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Piyasa Gündemi

ABD – Çin arasındaki görüşmelerin ardından Çin’den gelen
açıklamalarda müzakerelerin kapsamlı ve detaylı geçtiği belirtilse de
somut bir sonuca işaret edilmedi. Fed Başkanı Powell
konuşmasında Fed’in sabırlı yaklaşımını sürdüreceğini teyit etti.
Dün Hazine ve Maliye Bakanı Albayrak’ın destek programına ve
ekonomiye yönelik mesajları takip edildi. Verilen mesajlar sonrası
Türk Lirası’nda değer kazanımları ön plana çıktı.

Açıklanacak Önemli Ekonomik Veriler
    
•    10:00 Türkiye – Cari Denge Önem: Yüksek
•    14:30 Türkiye – TCMB Beklenti Anketi Önem: Yüksek
 

Türkiye

Merkez Bankası'nın verilerine göre, yabancılar geçen hafta net 185
milyon dolarlık menkul kıymet sattı. Bakan Albayrak KOBİ değer
kredisinin detaylarını açıkladı. Bakan Albayrak 13 bankanın kendi
inisiyatifiyle ortaya koyduğu KOBİ Değer Kredisi'nin hazineye
etkisinin olmayacağını söyledi. Buna göre toplam 40 bin işletmeye
kredi verilecek. 6 ay ödemesiz kredi için yüzde 1.54 faiz oranı
uygulanacak. KOBİ'lere sağlanacak paketin toplam büyüklüğü 20
milyar TL olacak. KOBİ Değer Paketi ile imalatçı ve ihracatçılar
başta olmak üzere yıllık cirosu 25 milyon TL'nin altında olan mikro
ve küçük ölçekli işletmelere finansman imkanı sağlanacak. Hizmet
sektöründeki şirketlere azami 500 bin TL destek sağlanacak.
Yurtiçinde bugün  cari denge ve TCMB Beklenti Anketi takip
edilecek.

Euro Bölgesi

ECB 12-13 Aralık tarihli toplantının tutanaklarında genel
belirsizliklere, ticaret gerilimlerine gelişmekte olan piyasa
zayıflıklarına ve Brexit'e dikkat çekildi. ECB politika yapıcıları,
önümüzdeki aylarda bankalara ucuz, uzun vadeli kredileri tekrar
değerlendirmeyi önerdiler ve Euro Bölgesi ekonomisinin
görünümünü ele aldılar. Future Forum toplantısında konuşan
Carney, küresel rezerv para birimlerinde yaşanacak değişimin,
ekonomilerin büyüklüklerine kıyasla daha yavaş gerçekleşmesini
beklediğini ifade etti. Carney, "Diğer rezerv para birimleri ortaya
çıkabilir. Örneğin, ben bunların RMB (yuan) gibi mevcut ulusal para
birimlerinden olmasını bekliyorum." dedi. Brexite ilişkin de
değerlendirmede bulunan Carney, AB’den çıkış sonrası BoE'nin, kur
hareketlerini yakından izleyeceğini, ihtiyatlı bir tutum sergileyeceğini
kaydetti.

ABD

ABD'de işsizlik başvuruları geçen hafta 216,000 ile beklenenin
altında kalarak 4 haftanın en düşüğüne indi. Dün gerçekleştirdiği
konuşmasında Powell, Fed’in faiz oranları konusunda sabırlı olma
yeteneğine sahip olduğunu ifade etti. 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. Çin Devlet Başkanı
Yardımcısı'nın ticaret müzakerelerini sürdürmek için Washington'a
gitmesi bekleniyor. Trump konuyla ilgili Çin ile ticaret konusunda
oldukça iyi gelişmeler kaydedildiğini ifade etti. Bugün ABD’de aralık
ayı TÜFE verisi takip edilecek.
 

Piyasa Verileri
Pariteler Son Günlük Değ.

(%)
Haftalık Değ.

(%)
Yılbaşı Değ.

