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Piyasa Gündemi
FOMC tutanaklarında Fed’in faiz artışlarında sabırlı olacağı
vurgulanırken dolar baskı altında kaldı. ABD – Çin görüşmelerinin
iyimser bir havada geçmesi piyasaları desteklerken bu sabah
Çin’den gelen açıklamaların somut bir sonuca işaret etmemesi kâr
satışlarını tetikledi. Bugün öğle saatlerinde KOBİ'lere ilişkin
desteklere dair Bakan Albayrak’ın açıklamaları takip edilecek.
Ayrıca Fed üyeleri ve Fed Başkanı Powell’ın mesajları izlenecek.
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Piyasa Verileri
Pariteler

Son

USDTRY
EURTRY
EURUSD
GBPUSD
USDJPY

5.4782
6.3301
1.1555
1.2782
107.93

Sepetler

Açıklanacak Önemli Ekonomik Veriler
•
•

15:30 ECB Toplantı Tutanakları Önem: Orta
18:00 ABD – Toptan Stoklar Önem: Yüksek

½$+½€
Dolar Endeksi
REK

Endeks Vadeliler

Türkiye
Cumhurbaşkanı Erdoğan dün gerçekleştirdiği konuşmasında
"Geçtiğimiz yıl ihracatı 168,1 milyar dolarla kapattık, sadece
bununla kalmadık dış ticaret açığımızı da 55 milyar dolara
gerileterek, önemli bir başarıya imza attık." dedi. Erdoğan, "Satın
alma paritesine göre bugün dünyanın 13. büyük ekonomisi haline
gelmiş durumdayız." ifadesini kullandı. Bakan Albayrak, bugün
KOBİ'ler için özellikle Türkiye Bankalar Birliği ile 12 bankanın
katılacağı çok önemli bir kredi paketinin açıklanacağı müjdesini
önden vermek istediğini belirterek, detaylarını bugün açıklanacağını
ifade etti.

Euro Bölgesi
Almanya’nın ihracatı azaldı. Almanya'nın arındırılmış dış ticaret
fazlası kasım ayında 19 milyar euro seviyesinde gerçekleşti.
Mevsimsellikten ve takvim etkilerinden arındırılmış ihracat, kasımda
ekim ayına göre 0,4, ithalat da yüzde 1,6 azalma kaydetti.
Almanya'nın kasımda yaptığı ihracatın 68,1 milyar eurosu AB
ülkelerine olurken, ithalatın 54,5 milyar euroluk kısmı AB’den geldi.
Geçen yılın aynı ayına göre AB ülkelerine yapılan ihracatta % 0,3
artış yaşanırken, bu ülkelerden yapılan ithalattaki artış yüzde 3,1
oldu.

ABD
Fed'in 18-19 Aralık 2018 tarihli toplantısına ait tutanaklar yayınlandı.
Tutanaklarda, "Pek çok üye ek faiz artışlarında sabırlı olunması
gerektiğini düşünüyor" vurgusu yapıldı. Üyelere göre gelecekteki
faiz artışlarının zamanlaması daha az net. Bazı üyeler aşağı yönlü
risklerin artmış olabileceğini ve ekonominin gücü ile piyasalar
arasındaki tezatı vurguladı. Fed faizleri kontrol etme konusundaki
opsiyonları tartışmaya devam etti. Metinde "değerlendirme" kelimesi
Fed'in veri odaklı olduğunu vurguluyor. Bazı üyeler aralık
toplantısında faiz artışına gidilmemesini istedi. ABD Başkanı Donald
Trump ile kongrenin kıdemli Demokrat üyeleri arasında hükümetin
açılmasına ilişkin yapılan müzakere sonuçsuz kaldı. Çin Ticaret
Bakanlığı, ABD-Çin müzakerenin karşılıklı anlayışı yükselttiği ve iki
ülkenin endişelerinin çözümü için bir zemin oluşturduğunu ifade
ederek, tarafların yakın iletişimi sürdüreceğini belirtti.
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S&P 500 Yakın
Vade
DAX Yakın Vade
Dow Jones Yakın
Vade

Emtialar
Ons Altın
Gram Altın
WTI
BRENT
Bakır

Tahviller
Türkiye 2 Yıllık
Türkiye 10 Yıllık
ABD 10 Yıllık
ABD 2 Yıllık
Almanya 10 Yıllık
Almanya 2 Yıllık
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Günlük Pivot Seviyeleri

EURO/DOLAR
Euro Bölgesi’nde Almanya’nın dış ticaret fazlası kasım ayında 19
milyar euro seviyesinde gerçekleşti. Dün Fed üyeleri güvercin
açıklamalarda bulunurken, tutanaklarda da pek çok üyenin ek faiz
artışlarında sabırlı olunması gerektiğini düşündüğü, bazı üyelerin
aralık ayındaki toplantıda faiz artışına gidilmemesini istediği
belirtildi. Aşağı yönlü risklerin artış gösterdiğine yönelik endişeler,
Fed’in politikasının daha çok veri odaklı olacağını ve bekle gör
politikası izleyeceği yönünde şekilleniyor. 100 günlük hareketli
ortalamanın üzerinde kapanışın gerçekleştiği paritede alıcı seyrin
devam etmesi halinde 1,1570 – 1.1585 – 1.1600 seviyeleri direnç
olarak öne çıkıyor. Geri çekilmelerde1,1475 – 1,1440 ve 1,1410
seviyeleri destek olarak takip edilebilir.
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Günlük Pivot Seviyeleri

