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Piyasa Gündemi

ABD ile varılan mutabakat çerçevesinde operasyona 120 saatlik bir
ara verilirken bu süre bugün saat 22:00’da doluyor. Devam eden
süreçte ABD – Türkiye ilişkileri ve konu ile ilgili gelişmeler
piyasaların yakın takibinde yer alacak. Bugün Cumhurbaşkanı
Erdoğan’ın Rusya Devlet Başkanı Putin ile Soçi’de bir araya
gelmesi beklenirken, görüşme sonrasında verilecek mesajlar önemli
olacak. Brexit anlaşması İngiltere Parlamentosu’na sunulurken bu
taraftaki gelişmeler de yakından izlenecek.

Açıklanacak Önemli Ekonomik Veriler
         
•    17:00 ABD – İkinci El Konut Satışları Önem: Orta 

Türkiye 

Türkiye Bankalar Birliği Başkanı Hüseyin Aydın uluslararası
yatırımcıların ekonomideki olumlu gelişmelerin farkında olduğunu,
beklentilerinin olumlu yönde seyrettiğini ve ilgilerinin daha yüksek
olduğunu vurguladı. Aydın, "Yatırımcılar bir yıl önce gelişmekte olan
ülkeler grubu arasında performansını düşük olarak algıladıkları
Türkiye'nin son bir yıldaki performansını olumlu buluyor ve makro
göstergelerinde ciddi iyileşmenin olduğunun farkındalar. Yatırımcılar
2020 yılında toparlanmanın devam etmesini bekliyor ve Türkiye
ekonomisinin uzun dönemli performansına güven duyuyorlar" dedi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Rusya Federasyonu Devlet
Başkanı Vladimir Putin'in daveti üzerine bugün Rusya'ya günübirlik
çalışma ziyaretinde bulunacak. Temaslarda Türkiye-Rusya ikili
ilişkilerinin ele alınması, Suriye başta olmak üzere bölgesel ve
uluslararası meseleler hakkında görüş alışverişinde bulunulması
öngörülüyor.

Euro Bölgesi

Avrupa Merkez Bankası Başkanlığına gelecek olan Christine
Lagarde, ABD Başkanı Donald Trump’ın Çin ile ticaret savaşının
küresel ekonomik büyümeyi negatif etkilediğini ve tarifelerin
kalkmasının aslında bunu engelleyebileceğini söyledi. 1 Kasım’da
Mario Draghi’den AMB Başkanlığı görevini devralacak olan
Lagarde, ticaret savaşının küresel ekonomiyi yanlış yönlendirip
yönlendirmeyeceğine yönelik soruya, “Kesinlikle küresel ekonomik
büyümeyi düşürecektir. Büyümenin azalması daha az yatırım, daha
az istihdam, daha çok işsizliğe sebep olacaktır. Yani kesinlikle
etkili.” şeklinde cevap verdi. İngiliz hükümeti, AB ile vardığı Brexit
anlaşmasını ülkenin iç hukukuna aktaracak "AB'den ayrılma" yasa
tasarısını Avam Kamarasına sundu. Hükümet, parlamentoyu yoğun
bir biçimde çalıştırarak tasarıyı bu hafta yasalaştırmayı hedefliyor.

ABD

ABD Başkanı Donald Trump, Çin ile ticaret anlaşmasının birinci
aşaması konusundaki müzakerelerin gelişmekte olduğunu
belirterek, gelecek ay Şili’de bir anlaşma imzalanmasına yönelik
beklentileri yükseltti. Trump, ticaret anlaşmasına dair çalışmaların iyi
gittiğini belirterek Çin'in taahhüt ettiği alımları gerçekleştirmeye
başladığını söyledi. 

Piyasa Verileri
Pariteler Son Günlük Değ.

(%)
Haftalık Değ.

(%)
Yılbaşı Değ.

(%)
USDTRY 5.8456 -0.22 -1.19 10.43
EURTRY 6.5206 -0.17 -0.12 7.51
EURUSD 1.1151 0.02 1.07 -2.67
GBPUSD 1.2966 0.05 1.42 1.69
USDJPY 108.60 -0.01 -0.24 -0.92

Sepetler Son Günlük Değ.
bp

Haftalık Değ.
bp

Yılbaşı Değ.
bp

½ $ + ½ € 6.1593 5.25 -7.60 49.73
Dolar Endeksi 97.2910 -1.20 -103.30 119.00
REK 76.6600 - - 166.00

Endeks Vadeliler Son Günlük Değ.
(%)

Haftalık Değ.
(%)

Yılbaşı Değ.
(%)

S&P 500 Yakın Vade 3,009.25 0.09 0.38 20.12
DAX Yakın Vade 12,749.50 0.81 2.25 20.72
Dow Jones Yakın
Vade 26,820.00 0.09 -0.67 15.27