(%)
USDTRY 0.0000 0.00 0.00 0.00
EURTRY 6.2654 0.55 3.00 3.71
EURUSD 1.1523 0.20 1.11 0.73
GBPUSD 1.2754 0.07 0.19 0.36
USDJPY 108.37 -0.11 -0.15 -1.73

Sepetler Son Günlük Değ.
bp

Haftalık Değ.
bp

Yılbaşı Değ.
bp

½ $ + ½ € 0.0000 0.00 0.00 0.00
Dolar Endeksi 95.3890 -16.20 -79.00 -71.20
REK 75.0000 - - 0.00

Endeks Vadeliler Son Günlük Değ.
bp

Haftalık Değ.
bp

Yılbaşı Değ.
bp

S&P 500 Yakın Vade 0.0000 0.00 0.00 0.00
DAX Yakın Vade 10,935.5000 4,050.00 18,450.00 37,400.00
Dow Jones Yakın
Vade 23,944.0000 -900.00 54,900.00 67,600.00

Emtialar Son Günlük Değ.
(%)

Haftalık Değ.
(%)

Yılbaşı Değ.
(%)

Ons Altın 0.00 0.00 0.00 0.00
Gram Altın 226.02 0.86 2.62 4.25
WTI 52.86 -0.21 9.28 17.06
BRENT 61.52 -0.28 7.19 16.36
Bakır 2.71 0.54 1.98 -0.45

Tahviller Son Günlük Değ.
bp

Haftalık Değ.
bp

Yılbaşı Değ.
bp

Türkiye 2 Yıllık 0.0000 0.00 0.00 0.00
Türkiye 10 Yıllık 16.8800 13.00 21.00 40.00
ABD 10 Yıllık 2.7260 -0.50 6.40 4.00
ABD 2 Yıllık 2.5610 -0.60 6.50 6.50
Almanya 10 Yıllık 0.1990 -1.70 5.30 -4.70
Almanya 2 Yıllık -0.5740 -0.60 3.30 3.60

Gelişmekte Olan
Ülke Kurları Son Günlük Değ.

(%)
Haftalık Değ.

(%)
Yılbaşı Değ.

(%)
USDZAR 13.8366 -0.14 -0.90 -4.11
USDIDR 14,050.50 -0.14 -1.23 -3.55
USDTRY 5.4374 0.34 1.97 3.13
USDRUB 66.9335 0.09 -0.37 -3.69
USDBRL 3.7107 0.00 -0.12 -4.40
USDCNY 6.7550 -0.49 -1.67 -1.79
USDMXN 19.1031 -0.23 -1.64 -2.84
USDCZK 22.1989 -0.20 -1.03 -1.32
USDHUF 278.8850 -0.22 -0.97 -0.70
USDPLN 3.7275 -0.20 -1.03 -0.81
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EURO/DOLAR

ECB’nin tutanaklarında genel belirsizliklere, ticaret gerilimlerine
gelişmekte olan piyasa zayıflıklarına ve brexite dikkat çekildi.
 Trump Çin ile ticaret konusunda oldukça başarılı gelişmeler
kaydedildiğini ifade etti. Genel olarak Fed üyeleri güvercin
açıklamalarda bulunurken Fed başkanı Powell Fed’in faiz oranları
konusunda sabırlı olma yeteneğine sahip olduğunu ifade etti.
Tutanaklarda da 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. 

Günlük Pivot Seviyeleri

   1.1574

  1.1553  

 1.1538   

1.1523    

 1.1502   

  1.1481  

   1.1466

GBP/USD

Önceki gün Fed üyelerinden gelen açıklamalar ve FOMC tutanakları
sayesinde günü yükselişle tamamlayan parite bu bölgelerden gelen
tepki satışları ile perşembe gününü düşüş kaydederek tamamladı.
Haftaya yapılacak Brexit oylaması öncesi belirsizliklerin devam
etmesi pariteyi baskılamaya devam ediyor. Bugün İngiltere tarafında
açıklanacak kasım ayı sanayi üretimi ve ABD’den gelecek enflasyon
verileri piyasalar tarafından takip edilecektir.  Sabah saatlerinde
parite hafif primle 1,2758 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 günlük üssel ortalamaların bulunduğu
1,2716 ve 1,2694-1,2607 yatay trendleri seviyeleri bugün paritenin
destek bölgeleri olarak kabul edilebilir.

Günlük Pivot Seviyeleri

   1.2793

  1.2781  

 1.2768   

1.2754    

 1.2742   

  1.2730  

   1.2717
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USDTRY

Dolar/TL kuru dün 5,4007 ve 5,5080 seviyeleri arasında
dalgalanarak günü 5,4187 seviyesinden tamamladı. Önceki gün Fed
üyelerinden gelen güvercin yorumların ardından Bakan Albayrak’ın
açıkladığı kobilere destek mahiyetindeki kredi paketinin piyasa
tarafından pozitif algılanması kurda dün aşağı yönlü hareketler
izlememize neden oldu. Dolar/TL kuru sabah 08:30 itibariyle 5,43
seviyelerinden hafif primli işlem görüyor.. Kurda bugün yukarıda
önce 5,4470 seviyesi ardından sırasıyla 5,4700 ve 5,4990 seviyeleri
direnç seviyeleri olarak izlenebilir. Olası yukarı yönlü hareketlerde
5,5460 seviyesi destek önemli bir direnç noktası olarak karşımıza
çıkıyor. Aşağıda ise dünün en düşük seviyesi 5,4010’u altında
sırasıyla 5,3840-5,3650 destek seviyelerini takip etmekte yarar var.

