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Piyasa Gündemi

Yeni haftanın ilk saatlerinde ABD Başkanı Trump’ın Türkiye’yi hedef
alan tehditkâr ifadeleri, ABD – Türkiye ilişkilerine yönelik endişeleri
tekrar gündeme taşırken TL varlıklar üzerindeki baskısının artış
kaydetmesine neden oluyor. İlerleyen süreçte taraflardan gelen
açıklamalar TL varlıklardaki fiyatlamalar üzerinde etkili olacaktır.
Ayrıca bugün yurt içinde kasım ayı sanayi üretim verileri
açıklanacak.

Açıklanacak Önemli Ekonomik Veriler
    
•    10:00 Türkiye – Sanayi Üretimi Önem: Yüksek
•    13:00 Euro Bölgesi – Sanayi Üretimi Önem: Yüksek
 

Türkiye

Cari işlemler dengesi kasımda dördüncü kez fazla verdi. Buna göre,
cari işlemler hesabı Kasım ayında 986 milyon dolar fazla verdi.
Önceki ayın 2.77 milyar dolarlık cari fazla verisi, 2.75 milyar dolara
revize edildi. TCMB Ocak ayı beklenti anketine göre 12 aylık
enflasyon beklentisi yüzde 15.91'e geriledi. Sabah saatlerinde
Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın, Trump'ın "Kürtlere
saldırırlarsa Türkiye'yi ekonomik olarak mahvedeceğiz" sözlerine,
"Suriyeli Kürtleri PKK ile bir tutmak ölümcül bir hatadır. Onlara karşı
savaşmayı sürdüreceğiz" diyerek tepki gösterdi. Konuyla ilgili
açıklamalar TL varlıklardaki fiyatlamalar üzerinde etkili olacaktır.
Bugün yurtiçinde açıklanacak sanayi üretimi takip edilecek.

Euro Bölgesi

Geçen hafta ECB tutanaklarında genel belirsizliklere, ticaret
gerilimlerine gelişmekte olan piyasa zayıflıklarına ve Brexite dikkat
çekildi. Carney, küresel rezerv para birimlerinde yaşanacak
değişimin, ekonomilerin büyüklüklerine kıyasla daha yavaş
gerçekleşmesini beklediğini ifade etti. ECB  para politikası üyesi
Villeroy , ECB’nin para politikasını normalleştirirken artan ekonomik
riskler karşısında seçeneklerini açık tutması gerektiğini bildirdi.
Nowotny ise Almanya’nın 4. çeyrekte oldukça yavaş büyüme
oranlarına sahip olduğunu belirtirken aralık ayı toplantısında
vurgulananların geçerli olduğuna değindi. Bu yıl bir faiz arttırımını
halen düşündüğünü ifade etti. Bugün Euro Bölgesi’nde sanayi
üretimi takip edilecek. 

ABD

Geçen hafta Fed Başkanı Powell ve diğer bir grup politika yapıcı,
merkez bankasının faiz artırımlarında temkinli olacağını belirtti.
ABD'den 2018'in son enflasyon rakamları açıklandı. Dünyanın en
güçlü ekonomisinde TÜFE, aralık ayında bir önceki aya göre
beklentiye paralel olarak yüzde 0.1 azalırken, bir önceki yılın aynı
dönemine göre yüzde 1.9 arttı. Çekirdek TÜFE aylık %0,2 ve yıllık
%2,2 ile beklenen oranı korudu. Reel kazançlar ise aralıkta %0,7 ile
yılın en iyi artışını gösterdi. 

Çin

Çin'in ithalat ve ihracat aralıkta beklenenden fazla yavaşladı.
İhracat, dolar bazında yıllık %4.4 gerilerken, ithalat %7.6 düştü.
İhracat, dolar bazında yıllık %4.4 gerilerken, ithalat %7.6 düştü. 

Piyasa Verileri
Pariteler Son Günlük Değ.

(%)
Haftalık Değ.

(%)
Yılbaşı Değ.