GBP/USD
GBPUSD paritesi Fed üyelerinden gelen açıklamalar ve FOMC
tutanakları sayesinde günü yükselişle tamamladı. Dün açıklanan
Aralık ayı tutanaklarında üyelerin faiz artırım konusunda sabırlı
olunması gerektiğini belirtmeleri ve gün içinde bazı üyelerin
tutanakları onaylayan yönde açıklamaları dolar endeksini aşağıya
çekerken haftaya yapılacak parlamento oylaması öncesi paritenin
değer kazanmasına neden oldu. Sabah saatlerinde parite hafif
kayıpla 1,2786 seviyelerinden işlem görüyor. Paritede bugün
yukarıda önce son bir ayın en yüksek seviyesi olan 1,2815 ardından
1,2848 ve 1,2880 yatay trendleri direnç seviyeleri olarak takip
edilebilir. Aşağıda ise 22 ve 50 günlük üssel ortalamaların
bulunduğu sırasıyla 1,2765 ve 1,2716 seviyeleri bugün paritenin
destek bölgeleri olarak kabul edilebilir.
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Günlük Pivot Seviyeleri

USDTRY
Dolar/TL kuru dün 5,4417 ve 5,5460 seviyeleri arasında
dalgalanarak günü 5,4865 seviyesinden tamamladı. Dün gün içinde
Dolar/TL kurunun özellikle günün ilk yarısında artan jeopolitik riskler
nedeniyle yükseliş kaydettiğini gördük. Öğleden sonra Fed
üyelerinden gelen güvercin tonda açıklamalar dolar endeksinde
kayıplara neden olurken kurun günü başladığı seviyelere yakın
seviyelerden tamamlamasını sağladı. Dolar/TL kuru sabah 08:40
itibariyle 5,48 seviyelerinde hafif aşağı yönlü bir seyir izliyor. Kurda
bugün yukarıda önce 5,4980 seviyesi ardından sırasıyla 5,5140 ve
5,5430 seviyeleri direnç seviyeleri olarak izlenebilir. Aşağıda ise
5,4670 seviyesinin altında sırasıyla 5,4420-5,4230 destek
seviyelerini takip etmekte yarar var.

5.5238
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5.4941
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Günlük Pivot Seviyeleri

EUR/TRY
Euro Bölgesi’nde Almanya’nın dış ticaret fazlası kasım ayında 19
milyar euro seviyesinde gerçekleşti. Geçtiğimiz gün Suriye
konusunda verilen mesajlarla jeopolitik riskler ve operasyona ilişkin
endişelerin artış kaydetmesi TL varlıklarında negatif ayrışmanın
yaşanmasında etkili oldu. Dün Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın
ekonomiye dair verdiği mesajlar takip edilirken, Bakan Albayrak
bugün KOBİ'ler için önemli bir kredi paketi açıklayacağı belirtti. Gün
içinde konuyla ilgili gelişmeler takip edilebilir. 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.
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Altın
Ticaret savaşlarındaki görüşmelerin sona ermesinin ardından
elimizde FOMC tutanakları ve Fed başkanları konuşmaları kaldı.
Ons Altında son iki gündür devam eden kar satışları dünkü veri
akışı sonrası sona erdi. Tutanaklarda 18-19 Aralık tarihlerindeki son
toplantıda gelecekteki faiz artışları için sabırlı olabileceklerini
söylediler ve bir kaçı da merkez bankasının yaptığı faiz artışına
destek vermedi. Güvercin mesajlar altın onsuna destek oldu. 1300$
seviyesine dayanan ons altında henüz bu seviye kırılamadı. Dün 4
saatlik periyotta belirginleşen çift tepe formasyonu sona ermiş olsa
da şayet 1300$ seviyesi kırılamazsa bu sefer aynı formasyon
günlük periyotta oluşmaya başlayabilir. Ticaret savaşlarına ilişkin
yapılacak olası olumlu bir açıklama karşısında dikkatli olmakta
fayda var.
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Günlük Pivot Seviyeleri

