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Piyasa Gündemi

Türkiye ve Rusya arasında mutabakat sağlanması ve yeni bir
harekât yapılmasına gerek kalmadığına ilişkin açıklama TL varlıkları
destekledi. ABD Başkanı Trump’ın dünkü konuşmasında Türkiye'ye
yönelik yaptırımların kaldırılması için talimat verdiğini açıklaması da
olumlu havanın korunmasına katkı sağlıyor. Bugün TCMB’nin faiz
kararı takip edilecek olup, bizim beklentimiz de konsensüs
beklentilerle uyumlu olarak 100 baz puan faiz indirimi yönünde
şekilleniyor.

Açıklanacak Önemli Ekonomik Veriler
         
•    14:00 TCMB Faiz Kararı Önem: Yüksek
•    14:45 ECB Faiz Kararı Önem: Yüksek

Türkiye 

Rusya dönüşünde uçakta gazetecilerin sorularını yanıtlayan
Erdoğan, "Soçi’de önemli bir anlaşmayı gerçekleştirmiş olduk.
Ülkemizin güvenlik kaygılarını teyit eden ve Suriye’ye barış ve
istikrar getirmeyi hedef alan bu anlaşma yoğun bir çalışma
sonucunda beklenen neticeye varmış oldu" dedi. Türkiye ile ABD
arasında Suriye'nin kuzeydoğusuna ilişkin yapılan anlaşma
sonrasında verilen 120 saatlik sürenin dolmasının ardından Donald
Trump sosyal medya hesabından açıklama yaptı. ABD Başkanı
Donald Trump, "Türkiye, Suriye ve Orta Doğu'ya ilişkin iyi haberler
geliyor gibi. Daha başka bilgiler de gelecek." açıklamasında
bulundu. ABD Başkanı Trump akşam saatlerinde ise, Hazine
Bakanlığına Türkiye'ye yönelik yaptırımların kaldırılması için talimat
verdiğini açıkladı. Milli Savunma Bakanlığınca, Türkiye
Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan ile Rusya Federasyonu Devlet
Başkanı Vladimir Putin arasında varılan mutabakat kapsamında,
dünden itibaren müşterek çalışmalara başlanacağı bildirildi. Türkiye
İstatistik Kurumu, ekim ayı tüketici güven endeksi verisini açıkladı.
Buna göre, ekim ayında tüketici güveni 57 olarak gerçekleşti. Eylül
ayında endeks değeri 55,8 idi. Yurtiçinde bugün gündeme dair
haber akışı ve TCMB’nin faiz kararı takip edilecek.

Euro Bölgesi

AB Konseyi Başkanı Tusk, "Anlaşmasız Brexit'i engellemek için 27
üye ülkenin İngiltere'nin uzatma talebini kabul etmesini isteyeceğim"
dedi.  Sosyal medya hesabından Tusk, "İngiltere Başbakanı Boris
Johnson'un Brexit anlaşmasının onaylanmasını durdurma kararının
ardından anlaşmasız Brexit'i engellemek için 27 üye ülkenin
İngiltere'nin uzatma talebini kabul etmesini isteyeceğim." ifadesini
kullanan Donald Tusk, bu talep için yazılı bir süreç yürütmek
istediğini ifade etti. Diplomatlar Brexit'in ertelenip ertelenmeyeceği
ve ertelenmesi halinde bu kararın hangi koşullarla alınacağının
yarın açıklanacağını duyurdu. Bugün gerçekleşecek Avrupa Merkez
Bankası'nın toplantısında herhangi bir değişiklik yapılması
beklenmezken, toplantı, ECB Başkanı Draghi'nin son toplantısı
olması nedeniyle dikkat çekmektedir. Ayrıca bugün Euro
Bölgesi'nde bugün imalat ve hizmet PMI rakamları takip edilecek.

ABD

ABD’de bugün açıklanacak imalat, hizmet PMI rakamları, dayanıklı
mal siparişleri ve yeni konut satışları takip edilecek. 

Piyasa Verileri
Pariteler Son Günlük Değ.

(%)
Haftalık Değ.

(%)
Yılbaşı Değ.