Günlük Pivot Seviyeleri

   0.0000

  0.0000  

 0.0000   

0.0000    

 0.0000   

  0.0000  

   0.0000

EUR/TRY

Euro Bölgesi’nde ECB’nin tutanaklarında genel belirsizliklere, ticaret
gerilimlerine gelişmekte olan piyasa zayıflıklarına ve brexite dikkat
çekildi. Euro üzerinde baskı yaratan faktörler tutanaklarda ön plana
çıktı. Yurtiçinde Bakan Albayrak kobi değer kredisinin detaylarını
açıkladı. Hazineye etkisi olmayacak olan pakette imalatçı ve
ihracatçılar mikro ve küçük ölçekli işletmelere finansman imkanı
sağlanmış olacak. TL de dün değer kaybının bir kısmını geri aldığı
görülse de kurda bugün 6,2280 seviyesinden gelen alımlarla
toparlanma görülüyor.100 günlük hareketli ortalamanın üzerinde
kapanışın gerçekleştiği kurda yukarı yönlü hareketlerin devamında
6,3405 6,4000 ve 6,4250 seviyeleri direnç olarak öne çıkıyor. Olası
geri çekilmelerde ise 6,1820 – 6,1380 ve 6,0685 seviyeleri destek
olarak takip edilebilir.

Günlük Pivot Seviyeleri

   6.3236

  6.2972  

 6.2813   

6.2654    

 6.2390   

  6.2125  

   6.1967
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Altın

Altında yukarı yönlü potansiyelini korumaya devam ediyor. Önceki
gün açıklanan FOMC tutanaklarında Fed’in faiz artırımları
konusunda sabırlı davranması gerektiğine yönelik açıklamaların
yanı sıra dün Fed başkanı Powell’ın güvercin tonda söylemlerine
devam etmesi dolar endeksini aşağı çekmeye devam ederken
altının onsu güvenli liman olarak ön planda kalmayı sürdürüyor.
Yukarıda kuvvetli direnç seviyesi $1300 bölgelerinden gelen kar
satışları ile yatay bir bantta kalan altının onsunda bu seviyelerin
geçilmesi durumunda $1307 ve $1326 seviyeleri takip eden direnç
noktaları olarak izlenebilir. Olası aşağı yönlü hareketlerde haftanın
en düşük seviyesi olan $1279 seviyesi ilk destek bölgesi olarak ön
plana çıkıyor. Aşağı yönlü hareketlerin devamında $1265 yatay
destek trendi takip edilebilir.

Günlük Pivot Seviyeleri

   1,304.55

  1,299.53  

 1,296.24   

1,292.95    

 1,287.93   

  1,282.91  

   1,279.62

DAX Yakın Vade

Bu hafta ABD – Çin arasındaki görüşmelerin iyimser bir havada
geçmesi son günlerde risk iştahını destekleyen gelişmeler oldu.
Bununla birlikte dün Çin’den gelen açıklamaların somut bir sonuca
işaret etmemesi küresel piyasaların genelinde kâr satışlarına neden
oldu. Gün içerisinde Avrupa borsalarında kâr satışları etkili olsa da
gün sonuna doğru Avrupa borsalarının kayıplarını büyük ölçüde geri
aldığı görüldü. DAX vadelileri dün günü yatay bir kapanışla 10.895
puandan tamamladı. Bu sabah 09:00 itibariyle DAX vadelileri hafif
alıcılı bir seyirle 10.921 seviyesinden işlem görüyor. Yukarı yönlü
hareketlerin devamında 10.967 ve 11.040 seviyeleri direnç olarak
takip edilebilir. Olası düşüşlerde ise 10.892 ve 10.840 seviyeleri
destek olarak izlenebilir. 

