdürmesini sağladı. Dolar/TL kuru sabah 08:40
itibariyle 5,48 seviyelerinde hafif aşağı yönlü bir seyir izliyor. Kurda
bugün yukarıda önce 5,4890 seviyesi ardından sırasıyla 5,5120 ve
5,5430 seviyeleri direnç seviyeleri olarak izlenebilir. Aşağıda ise
5,4710 seviyesinin altında sırasıyla 5,4430-5,4220 destek
seviyelerini takip etmekte yarar var.

Günlük Pivot Seviyeleri

   5.5123

  5.5007  

 5.4880   

5.4752    

 5.4637   

  5.4521  

   5.4394

EUR/TRY

 Euro Bölgesi ekonomik güven endeksi aralık ayında 108.2'den
107.3'e geriledi. Avrupa’nın en büyük ekonomisi olan Almanya’da
sanayi üretimi kasımda aylık %1,9 düşüş gösterdi. Yurt içinde
Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın mesajları takip edilirken Suriye
konusunda verilen mesajlar sonrası jeopolitik riskler ve operasyona
ilişkin endişeler tekrar artış kaydetti. Bu gelişmeler TL varlıklarında
negatif ayrışmanın yaşanmasında etkili oldu. 100 günlük hareketli
ortalamanın üzerinde kapanışın gerçekleştiği kurda yukarı yönlü
hareketlerin devamında 6,4095 6,4250 ve 6,4950 seviyeleri direnç
olarak öne çıkıyor. Olası geri çekilmelerde ise 6,1820 – 6,1380 ve
6,0685 seviyeleri destek olarak takip edilebilir.

Günlük Pivot Seviyeleri

   6.3299

  6.3105  

 6.2927   

6.2750    

 6.2555   

  6.2361  

   6.2184
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Altın

Ons altın yaşadığı kar realizasyonlarını ikinci güne taşıdı. ABD-Çin
görüşmeleri devam ederken, hem ABD hem de Çin yetkililerinden
gelen açıklamalar bir çözüme işaret ediyor. Diğer yanda da ABD
endekslerindeki görünümün bir miktar daha düzelmesiyle de risk
iştahı kaldığı yerden devam ediyor. Ons altında böylelikle 1300$’ın
köşesinden dönmüş oldu. Ons altını teknik olarak ele aldığımızda
dört saatlik periyotta yükseliş trendinin sonlandığına işaret eden çift
tepe formasyonu oluşuyor. Şayet ons altın 1276$ seviyesini aşağı
yöne doğru kırabilirse aşağıda 1255$ seviyelerine doğru hareketlilik
söz konusu olabilir. Aynı zamanda 1255$ seviyesi yükseliş kanalı
içerisinde ayrıca oluşan yükseliş trendinin de geçtiği nokta. Bu
nedenle oluşabilecek bu düşüşün kalıcı olabileceği konusunda
yorum yapmak erken.

Günlük Pivot Seviyeleri

   1,291.70

  1,289.40  

 1,285.90   

1,282.40    

 1,280.10   

  1,277.80  

   1,274.30

DAX Yakın Vade

Geçen hafta cuma günü ABD’de açıklanan tarım dışı istihdamın
beklentilerin üzerinde gelmesi ve Fed Başkanı Powell’ın güvercin
tondaki mesajları risk iştahını destekleyen gelişmeler oldu. Yeni
haftada da ABD – Çin arasındaki görüşmelerin iyimser bir havada
geçmesi ve taraflar ile ABD Başkanı Trump’tan olumlu açıklamaların
gelmesi hisse piyasalarını desteklemeye devam ediyor. Hisse
piyasalarında yaşanan olumlu seyre bağlı olarak DAX vadelileri de
yukarı yönlü bir seyir izleyerek günü 98 puan yükselişle 10.825
puandan tamamladı. Bu sabah 09:00 itibariyle DAX vadelileri alıcılı
bir seyirle 10.928’li seviyesinden işlem görüyor. Yukarı yönlü
hareketlerin devamında 10.985 ve 11.088 seviyeleri direnç olarak
izlenebilir. Geri çekilmelerde ise 10.825 ile 10.775 seviyeleri destek
olarak takip edilebilir.