(%)
USDTRY 5.7522 0.30 -1.33 8.67
EURTRY 6.4102 0.39 -1.20 5.69
EURUSD 1.1133 0.03 0.09 -2.82
GBPUSD 1.2927 0.12 0.28 1.38
USDJPY 108.63 -0.06 -0.01 -0.89

Sepetler Son Günlük Değ.
bp

Haftalık Değ.
bp

Yılbaşı Değ.
bp

½ $ + ½ € 6.0828 -7.40 -11.90 42.08
Dolar Endeksi 97.4410 -3.40 -14.70 134.00
REK 76.6600 - - 166.00

Endeks Vadeliler Son Günlük Değ.
(%)

Haftalık Değ.
(%)

Yılbaşı Değ.
(%)

S&P 500 Yakın Vade 3,008.00 0.07 0.33 20.07
DAX Yakın Vade 12,846.50 0.37 1.32 21.64
Dow Jones Yakın
Vade 26,815.00 0.05 -0.66 15.24

Emtialar Son Günlük Değ.
(%)

Haftalık Değ.
(%)

Yılbaşı Değ.
(%)

Ons Altın 1,492.05 0.01 0.01 16.36
Gram Altın 275.93 0.32 -1.32 26.50
WTI 55.55 -0.46 2.67 21.07
BRENT 60.96 -0.19 1.62 12.54
Bakır 2.64 -0.31 1.78 -3.11

Tahviller Son Günlük Değ.
bp

Haftalık Değ.
bp

Yılbaşı Değ.
bp

Türkiye 2 Yıllık 13.7500 -41.00 -256.00 -598.00
Türkiye 10 Yıllık 13.5600 -73.00 -219.00 -292.00
ABD 10 Yıllık 1.7490 -1.70 -0.10 -93.70
ABD 2 Yıllık 1.5740 -1.20 -2.60 -92.20
Almanya 10 Yıllık -0.4030 -1.30 -0.10 -64.90
Almanya 2 Yıllık -0.6690 -0.50 0.00 -5.90

Gelişmekte Olan
Ülke Kurları Son Günlük Değ.

(%)
Haftalık Değ.

(%)
Yılbaşı Değ.

(%)
USDZAR 14.6473 0.02 -1.26 1.82
USDIDR 14,043.75 0.31 -0.71 -2.59
USDTRY 5.7522 0.30 -1.33 8.67
USDRUB 63.9046 -0.05 -0.32 -8.23
USDBRL 4.0345 -0.04 -3.14 3.94
USDCNY 7.0685 0.04 -0.13 2.76
USDMXN 19.1284 0.07 -0.36 -2.64
USDCZK 22.9970 -0.02 -0.49 2.38
USDHUF 294.9380 -0.13 -0.87 5.25
USDPLN 3.8394 0.00 -0.29 2.59
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Euro/Dolar

Euro Bölgesi tüketici güveninde dün beklentilerin üzerinde düşüş
kaydedildi. Bugün gerçekleşecek  Avrupa Merkez Bankası'nın
toplantısında herhangi bir değişiklik yapılması beklenmezken,
toplantı, ECB Başkanı Draghi'nin son toplantısı olması nedeniyle
dikkat çekmektedir. Brexit sürecine ilişkin oluşan pozitif ortam,
taslağın Birleşik Krallık Avam Kamarası'nda kabul görmemesi ile
birlikte yerini tekrar belirsizliğe bırakırken, süreç euro
üzerinde baskıya neden olmaya devam etmektedir. İngiltere'nin
sunduğu Brexit erteleme talebine AB'li yetkililerin vereceği cevap
yakından takip ediliyor. 100 günlük üssel ortalamanın destek
konumunda bulunduğu paritede yükselişlerde 1,1150 – 1,1170 ve
1,1200 direnç, 1,1114 – 1,1100 ve 1,1085 seviyeleri destek olarak
bulunmaktadır.

Günlük Pivot Seviyeleri

   1.1157

  1.1150  

 1.1142   

1.1133    

 1.1127   

  1.1120  

   1.1112

GBP/USD

Parlamento oylamalarının ardından 31 Ekim’e kadar düzenli
Brexit’in gerçekleşmeyeceğinin ortaya çıkması dün sabah
saatlerinde GBPUSD paritesinde aşağı yönlü baskı oluşmasını
sağladı. Almanya tarafından gelen açıklamalarda anlaşmanın 2-3
hafta uzatılmasının sorun olmayacağının belirtilmesinin ardından
paritede toparlanma yaşandı. Öte yandan AB, Brexit’in
ertelenmesine yönelik talebi Cuma günü cevaplayacağını belirtirken
ertelemenin Ocak ayını bulması durumunda İngiltere’de erken
seçim ihtimali artacak. Paritede bugün 1,2910 seviyesinin altında
dünün en düşüğü 1,2840 ve 9 günlük üssel ortalamanın bulunduğu
1,2822 seviyeleri destek noktaları olarak izlenebilir. Yükselişlerde
ise 1,2930’un üzerinde 1,2990 ve son 5 ayın zirvesi 1,3013
seviyeleri direnç noktaları olarak takip edilebilir.