Emtialar Son Günlük Değ.
(%)

Haftalık Değ.
(%)

Yılbaşı Değ.
(%)

Ons Altın 1,484.93 0.05 0.25 15.80
Gram Altın 279.08 -0.17 -0.90 27.94
WTI 53.25 -0.59 0.69 16.07
BRENT 58.83 -0.45 -0.20 8.61
Bakır 2.62 0.01 0.81 -3.76

Tahviller Son Günlük Değ.
bp

Haftalık Değ.
bp

Yılbaşı Değ.
bp

Türkiye 2 Yıllık 14.2900 0.00 -170.00 -544.00
Türkiye 10 Yıllık 14.4300 0.00 -127.00 -205.00
ABD 10 Yıllık 1.7960 -0.70 2.30 -89.00
ABD 2 Yıllık 1.6210 -0.40 -0.30 -87.50
Almanya 10 Yıllık -0.3500 -0.10 5.50 -59.60
Almanya 2 Yıllık -0.6610 0.10 1.40 -5.10

Gelişmekte Olan
Ülke Kurları Son Günlük Değ.

(%)
Haftalık Değ.

(%)
Yılbaşı Değ.

(%)
USDZAR 14.7338 -0.16 -1.05 2.42
USDIDR 14,005.00 -0.43 -1.13 -2.86
USDTRY 5.8460 -0.21 -1.18 10.44
USDRUB 63.7160 -0.07 -0.92 -8.50
USDBRL 4.1285 -0.02 -1.23 6.37
USDCNY 7.0747 -0.02 -0.10 2.85
USDMXN 19.1161 -0.03 -0.64 -2.70
USDCZK 22.9380 -0.03 -1.85 2.12
USDHUF 295.8540 0.00 -1.73 5.58
USDPLN 3.8359 -0.02 -1.39 2.49
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Euro/Dolar

Bu hafta gerçekleşecek ECB toplantısı öncesi, ABD’den verilerin
zayıf gelmesi, Çin ile devam eden müzakere süreci, Brexit’e ilişkin
iyimser havayla birlikte dolardaki zayıflama, EUR/USD paritesinde
dün 1,1179 seviyesinin test edilmesinde etkili oldu. Sert yükselişin
kaydedildiği paritede bugün ABD’de açıklanacak mevcut konut
satışları ve Brexit sürecine ilişkin haber akışı yakından takip
edilecek.  100 günlük üssel ortalamanın üzerinde fiyatlamanın
sürdüğü paritede yükselişlerde kısa vadede 1,1170 ara direnç
konumunda bulunurken, devamında 1,1190 – 1,1200 ve 1,1215
diğer direnç seviyeleri olarak takip edilebilir. Kar satışlarının
yaşanması halinde ise 1,1138 – 1,1114 ve 1,1100 destek seviyeleri
olarak izlenebilir.

Günlük Pivot Seviyeleri

   1.1173

  1.1166  

 1.1159   

1.1151    

 1.1144   

  1.1137  

   1.1130

GBP/USD

Hafta sonu parlamentonun AB’li ve İngiliz liderlerin üzerinde
anlaştığı Brexit tasarısını onaylamamasıyla haftaya aşağı yönlü
başlayan GBPUSD paritesi dün gün içinde yetkililerden gelen
iyimser açıklamalarla günü yükselişle tamamladı. Hükümet AB ile
vardığı Brexit anlaşması yasa tasarısını Avam Kamarası’na
sunarken bu hafta yoğun bir çalışmayla tasarıyı yasalaştırmaya
çalışacağını açıkladı. Bugün yine Brexit görüşmelerine yönelik
parlamentoda yapılacak görüşmeler yakından izlenecek. Paritede
bugün 1,2985 seviyesinin üzerinde dünün zirvesi 1,3013-1,3015
bölgesi ve 1,3080 seviyesi direnç noktaları olarak izlenebilir. Olası
geri dönüşlerde ise saatlik grafiklerde 50 birimlik üssel ortalamaların
bulunduğu 1,2940’ın altında 1,2877 ve 1,2845 seviyeleri destek
noktaları olarak takip edilebilir.