Günlük Pivot Seviyeleri

   10,959.67

  10,949.33  

 10,936.67   

10,924.00    

 10,913.67   

  10,903.33  

   10,890.67
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Dow Jones Yakın Vade

ABD borsaları ABD ve Çin arasındaki ticaret müzakerelerinin devam
etmesiyle yükselişini sürdürdü. ABD-Çin görüşmeleri devam
ederken, hem ABD hem de Çin yetkililerinden gelen açıklamalar bir
çözüme işaret ediyor. Dün majör endekslerde %1’in üzerinde
kazanım vardı. Dow 30 Endeksi 256 puan kazançla günü %1,09
oranında yükselişle tamamladı. Kasım ayından bu yana üst üste üç
gün primlenen Dow endeksinin vadelileri bu sabah pozitif seyir
izliyor. Dow 30 vadeli kontratını teknik olarak;  23.900 puan
seviyesinden geçen direncin hemen gerisindeyiz. Buna karşılık
24.400 seviyesinden geçen alçalan trend etkisinde. Bu nedenle
yukarı kırılma yaşanmadan trend baskısı devam edebilir. 23.800 ve
23.300 destek konumunda.

Günlük Pivot Seviyeleri

   24,083.33

  23,985.67  

 23,907.33   

23,829.00    

 23,731.33   

  23,633.67  

   23,555.33

S&P 500 Yakın Vade

S&P500 Endeksi dün günü 25 puan artıyla günü %0,97 oranında
kazançla bitirdi. Bu sabah da vadelilere bakıldığında ABD endeks
vadelilerinin artıda olduğunu görüyoruz. S&P vadelileri yaklaşık
%0,5 yükselişte. ABD-Çin görüşmeleri devam ederken, hem ABD
hem de Çin yetkililerinden gelen açıklamalar bir çözüme işaret
ediyor. Hatta Trump’ın yakın zamanda ticaret savaşlarını
noktalayacak ve ticaret savaşı endişeleriyle gerileyen finansal
piyasaları canlandıracak bir anlaşmaya varmak konusunda istekli
olduğu kaynak haberleri geliyor. Teknik olarak; her ne kadar alçalan
trendin etkisinde olsak da yükseliş bugün de devam ediyor. 2590
puan seviyesi direnç olurken, 2550 puan seviyesi ise destek
konumunda.

Günlük Pivot Seviyeleri

   2,608.08

  2,597.67  

 2,589.33   

2,581.00    

 2,570.58   

  2,560.17  

   2,551.83
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Brent Petrol

Petrol fiyatlarındaki son dönemdeki kuvvetli momentum zaman
zaman ara verse de devam ediyor. Haftalık olarak %10’a yakın
oranda kazanç elde eden petrolde ABD-Çin görüşmeleri devam
ediyor izleniyor. Hem ABD hem de Çin yetkililerinden gelen
açıklamalar bir çözüme işaret ediyor. Ancak henüz bir anlaşma yok.
Bugün açıklanacak ham petrol stoklarında konsensüs beklenti 2,8
milyon varil stokların azalacağı yönde. Bu zamana kadar arz yönlü
destek gelmeyen petrolde bu veri oldukça önemli. Teknik olarak,
günlük periyotta oluşan ve düşüşün sonlandığına işaret eden çift dip
formasyonu da bize dönüşü gösterirken,56,50 destek ve 55,25$
seviyesinin altına inilmediği sürece yükselişin devam edeceği
sinyallerini veriyor.

Günlük Pivot Seviyeleri

   60.94

  60.29  

 59.80   

59.32    

 58.67   

  58.02  

   57.53

USD/JPY

Genel olarak Powell’ın açıklamaları küresel piyasalarda iyimser
hava yarattı. Dün Trump ekonomik rakamların iyi göründüğüne
değinirken Çin ile müzakerelerin iyi ilerlediğini ifade etti. Görüşmeler
bugünde devam ediyor. Hükümetin halen kapalı olması ise dolar
üzerinde baskı yaratmaya devam eden unsurlar arasında bulunuyor.
Konuyla ilgili haber akışları fiyatlamalarda etkili olabilir. 107,46
seviyesinden gelen tepki alımları ile paritede yükseliş görülüyor.
Yükselişlerin devam etmesi halinde 109,05 - 109,65 ve 109,85
seviyeleri direnç olarak takip edilebilir. Olası geri çekilmelerde
108,35 - 107,80 ve 107,50 ve 107,20 seviyeleri destek olarak takip
edilebilir. Bugün ABD ‘de Fed üyelerinin konuşmaları ve Fed'in 18-
19 Aralık 2018 tarihinde gerçekleştirdiği toplantısına dair
yayınlanacak tutanaklar takip edilecek. 

Günlük Pivot Seviyeleri

   109.31

  109.16  

 109.00   

108.83    

 108.68   

  108.52  

   108.36
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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 0120

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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