Günlük Pivot Seviyeleri

   1.2958

  1.2944  

 1.2935   

1.2927    

 1.2912   

  1.2897  

   1.2889
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USD/TRY

Dolar/TL kuru dün 5,7253 ve 5,8117 seviyeleri arasında
dalgalanarak günü 5,7348 seviyesinden tamamladı. Önceki akşam
Rus yetkililerle Suriye konusunda anlaşmaya varılmasının ardından
jeopolitik risklerin aşağı yönlü seyretmesi ve Trump’ın Türkiye’ye
yönelik yaptırımların kaldırılacağını açıklaması kurda akşam
saatlerinde 5,72 seviyesinin test edilmesine neden oldu. Bugün saat
14:00’de açıklanacak TCMB faiz kararının ardından kurda
oynaklığın arttığını görebiliriz. Yurtdışında ise öncü PMI verilerinin
yanı sıra AMB toplantısı ön planda olacak. Dolar/TL kuru sabah
08:51 itibariyle 5,73 seviyelerinden işlem görüyor. Kurda bugün 5,75
noktası ilk önemli direnç seviyemiz olup üzerinde 5,79 ve 5,81 takip
edilecektir. Aşağıda ise 5,72’nin altında 5,69 ve 5,67 noktaları önem
kazanacaktır.

Günlük Pivot Seviyeleri

   5.7945

  5.7781  

 5.7652   

5.7522    

 5.7359   

  5.7195  

   5.7066

EUR/TRY

Euro/TL kuru 6,3664 ve 6,4666 seviyeleri arasında dalgalanarak
günü 6,3758 seviyesinden tamamladı. Dün açıklanan Euro Bölgesi
tüketici güveninde azalış devam ederken, bugün gerçekleşecek
Avrupa Merkez Bankası'nın toplantısında herhangi bir değişiklik
yapılması beklenmiyor. Yurtiçinde ABD Başkanı Trump’ın Türkiye'ye
yönelik yaptırımların kaldırılması için talimat verdiğini açıklaması TL
varlıklardaki değer kazancını destekledi. Bugün gerçekleşecek
TCMB toplantısında beklentiler 100 baz puan faiz indiirmine
gidilmesi yönünde şekillenirken verilecek mesajlar yakından takip
edilecek. Geri çekilmenin yaşandığı çapraz kurda 6,3300 - 6,2545
ve 6,1460 destek, toparlanmalarda 6,4580 -  6,5500 ve 6,6095
seviyeleri direnç olarak izlenebilir.

Günlük Pivot Seviyeleri

   6.4626

  6.4427  

 6.4265   

6.4102    

 6.3904   

  6.3705  

   6.3543
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XAU/USD

Ons altın bu sabah bir miktar satıcılı seyirle günün erken saatlerinde
1493$ seviyesinden işlem görüyor. Hareketlerin gittikçe sıkışmaya
başladığı ons altında yatay bant 1481-1496$ aralığında seyrediyor.
Brexit’in uzatılma ihtimali artarken İngiltere’nin erkem seçime
gitmesi konuşulurken, Brexit’in böyle bir durumda yeniden
referanduma gitme ihtimali var. Ancak fiyatlamalarda donukluk
yaşayan altında sıkışıklık sürüyor. Teknik olarak aşağı eğimli yatay
bir seyir var. Dönüş formasyonu olan alçalan üçgen belirginleşmeye
başladı. 1505 seviyesinden geçen 50 günlük hareketli ortalama aynı
zamanda alçalan kanalın üst bandını oluşturuyor. Burayı kırmadığı
sürece yükselişler satış olarak kalmaya devam edecek. 1487/ 1502
ve 1507 ara dirençler, 1482 ise en önemli destek olarak karşımıza
çıkıyor.

Günlük Pivot Seviyeleri

   1,496.74

  1,495.21  

 1,493.63   

1,492.05    

 1,490.52   

  1,488.99  

   1,487.41

DAX Yakın Vade

AB ile İngiltere’nin Brexit konusunda anlaşmaya varması ve ticaret
anlaşmasına ilişkin iyimser beklentiler küresel risk iştahını son
dönemde destekleyen gelişmeler olmuştu. Ancak İngiltere
Parlamentosu’ndaki oylama sürecinin başarısız olması Brexit’e
ilişkin belirsizlikleri tekrar gündeme taşıdı. İngiltere, 31 Ekim olan
ayrılık tarihi için tekrar bir erteleme isterken AB kararını cuma günü
açıklayacak. DAX vadelileri dün günü %0,36’lık bir yükselişle 12.799
puandan tamamlarken, bu sabah da hafif alıcılı bir seyir görülüyor.
Yükselişlerin devamında 12.854 – 12.880 ve 12.925 seviyeleri
direnç konumunda bulunmaktadır. Geri çekilmelerde ise 12.788 –
12.707 ve 12.640 seviyeleri destek olarak izlenebilir. Bugün Euro
Bölgesi’nde imalat ve hizmet PMI verileri ile ECB toplantısı takip
edilecek.