(%)
USDTRY 5.5233 1.10 2.56 4.76
EURTRY 6.3373 0.98 2.55 4.90
EURUSD 1.1474 0.04 -0.01 0.31
GBPUSD 1.2846 -0.05 0.60 1.09
USDJPY 108.12 -0.40 -0.54 -1.95

Sepetler Son Günlük Değ.
bp

Haftalık Değ.
bp

Yılbaşı Değ.
bp

½ $ + ½ € 5.8820 3.10 10.25 22.00
Dolar Endeksi 95.6190 -5.10 -9.10 -48.20
REK 75.0000 - - 0.00

Endeks Vadeliler Son Günlük Değ.
bp

Haftalık Değ.
bp

Yılbaşı Değ.
bp

S&P 500 Yakın Vade 2,573 -2,175 2,275 6,800
DAX Yakın Vade 10,799. -8,100 7,200 23,750
Dow Jones Yakın
Vade 23,749. -20,100 23,700 48,100

Emtialar Son Günlük Değ.
(%)

Haftalık Değ.
(%)

Yılbaşı Değ.
(%)

Ons Altın 1,291.15 0.28 0.18 0.79
Gram Altın 229.28 1.17 2.76 5.75
WTI 51.28 -1.18 5.47 13.57
BRENT 59.78 -1.38 3.94 13.08
Bakır 2.68 -1.02 0.37 -1.40

Tahviller Son Günlük Değ.
bp

Haftalık Değ.
bp

Yılbaşı Değ.
bp

Türkiye 2 Yıllık 18.9400 -33.00 -77.00 -79.00
Türkiye 10 Yıllık 16.6700 -21.00 -2.00 19.00
ABD 10 Yıllık 2.7030 -2.80 4.10 1.70
ABD 2 Yıllık 2.5450 -2.20 4.90 4.90
Almanya 10 Yıllık 0.1800 -1.90 -3.00 -6.60
Almanya 2 Yıllık -0.5760 1.30 1.30 3.40

Gelişmekte Olan
Ülke Kurları Son Günlük Değ.

(%)
Haftalık Değ.

(%)
Yılbaşı Değ.

(%)
USDZAR 13.9203 0.62 0.17 -3.53
USDIDR 14,124.50 0.31 0.25 -3.04
USDTRY 5.5233 1.10 2.56 4.76
USDRUB 67.1286 0.35 0.69 -3.41
USDBRL 3.7115 0.00 -0.65 -4.38
USDCNY 6.7670 0.06 -1.23 -1.62
USDMXN 19.1768 0.19 -0.97 -2.46
USDCZK 22.2880 0.01 0.06 -0.93
USDHUF 279.8600 -0.07 -0.01 -0.35
USDPLN 3.7425 -0.01 -0.08 -0.41
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EURO/DOLAR

Geçen hafta  ECB’nin tutanaklarında genel belirsizliklere, ticaret
gerilimlerine gelişmekte olan piyasa zayıflıklarına ve brexite dikkat
çekildi. Fed Başkanı Powell ve diğer Fed üyeleri, merkez
bankasının faiz artırımlarında temkinli olacağını belirtti. Beklentilere
paralel açıklanan ABD aralık ayı enflasyon verisi sonrası düşüş
kaydeden EURUSD paritesi haftayı 1,1500 bandının altında kapattı.
Paritede 1.1570 seviyesinden gelen kar satışları ile geri çekilme
gerçekleşerek 1,1440 ve  50 günlük hareketli ortalama olan 1.1415
seviyesi güçlü destek olarak öne çıkmaktadır. Yukarı yönlü
hareketlerde 1,1500 – 1,1515 ve 1,1535 seviyeleri direnç olarak
takip edilebilir. Bugün Euro Bölgesi’nde açıklanacak sanayi üretimi
takip edilecek.

Günlük Pivot Seviyeleri

   1.1517

  1.1500  

 1.1487   

1.1474    

 1.1457   

  1.1440  

   1.1427

GBP/USD

GBPUS paritesi kritik Brexit oylaması öncesi son haftayı
yükselişle tamamladı. Hafta içi Fed üyelerinden gelen güvercin
açıklamalar ve FOMC tutanakları ile dolar endeksinde görülen aşağı
yönlü hareket ile yükseliş kaydeden parite yarın yapılacak oylama
öncesi 26 Kasım’dan bu yana gördüğü en yüksek seviyelerden
haftayı tamamladı. Yarın yapılacak oylama öncesi Başbakan May
muhalefetten destek isterken, muhalefet erken seçim çağrısını
yineledi. Paritede bugün yukarıda önce geçen haftanın en yüksek
seviyesi olan 1,2866 ardından 1,2880 ve 1,2930 yatay trendleri
direnç seviyeleri olarak takip edilebilir. Aşağıda ise 50 ve 22  günlük
üssel ortalamaların bulunduğu sırasıyla  1,2770 ve 1,2735 seviyeleri
bugün paritenin destek bölgeleri olarak kabul edilebilir.