Günlük Pivot Seviyeleri

   1.3015

  1.3002  

 1.2984   

1.2966    

 1.2952   

  1.2939  

   1.2921
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USD/TRY

Dolar/TL kuru dün 5,7850 ve 5,8669 seviyeleri arasında
dalgalanarak günü 5,8583 seviyesinden tamamladı. Yeni haftaya
zayıf veri ve haber akışı eşliğinde yatay başlayan Dolar/TL kuru
öğleden sonra TL varlıkların benzerlerinden negatif ayrışmasıyla
5,85 seviyelerine kadar tırmandı. Bugün Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın
Rus lider Putin’le gerçekleştireceği görüşme ve Suriye’de harekâta
verilen aranın ardından son güne girilirken yaşanacak gelişmeler TL
varlıkların hareketlerinde belirleyici olacaktır. Dolar/TL kuru sabah
08:44 itibariyle 5,85 seviyelerinden işlem görüyor. Kurda bugün 5,85
noktası ilk önemli direnç seviyemiz olup üzerinde 5,89 ve 5,93 takip
edilecektir. Aşağıda ise 5,81’in altında 5,79 ve 5,75 noktaları önem
kazanacaktır.

Günlük Pivot Seviyeleri

   5.8848

  5.8743  

 5.8599   

5.8456    

 5.8350   

  5.8245  

   5.8101

EUR/TRY

Euro/TL kuru 6,4553 ve 6,5408 seviyeleri arasında dalgalanarak
günü 6,5277 seviyesinden tamamladı. İngiliz Hükümeti AB’den
ayrılma yasa tasarısını Avam Kamarasına sundu. Konuya ilişkin
gelişmeler yakından takip edilirken, euro üzerindeki baskı devam
ediyor. Yurtiçinde ABD ile Türkiye arasındaki anlaşma kapsamında
120 saatlik geri çekilme bugün akşam saatlerinde dolmaktadır.
Konuya ilişkin gelişmeler TL varlıklardaki fiyatlamalarda etkili
olacağından, haber akışları yakından takip edilmektedir. Geri
çekilmenin yaşandığı çapraz kurda 9 günlük üssel ortalama
seviyesinin bulunduğu 6,4560 - 6,4152 ve 6,3300 destek seviyeleri
olarak takip edilebilir. Olası tepki alımlarında ise 6,5500 - 6,6095 ve
6,6500 seviyeleri direnç olarak izlenebilir.

Günlük Pivot Seviyeleri

   6.5572

  6.5487  

 6.5346   

6.5206    

 6.5120   

  6.5035  

   6.4895
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XAU/USD

Ons altın bir miktar satıcılı seyirler günün erken saatlerinde 1485$
seviyesinden işlem görüyor. Gündemdeki gelişmelerde Brexit ve
ticaret savaşları üzerinden fiyatlamalar devam ederken, altın
açısından yeni bir alıcı gelmiyor. İngiliz hükümeti, AB ile vardığı
Brexit anlaşmasını ülkenin iç hukukuna aktaracak "AB'den ayrılma"
yasa tasarısını Avam Kamarasına sundu. Çin Dışişleri Bakan
Yardımcısı Çin-ABD ticaret görüşmelerinde bir parça gelişme
sağlandığını, her iki tarafın birbirlerine saygı duyduğu sürece her
türlü sorunun çözülebileceğini bildirdi. Teknik olarak aşağı eğimli
yatay bir seyir var. 1487/ 1502 ve 1507 ara dirençler, 1482 ise en
önemli destek olarak karşımıza çıkıyor.

Günlük Pivot Seviyeleri

   1,492.29

  1,489.23  

 1,487.09   

1,484.96    

 1,481.90   

  1,478.85  

   1,476.71

DAX Yakın Vade

Brexit ile ilgili olumlu gelişmeler ve AB ile İngiltere Brexit konusunda
anlaşmaya varması geçen hafta Avrupa borsalarını destekleyen
gelişmeler oldu. Brexit anlaşmasının İngiltere Parlamentosu’ndaki
süreci önem kazanırken bu hafta anlaşmanın yasalaşacağına ilişkin
haber akışları dün Avrupa borsalarını destekledi. Brexit ile ilgili
gelişmeler ve ticaret savaşlarının seyri fiyatlamalar üzerinde etkili
olacak. DAX vadelileri dün günü %0,82’lik yükselişle 12.750
puandan tamamladı. Bu sabah hafif alıcılı bir seyrin izlendiği DAX
vadelilerinde yükselişlerin devamında 12.779 – 12.809 ve 12.881
seviyeleri direnç olarak izlenebilir. Geri çekilmelerde ise 12.693 –
12.637 ve 12.590 seviyeleri destek konumunda bulunmaktadır. 

