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Piyasa Gündemi

Olumlu açıklamaların etkisiyle ABD – Çin arasındaki ticaret
anlaşmasına ilişkin iyimser beklentiler gücünü koruyor. Fitch, cuma
günü Türkiye'nin kredi notunu teyit etti ve görünümünü yükseltti.
Suriye’deki gelişmeler ve ABD – Türkiye ilişkileri izlenmeye devam
edilecek. Bugün yurt içinde ekim ayı enflasyon verisi açıklanacak.
TÜFE’nin aylık bazda %2,20 oranında artış kaydetmesi beklenirken,
bizim beklentimiz de %2,21’lik bir artış olması yönünde. 

Açıklanacak Önemli Ekonomik Veriler
         
•    10:00 Türkiye  – TÜFE / ÜFE  Önem: Yüksek
•    18:00 ABD – Dayanıklı Mal Siparişleri Önem: Yüksek

Türkiye 

Yurtiçinde imalat PMI, ekim ayında 49,0 seviyesinde gerçekleşerek
Türk imalat sektöründe hafif bir ivme kaybına işaret etti. Yeni
siparişler ekimde yavaşlama kaydederek eylülde gözlenen
büyümeyi tersine çevirdi. Hazine ve Maliye Bakanı Albayrak İVME
Finansman Paketi kapsamında reel sektöre tahsis edilen kredilerin
Ekim’de %106 arttığını belirterek, ‘’%5’lik büyüme hedefimize üretim
ile ulaşacağız" dedi. 

Fitch, Türkiye'nin kredi notunu 'BB-' olarak teyit etti, görünümünü
'Negatif'ten 'Durağan'a revize etti. Böylelikle Fitch 7 yıl aradan sonra
ilk kez Türkiye'ye dair bir iyileştirmede bulundu. Fitch, iyileştirmeye
gerekçe olarak aşağı yönlü risklerde rahatlama olduğunu faizlerin
indirilmesine rağmen TL'nin değerlenmesi ve ABD'nin yaptırımları
rafa kaldırmasını gösterdi. Yurtiçinde bugün enflasyon rakamları
takip edilecek.

ABD

Beyaz Saray Ekonomik Danışmanı Larry Kudlow, ABD ile Çin
arasında uzun süredir devam eden ticaret görüşmeleriyle ilgili olarak
"Ticaret görüşmeleri çok iyi gidiyor ancak anlaşma henüz
tamamlanmadı " dedi. ABD Başkanı Trump, Perşembe günü yaptığı
açıklamada, Çin'le anlaşma imzalamak için Çin Devlet Başkanı Xi
ile yeni bir yer bulmaya çalıştıklarını ve bu yerin çok kısa zamanda
duyurulacağını açıklamıştı. ABD Ticaret Bakanı Wilbur Ross
liderlerin bu ay ticaret anlaşması imzalamamaları için bir sebep
olmadığını belirterek ABD'li şirketlere çok yakın zamanda Huawei'ye
parça satabilmeleri için lisans verileceğini bildirdi.

ABD'de tarım dışı istihdam ekim ayında 128 bin arttı, işsizlik oranı
%3,5'ten %3,6'ya yükseldi. Saatlik kazançlar aylık %0,2 ile
beklentinin hafif altında kalırken yıllık %3'e yükseldi. İş gücüne
katılım oranı %63,1'den %63,3'e yükseldi. Beklentilerin üzerinde iyi
gelen veri, Fed'in istihdam piyasasının güçlü olduğu söylemini teyit
eder nitelikte bulunuyor. ABD'de ISM imalat endeksi ekimde 48,3'e
yükseldi. Endeks önceki ay 47,8 ile 10 yılın en düşük seviyesine
gerilemişti. Boston Fed Başkanı Rosengren, Fed’in geçen haftaki
faiz indirimi kararına neden muhalefet ettiğini açıkladı. Açıklamada
gerekçeler arasında işgücü piyasasının sıkı olması, enflasyonun
hedef seviyesinin yakınında kalması, reel GSYH'nin potansiyel
seviye olarak hesaplanan yere yakın olması ve ticaret ve Brexit'e
ilişkin risklerin daha ılımlı hale gelmesi ile birlikte, ilave genişlemeye
ihtiyaç duyulmadığını düşünüyorum" dedi.

Piyasa Verileri
Pariteler Son Günlük Değ.

(%)
Haftalık Değ.

(%)
Yılbaşı Değ.

(%)
USDTRY 5.6928 -0.17 -0.67 7.55
EURTRY 6.3607 -0.30 -0.02 4.88
EURUSD 1.1170 0.01 0.62 -2.50
GBPUSD 1.2934 0.04 0.58 1.45
USDJPY 108.26 0.08 -0.64 -1.23

Sepetler Son Günlük Değ.
bp

Haftalık Değ.
bp

Yılbaşı Değ.
bp

½ $ + ½ € 6.0358 -0.35 -3.15 37.38
Dolar Endeksi 97.2110 -2.80 -55.40 111.00
REK 76.6600 - - 166.00

Endeks Vadeliler Son Günlük Değ.
(%)

Haftalık Değ.
(%)

Yılbaşı Değ.
(%)

S&P 500 Yakın Vade 3,070.25 0.23 1.12 22.55
DAX Yakın Vade 13,012.00 0.51 0.48 23.20
Dow Jones Yakın
Vade 27,320.00 0.22 0.99 17.41

Emtialar Son Günlük Değ.
(%)

Haftalık Değ.
(%)

Yılbaşı Değ.
(%)

Ons Altın 1,511.56 -0.16 1.26 17.88
Gram Altın 276.66 -0.52 0.58 26.83
WTI 55.85 -0.39 0.27 21.73
BRENT 61.70 -0.48 0.23 13.90
Bakır 2.65 0.78 -0.84 -2.76

Tahviller Son Günlük Değ.
bp

Haftalık Değ.
bp

Yılbaşı Değ.
bp

Türkiye 2 Yıllık 12.6100 -4.00 -50.00 -712.00
Türkiye 10 Yıllık 12.7500 -9.00 -45.00 -373.00
ABD 10 Yıllık 1.7140 2.60 -8.40 -97.20
ABD 2 Yıllık 1.5560 3.20 -7.00 -94.00
Almanya 10 Yıllık -0.3810 0.20 -4.60 -62.70
Almanya 2 Yıllık -0.6650 -0.20 -0.50 -5.50

Gelişmekte Olan
Ülke Kurları Son Günlük Değ.