Günlük Pivot Seviyeleri

   1.2887

  1.2876  

 1.2861   

1.2846    

 1.2835   

  1.2824  

   1.2809
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USDTRY

Dolar/TL kuru cuma günü 5,4065 ve 5,5030 seviyeleri arasında
dalgalanarak günü 5,4631 seviyesinden tamamladı. Haftanın son
gününde dolar endeksinde tepki yükselişlerinin görülmesi ve artan
jeopolitik riskler kurun haftanın son gününü yükselişle
tamamlamasını sağladı. ABD başkanı Trump’ın Suriye’ye yönelik
açıklamalarının ardından sabah 08:36 itibariyle kur 5,50
seviyelerinden işlem görüyor. Kurda bugün 5,5000 seviyesinin
geçilmesi durumunda yukarıda önce 5,5170 seviyesi ardından
5,5460 seviyesi direnç bölgeleri olarak izlenebilir. 5,5460 seviyesi
önemli bir direnç seviyesi olup bu bölgenin geçilmesi durumunda
yukarı yönlü hareketler hız kazanabilir. Aşağıda ise 5,4650
noktasının altında sırasıyla 5,4450-5,4230 destek seviyelerini takip
etmekte yarar var.

Günlük Pivot Seviyeleri

   5.6381

  5.5913  

 5.5573   

5.5233    

 5.4765   

  5.4298  

   5.3958

EUR/TRY

Euro Bölgesi’nde ECB’nin tutanaklarında genel belirsizliklere, ticaret
gerilimlerine gelişmekte olan piyasa zayıflıklarına ve brexite dikkat
çekildi. Yurtiçinde cuma günü yurtiçinde cari işlemler dengesi
kasımda dördüncü kez fazla verdi. Buna göre, cari işlemler
hesabında beklentiler 900 milyon dolar seviyesinde bulunurken
 kasım ayında 986 milyon dolar fazla verdi. TL'de geçen hafta
yaşadığı değer kaybının bir kısmını geri aldığı görülse de kurda
bugün 6,2560 seviyesinden gelen alımlarla toparlanma
görülüyor.100 günlük hareketli ortalamanın üzerinde kapanışın
gerçekleştiği kurda yükselişlerde 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

   6.4744

  6.4176  

 6.3775   

6.3373    

 6.2805   

  6.2237  

   6.1835
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Altın

Ons altın bu sabah 1291$ seviyesinden işlem görüyor.  Perşembe
günü Powell’dan gelen açıklamalar Fed’in faiz artırımı konusunda
2019 yılında sabırlı olacağı yönündeydi.  Goldman Sachs gelecek
12 aylık dönem için altın fiyat hedefini ons başına 1,425 dolara
yükselterek son 5 yılın en yüksek tahminini gerçekleştirdi. Fed’e
yönelik beklentiler şimdilik altını 1300$’ın yakınlarında tutsa da
altının yükselebilmesi için likiditeye ihtiyacı var. Teknik olarak $1300
bölgelerinden gelen kar satışları ile yatay bir bantta kalan 1307$
direnç olurken, 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

   1,298.66

  1,295.70  

 1,293.43   

1,291.15    

 1,288.20   

  1,285.24  

   1,282.97

DAX Yakın Vade

ABD – Çin arasındaki görüşmelerin iyimser bir havada geçmesi ve
taraflardan gelen olumlu açıklamalar geçen hafta risk iştahını
destekledi. Haftanın son günlerinde bir miktar kâr satışı görülse de
DAX vadelileri geçen haftayı risk iştahındaki güç kazanımının
etkisiyle yükselişle tamamladı. Çin ticaret verisinin ticaret savaşına
bağlı olarak beklenen kötü bir düşüşü işaret etmesiyle Yyni haftanın
ilk işlem gününde küresel piyasalarda satış baskısının artış
kaydettiği görülüyor. Bu sabah 09:30 itibariyle DAX vadelileri
%0,67’lik bir düşüşle 10.807 seviyesinden işlem görüyor. Aşağı
yönlü hareketlerde 500 saatlik hareketli ortalamaya denk gelen
10.765 seviyesi ile 10.720 seviyeleri destek olarak takip edilebilir.
Olası yükselişlerde ise 10.840 ile 10.895 seviyeleri direnç
konumunda bulunmaktadır. 