Günlük Pivot Seviyeleri

   12,948.67

  12,863.83  

 12,806.67   

12,749.50    

 12,664.67   

  12,579.83  

   12,522.67
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Dow Jones Yakın Vade

ABD'de hisse senetleri ticaret iyimserliğiyle haftanın ilk işlem
gününü artılarda tamamlarken Dow Jones endeksi dün günü %0,21
oranında artıda tamamladı. Bu sabah ABD vadelileri de küresel
iyimserlik ve risk iştahının yerinde olmasıyla artıda seyrediyor. 
3.çeyrek finansal sonuçlar şirketlerin ticaret gerilimi, yavaşlayan
büyüme ve Brexit ile nasıl başa çıktığı doğrultusunda beklentilerden
olumlu seyrediyor. ABD-Çin ticaret ilişkilerine dair, Trump’ın, Çin ile
1.etap ticaret anlaşmasının Kasım'da Şili'deki zirvede
imzalanmasını umduğu belirtildi. Teknik olarak Dow Jones
vadelisinde alçalan trend devam ediyor. 26,680 seviyesi ara destek,
26,900 ise ara direnç olarak çalışmaya devam ediyor.  Ayrıca
alçalan trend de 27,080-27,100 aralığı kırılmadığı sürece devam
edecektir.

Günlük Pivot Seviyeleri

   26,936.33

  26,896.67  

 26,858.33   

26,820.00    

 26,780.33   

  26,740.67  

   26,702.33

S&P 500 Yakın Vade

ABD'de endeksler haftaya yükselişle başladı. S&P500 Endeksi
%0,7 oranında kazançla günü tamamlarken, bu sabah vadeliler de
risk iştahındaki yükselişle beraber pozitif seyrediyor. Çin Dışişleri
Bakan Yardımcısı Çin-ABD ticaret görüşmelerinde bir parça gelişme
sağlandığını, her iki tarafın birbirlerine saygı duyduğu sürece her
türlü sorunun çözülebileceğini bildirdi. Trump ayrıca Çin tarafından
ilk alımların gerçekleştirildiğini belirtirken, 3.çeyrek finansal
sonuçları da beklentilerden olumlu seyrediyor. S&P500 vadelisinde
yükselişlerin devamında 3008 / 3018/ 3027 seviyeleri direnç olarak
izlenebilir. Geri çekilmelerde 2984/ 2975 ve 2966 seviyeleri destek
konumundadır.

Günlük Pivot Seviyeleri

   3,023.25

  3,018.75  

 3,014.00   

3,009.25    

 3,004.75   

  3,000.25  

   2,995.50
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Brent Petrol

Brent petrolde aşağı eğimli yatay yönlü fiyatlamalara devam
ederken, 58,85$ seviyesinden işlem görüyor. Geçen hafta özel
sektör verilerine göre petrol fiyatları ABD'de ham petrol stoklarının
sert yükseliş kaydetmesi ve buna bağlı olarak talep azalırken arzın
artmaya devam ettiğine ilişkin endişelerin güçlenmesi ile birlikte
düştü. Rusya’nın sert kış koşulları nedeniyle belirttiği ölçüde arz
kısıntısına gidememesi sebebiyle de arz yönündeki gelişmeler
petrolü alt seviyelerde tutuyor. Ara destek olan 59,10$ seviyesinin
aşağısına inilmesi satış baskısının bir miktar daha devam etmesine
neden olurken, 58,45/ 57,70/ 57,15 seviyeleri destek, 59,80/ 60,10/
61,50 ise dirençlerdir.

Günlük Pivot Seviyeleri

   59.38

  59.26  

 59.04   

58.83    

 58.70   

  58.58  

   58.36

USD/JPY

Dün ABD tarafında önemli bir veri akışı bulunmazken, bugün
mevcut konut satışları takip edilecek. Japonya’da ise bugün
piyasalar kapalı olacağından USDJPY’de düşük likidite
gözlemlenebilir. ABD cephesinde son dönemde ekonomik gösterge
niteliğindeki verilerin zayıf gelmesi dolarda değer kaybının
yaşanmasında etkili olmaktadır. ABD Başkanı Trump, ticaret
anlaşmasına dair çalışmaların iyi gittiğini belirterek Çin'in taahhüt
ettiği alımları gerçekleştirmeye başladığını belirtmesi müzakerelere
ilişkin iyimser havanın oluşmasını destekledi. USDJPY’de bugün
yükselişlerde 109,00 – 109,32 ve 109,60 seviyeleri direnç olarak
izlenebilir. Geri çekilmelerde ise 108,28 – 108,00 ve 107,75 destek
olarak takip edilebilir.

Günlük Pivot Seviyeleri

   108.88

  108.80  

 108.70   

108.60    

 108.52   

  108.44  

   108.34
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Gedik Yatırım Menkul Değerler A.Ş. - Yatırım Danışmanlığı Birimi

Ünvan : Gedik Yatırım Menkul Değerler A.Ş. – Gedik Foreks

Adres : Altayçeşme Mah. Çamlı Sok. Ofis Park Maltepe No:21/4 Kat:10-11-12 Maltepe/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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