DAX Yakın Vade
Geçen hafta Fed Başkanı Powell’ın güvercin mesajları, ABD – Çin
arasındaki görüşmelerin iyimser bir havada geçmesi ve taraflardan
gelen olumlu açıklamalar son günlerde risk iştahını destekleyen
gelişmeler olarak karşımıza çıkıyor. Hisse piyasalarındaki olumlu
havanın etkisiyle DAX vadelileri yukarı yönlü bir seyir izleyerek en
yüksek 10.955 seviyesini test etti. Bu sabah ise gerçekleştirilen
görüşmeler sonrasında Çin’den gelen açıklamanın somut bir
sonuca işaret etmemesi hisse piyasalarında kâr satışlarını
beraberinde getirdi. Bu sabah 09:00 itibariyle DAX vadelileri satıcılı
bir seyirle 10.840 seviyesinden işlem görüyor. Aşağı yönlü
hareketlerin devamında 10.800 ve 10.735 seviyeleri destek olarak
takip edilebilir. Olası yükselişlerde ise 10.880 ve 10.955 seviyeleri
direnç olarak izlenebilir.
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Dow Jones Yakın Vade
ABD ve Çin arasında yaşanan ticaret savaşlarını çözümlemek için
bir araya gelen heyetler 3 günlük görüşmelerini sonlandırdı. Çin
Ticaret Bakanlığı, müzakerenin karşılıklı anlayışı yükselttiği ve iki
ülkenin endişelerinin çözümü için bir zemin oluşturduğu ifade
ederek, tarafların yakın iletişimi sürdüreceğini aktardı. Ancak
piyasalar bir anlaşma haberi duymak isterken henüz böyle bir
açıklama yapılmamış olması ABD vadelilerine olumsuz yansıdı.
Trump Demokratlarla yaptığı müzakereler sonuçsuz kalmasıyla 19
günlük kısmen kapalı federal hükümetin açılmasına yönelik bir yol
kat edilmedi. Dün Dow endeksi 92 puan artıda kapanış
gerçekleştirirken, bu sabah %0,5 oranında satıcılı seyrediyor.
23.900 puan seviyesinden geçen direncin gerisindeyiz. 23.500 ve
23.300 destek konumunda.
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Günlük Pivot Seviyeleri

S&P 500 Yakın Vade
S&P500 dün günü 11 puan artıyla günü %0,41 oranında kazançla
bitirdi. Bu sabah da vadelilere bakıldığında ABD endeks
vadelilerinin bir miktar satıcılı olduğunu görüyoruz. S&P vadelileri
yaklaşık %0,5 düşüşte. 3 gün süren ABD- Çin ticaret görüşmeleri
sona erdi. Her ne kadar Çin Ticaret Bakanlığından olumlu sinyaller
gelse de net bir anlaşma olmaması ve ABD heyetinden bir açıklama
gelmemesi piyasada kar realizasyonu yaratıyor. Diğer yanda dün
açıklanan FOMC tutanaklarında üyeler gelecekteki faiz artışları için
sabırlı olabileceklerini söylediler ve bir kaçı da merkez bankasının
yaptığı faiz artışına destek vermedi. Bu durum ilk başta güvercin
gibi görünse de temelinin ekonomik yavaşlamaya dayanması
nedeniyle endeksler açısından yeteri kadar olumlu değil. 2590
direnç, 2550 ise destek konumunda.
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Brent Petrol
Haftalık olarak %10’u aşan oranda kazanç elde eden petrolde
momentum devam ediyor. ABD-Çin görüşmelerinde yapılan
açıklamada Çin Ticaret Bakanlığı, müzakerenin karşılıklı anlayışı
yükselttiği ve iki ülkenin endişelerinin çözümü için bir zemin
oluşturduğu ifade ederek, tarafların yakın iletişimi sürdüreceğini
aktardı. Diğer yanda dolardaki değer kaybı da petrolü olumlu
etkiliyor. Haftalık petrol stokları 2,4 milyon varil azalma beklentisine
karşılık 1,68 milyon varil azalma gösterdi. Önemli olan beklentiyi
karşılayamaması değil, stokların azalması oldu. Teknik olarak,
günlük periyotta oluşan ve düşüşün sonlandığına işaret eden çift dip
formasyonu da bize dönüşü gösterirken, 58,50 destek ve 55,25$
seviyesinin altına inilmediği sürece yükselişin devam edeceği
sinyallerini veriyor.
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Günlük Pivot Seviyeleri

USD/JPY
Dün açıklanan tutanaklarda da pek çok üyenin ek faiz artışlarında
sabırlı olunması gerektiğini düşündüğü, bazı üyelerin aralık ayındaki
toplantıda faiz artışına gidilmemesini istediği belirtildi. Aşağı yönlü
risklerin artış gösterdiğine yönelik endişeler, Fed’in politikasının
daha çok veri odaklı olacağını ve bekle gör politikası izleyeceği
yönünde şekillenerek dolar üzerinde baskı yarattı. ABD-Çin
müzakerlerine ilişkin karşılıklı anlayışın yükseldiği ve iki ülkenin
endişelerinin çözümü için bir zemin oluşturduğu,tarafların yakın
iletişimi sürdüreceğini belirtildi. Paritede 108,25 seviyesinden gelen
satışlarla düşüş görüldü. Geri çekilmelerin devam etmesi halinde
107,50 - 107,20 - 106,90 seviyeleri destek olarak takip edilebilir.
Toparlanmalarda 108,25 - 108,65 ve 109,00 seviyeleri direnç olarak
öne çıkıyor
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"Burada yer alan bilgiler Gedik Yatırım tarafından bilgilendirme amacıyla hazırlanmıştır. Yatırım sinyal, bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım
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