Günlük Pivot Seviyeleri

   10,829.50

  10,823.00  

 10,811.00   

10,799.00    

 10,792.50   

  10,786.00  

   10,774.00
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Dow Jones Yakın Vade

Cuma günü ABD endeksleri hafif satıcılı kapanış gerçekleştirdi. 
Dow 30 Endeksi 6 puan kayıpla haftayı sonlandırdı. Bu sabah da
bakıldığında Dow vadelileri bir miktar aşağıda işlem görüyor. Vadeli
kontrat 23,990 puanı test etmesinin ardından kar satışları eşliğinde
geri çekiliyor.  Eylül ayından itibaren var olan alçalan trend vadeli
üzerinde baskı kurarken 24,700 puan geçilmedikçe bu trend baskısı
devam edeceği benziyor. Her ne kadar Fed başkanı Powell’dan
gelen açıklamalarda Fed’in faiz artırımı konusunda 2019 yılında
sabırlı olacağı yönündeydi.  Her ne kadar yapılan açıklamalar
endeksleri desteklese de bunlar geçici kalıyor. ABD’de hükümet 24
gündür geçici olarak kapalı.23,700 seviyesi önemli bir destek
olurken, 23,900 seviyesi ana direnç konumunda.

Günlük Pivot Seviyeleri

   24,057.00

  23,988.00  

 23,868.00   

23,748.00    

 23,679.00   

  23,610.00  

   23,490.00

S&P 500 Yakın Vade

S&P500 Endeksi Cuma günü oldukça yatay bir kapanış
gerçekleştirerek neredeyse değişim göstermedi. Bugün ABD’de Citi
Group endeks açılışında bilanço açıklayacak. Önemli bilançolar
endekse hareket kabiliyeti verebiliyor. Diğer yanda bu sabah vadeli
piyasalarda ABD endeks vadelilerin satıcılı seyri izlenirken, asya
tarafının da satıcılı seyir izlediğini görüyoruz. 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

   2,606.50

  2,599.25  

 2,586.25   

2,573.25    

 2,566.00   

  2,558.75  

   2,545.75
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Brent Petrol

Brent petrol yeni haftaya hafif satıcılı başlayarak bu sabah 59,90$
seviyesinden işlem görüyor. OPEC’in günlük 1,2 milyon varil petrol
arzını azaltması ve ABD-Çin arasındaki ticaret anlaşmazlığının daha
da yumuşayacağı veya çözüleceği beklentileri petrolü 60$’ın üzerine
taşıdı. Buna ek olarak Cuma günü açıklanan Baker Hughes sondaj
kule sayısı da geçen hafta 4 adet azaldı. Brent petrolü teknik olarak
ele aldığımızda; aralık ayından bu yana devam eden yükseliş
kanalının alt trend çizgisinin hemen altına gelindi. Şayet Brent petrol
60$ üzerine çıkarsa tekrardan yükseliş bandına geri dönecek. Bu
nedenle şimdilik ara bir seviyede olmakla birlikte 59,60$ seviyesi
ara destek, 58,50$ ana destek noktası. Petroldeki bu geri çekilme
ile beraber 50 günlük ortalamanın altına gelindi.

Günlük Pivot Seviyeleri

   62.05

  61.55  

 60.67   

59.78    

 59.28   

  58.78  

   57.90

USD/JPY

Geçen hafta  Trump Çin ile ticaret konusunda oldukça başarılı
gelişmeler kaydedildiğini ifade etti. Çin Baş Ekonomi Danışmanı'nın
ticaret müzakerelerini sürdürmek için ay sonu Washington'a gitmesi
bekleniyor. Fed Başkanı Powell ve diğer Fed üyeleri, merkez
bankasının faiz artırımlarında temkinli olacağını belirttiler. Sabah
saatlerinde açıklanan Çin ticaret verisinin ticaret savaşına bağlı
olarak beklenen kötü bir düşüşü işaret etmesi, küresel büyüme
endişelerinin yaşanmasına neden oldu. 108,05 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

   108.96

  108.76  

 108.44   

108.12    

 107.92   

  107.72  

   107.40
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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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