Günlük Pivot Seviyeleri

   10,964.17

  10,949.83  

 10,942.67   

10,935.50    

 10,921.17   

  10,906.83  

   10,899.67
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Dow Jones Yakın Vade

ABD – Çin arasındaki görüşmelerin ardından Çin’den gelen
açıklamalarda, müzakerenin karşılıklı anlayışı yükselttiği ve iki
ülkenin endişelerinin çözümü için bir zemin oluşturduğu ifade edildi.
Çin’den gelen açıklamalar olumlu olsa da yapılan açıklamaların
somut bir sonuca işaret etmemesi küresel hisse piyasalarında gün
içerisinde bir miktar kâr satışı yaşanmasına neden oldu. Bununla
birlikte Fed Başkanı Powell’ın güvercin mesajlarını sürdürmesinin
de katkısıyla ABD endeksleri kayıplarını silerek artıya geçti. Dow
Jones vadeli endeksi dün günü 123 puan yükselişle kapatırken, bu
sabah yataya yakın hafif satıcılı seyrediyor. Endeksteki geri
çekilmelerde 23.840 ile 23.760 seviyeleri destek olarak izlenebilir.
Yükselişlerde ise 24.000 ile 24.500 seviyeleri direnç konumunda
bulunmaktadır.

Günlük Pivot Seviyeleri

   24,066.00

  24,025.00  

 23,985.00   

23,945.00    

 23,904.00   

  23,863.00  

   23,823.00

S&P 500 Yakın Vade

Çin’den yapılan açıklamaların somut bir sonuca işaret etmemesi
küresel hisse piyasalarında kâr satışı yaşanmasına neden oldu.
Gün içerisinde ABD endekslerinde hafif satıcılı bir seyir etkili
olurken, Powell’ın güvercin tondaki mesajları ABD endekslerinin
kayıplarını geri almasına katkı sağladı. S&P500 dün günü 11 puan
artıyla günü %0,45 oranında kazançla bitirdi. S&P500 vadeli
endeksi bu sabah 09:10 itibariyle %0,10’luk bir düşüşle 2.590
puandan işlem görüyor. Endeksteki geri çekilmelerde 50 günlük
hareketli ortalamanın bulunduğu 2.581 seviyesi ile 100 günlük
hareketli ortalamanın geçtiği 2.568 seviyesi destek olarak izlenebilir.
Yükselişlerde ise en önemli direnç seviyesi 500 günlük hareketli
ortalamanın geçtiği 2.611 seviyesinde bulunuyor.

Günlük Pivot Seviyeleri

   2,605.42

  2,600.83  

 2,596.42   

2,592.00    

 2,587.42   

  2,582.83  

   2,578.42
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Brent

Brent Petrolde yükseliş hareketi devam ederken, haftalık kazanımlar
%10'u aşmış durumda. ABD-Çin görüşmelerinden ilk gelen
mesajların yumuşak olması petrol fiyatları bakımından
cesaretlendirici olabilir. Morgan Stanley, brent petrolde 2019 için
yaptığı ortalama varil fiyatı tahminini $69'dan $61'a indirirken
haftalık petrol stokları düşüş beklentisini 2,4 milyon varil
beklentisine karşılık 1,68 milyon varil düşüş olarak gösterdi. Teknik
olarak bugün brent petrolde sırasıyla $60,00 ve $58,50 bölgeleri
destek seviyeleri olarak takip edilebilir. Kontratta $55,25 seviyesinin
altına inilmediği sürece yükseliş potansiyeli devam edebilir.
Yukarıda 50 günlük üssel ortalamanın bulunduğu $61,70 ve yatay
trendin olduğu $63,50 seviyeleri bugünün direnç noktaları olarak
izlenebilir.

Günlük Pivot Seviyeleri

   62.52

  62.13  

 61.83   

61.53    

 61.15   

  60.76  

   60.46

USD/JPY

Dün Trump Çin ile ticaret konusunda oldukça başarılı gelişmeler
kaydedildiğini ifade etti. Xi Jinping'nin Baş Ekonomi Danışmanı'nın
ticaret müzakerelerini sürdürmek için ay sonu  Washington'a gitmesi
bekleniyor. Dün Fed Başkanı Powell açıklamasında Fed’in faiz
oranları konusunda sabırlı olma yeteneğine sahip olduğunu ifade
etti. Bugün Japonya’da hanehalkı harcamaları yıllık bazda düşüş
kaydederken, aylık bazda beklentileri aşarak  %1,1 seviyesinde
açıklandı. Sabah saatlerinde Japonya’da açıklanan cari denge verisi
kasımda beklentilerin üzerinde 757,2 milyar yen olarak açıklandı.
108,50 seviyesinden gelen satışlarla düşüşün görüldüğü paritede
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. 

Günlük Pivot Seviyeleri

   108.79

  108.65  

 108.51   

108.37    

 108.23   

  108.09  

   107.95
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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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