Günlük Pivot Seviyeleri

   12,914.33

  12,881.17  

 12,863.83   

12,846.50    

 12,813.33   

  12,780.17  

   12,762.83
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Dow Jones Yakın Vade

ABD'de hisse senetleri ticaret iyimserliği ve bilanço döneminin
etkisiyle dünkü seansı alıcılı kapattı. Dün açıklanan Boeing karı
beklentileri karşılarken Caterpillar hisse başı kar tahminini düşürdü.
Şirket, yaklaşık üç yıldan beri ilk kez çeyreklik karında düşüş
açıklayarak, iş makinesi satışları üzerinde baskı oluşturan, küresel
ekonomik büyümenin yavaşladığına ilişkin endişeleri artırdı. Bu
sabah Dow vadelisinin sıfıra yakın hafif artıda fakat yatay olduğunu
görüyoruz. 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

   26,897.00

  26,867.00  

 26,841.00   

26,815.00    

 26,785.00   

  26,755.00  

   26,729.00

S&P 500 Yakın Vade

ABD’de endeksler iyi gelen bilançolar ve ticaret iyimserliğine bağlı
olarak dünkü seansı %0,28 oranında pozitif tamamladı. S&P 500
hisseleri, enerji sektörü öncülüğünde yükselirken endeks bu ay
yüzde 0,9 yükseldi. Diğer tarafta AB’nin İngiltere’ye ek süre vermesi
gündemde yer alırken, şimdilik bozucu bir haber akışı görmüyoruz.
3000 etrafında seyreden endeksin yukarı yönde getiri potansiyelinin
azalmasıyla yukarı hareketlerde kar realizasyonu görüyoruz.
S&P500 vadelisinde hareketlerin devamında 3008 / 3018/ 3027
seviyeleri direnç olarak izlenebilir. Geri çekilmelerde 2984/ 2975 ve
2966 seviyeleri destek konumundadır.

Günlük Pivot Seviyeleri

   3,017.67

  3,013.83  

 3,010.92   

3,008.00    

 3,004.17   

  3,000.33  

   2,997.42
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Brent Petrol

Brent petrolde dün gelen alım sonrası bu sabah 61$ seviyelerinde
seyrediyor. Dün açıklanan ABD ham petrol resmi stoklarına göre
geçen hafta stoklar 1,7 milyon varil azalma gösterirken, OPEC ve
müttefiklerinin, 2020'ye yönelik zayıf talep büyümesi endişeleri
nedeniyle Aralık'ta bir araya geldiklerinde ham petrol arzını daha da
fazla azaltmayı değerlendirecekleri bildirildi. Teknik olarak 60$
majör direncinin üzerine çıkan petrolde 61,50$ seviyesi yakın
geçmişte birçok kez dönüşlerin yaşandığı önemli bir direnç olmuş.
61,50/ 62,90/ 63,70 dirençler olurken, 60,40/ 59,40/ 58,50 ise
desteklerdir.

Günlük Pivot Seviyeleri

   61.37

  61.21  

 61.09   

60.96    

 60.80   

  60.64  

   60.52

USD/JPY

ABD’de dün açıklanan önemli veri bulunmazken bugün imalat,
hizmet PMI rakamları, dayanıklı mal siparişleri ve yeni konut
satışlarının açıklanması bekleniyor. Brexit sürecine ilişkin oluşan
pozitif ortam, taslağın Birleşik Krallık Avam Kamarası'nda kabul
görmemesi ile birlikte yerini tekrar belirsizliğe bırakmış bulunuyor.
Güvenli liman talebiyle JPY'de değer kazancının etkili olduğu
gözlenirken, İngiltere'nin sunduğu Brexit erteleme talebine AB'li
yetkililerin yarın vereceği cevap yakından takip ediliyor. Japonya’da
sabah saatlerinde öncü gösterge niteliğinde olan imalat PMI 48,5 ile
beklentileri karşılamadı. Fiyatlamanın 200 günlük üssel ortalamanın
altına sarktığı USDJPY'de geri çekilmelerde 108,30 - 108,00 ve
107,75 destek, 109,00– 109,32 ve 109,60 seviyeleri direnç olarak
izlenebilir.

Günlük Pivot Seviyeleri

   108.82

  108.76  

 108.70   

108.63    

 108.57   

  108.51  

   108.45
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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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