(%)
Haftalık Değ.

(%)
Yılbaşı Değ.

(%)
USDZAR 14.8050 -1.53 1.67 2.91
USDIDR 14,010.35 -0.05 -0.03 -2.82
USDTRY 5.6927 -0.17 -0.68 7.54
USDRUB 63.3829 -0.24 -0.60 -8.98
USDBRL 3.9895 -0.04 -0.08 2.79
USDCNY 7.0259 -0.16 -0.59 2.14
USDMXN 19.0483 -0.33 -0.38 -3.04
USDCZK 22.8416 -0.01 -0.63 1.69
USDHUF 293.5990 -0.07 -0.66 4.77
USDPLN 3.8061 -0.05 -1.14 1.70
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Euro/Dolar

ABD'de tarım dışı istihdam ekim ayında 128 bin artarken, işsizlik
oranı %3,5'ten %3,6'ya yükseldi. Saatlik kazançlar aylık %0,2 ile
beklentinin hafif altında kalırken yıllık %3'e yükseldi. Beklentilerin
üzerinde iyi gelen veri, Fed'in istihdam piyasasının güçlü olduğu
söylemini teyit eder nitelikte bulunurken, ISM imalat endeksi ekimde
48,3'e yükseldi. Beyaz Saray ekonomi danışmanı Kudlow ABD Çin
ticaret görüşmelerinin çok iyi gittiğini belirterek iyimser havanın
oluşmasında etkili oldu. 100 ve 200 günlük üssel ortalamanın
arasında fiyatlamanın sürdüğü paritede 1,1200 – 1,1225 ve 1,1250
direnç,  1,1140 – 1,1125 ve 1,1100 destek seviyeleri olarak takip
edilebilir. Euro Bölgesi ve Almanya’da imalat PMI, ABD’de fabrika
siparişlerinin açıklanması bekleniyor.

Günlük Pivot Seviyeleri

   1.1193

  1.1184  

 1.1177   

1.1170    

 1.1161   

  1.1152  

   1.1145

GBP/USD

GBPUSD paritesinde haftanın son günü PMI verileri takip edildi.
Brexit’in 31 Ocak’a ertelenmesinin ardından erken seçim
gündemine yoğunlaşan ülkede Cuma günü açıklanan imalat PMI
verisi beklentileri aşmasına 50 seviyesinin altında kaldı. ABD’de
açıklanan ISM imalat PMI verisinin beklentilerin altında kalmasına
karşın geçen haftanın son gününe kadar yükseliş gerçekleştiren
sterlindeki kar satışları paritenin haftanın son gününü aşağı yönlü
tamamlamasını sağladı. Bugün ABD tarafında dayanıklı mal ve
fabrika siparişleri verileri takip edilecek. Paritede bugün 1,2950’nin
üzerinde 1,2973 ve 1,3000-1,3013 bölgesi direnç noktaları olarak
izlenebilir. Geri çekilmelerde ise 1,2905’in altında 11 günlük üssel
ortalamanın bulunduğu 1,2869 ve 1,2838 seviyeleri destek noktaları
olarak izlenebilir. 

Günlük Pivot Seviyeleri

   1.2963

  1.2953  

 1.2944   

1.2934    

 1.2924   

  1.2915  

   1.2905
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USD/TRY

Dolar/TL kuru Cuma günü 5,6970 ve 5,7401 seviyeleri arasında
dalgalanarak günü 5,7024 seviyesinden tamamladı. Haftanın son
günü yurtiçinde açıklanan yurtiçi imalat PMI’nın bir önceki ayın
altında kalmasıyla gün içinde baskı yaşayan TL varlıklar ABD’de
açıklanan ISM imalat PMI verisinin beklentilerin üzerinde daralmaya
işaret etmesiyle kayıplarını sildi. Bugün yurtiçinde enflasyon
yurtdışında ise ABD dayanıklı mal ve fabrika siparişleri verisi kur
hareketlerinde etkili olacaktır. Dolar/TL kuru sabah 08:18 itibariyle
5,70’e yakın seviyelerinden işlem görüyor. Kurda bugün 5,72
seviyesinin üzerinde 5,75 ve 5,79 seviyeleri takip edilecektir.
Aşağıda ise 200 günlük hareketli ortalamaların bulunduğu 5,68
önemli destek seviyesi olarak izlenecek olup altında 5,62-5,63
bölgesi takip edilecektir.  

Günlük Pivot Seviyeleri

   5.7233

  5.7152  

 5.7040   

5.6928    

 5.6847   

  5.6766  

   5.6654

EUR/TRY

Euro/TL kuru dün 6,3662 ve 6,4045 seviyeleri arasında
dalgalanarak günü 6,3738 seviyesinden tamamladı. Euro Bölgesi ve
Almanya’da ekim ayı zayıf seyrini koruyan imalat PMI rakamları
takip edilecek. Yurtiçinde imalat PMI, ekim ayında 49,0 seviyesinde
gerçekleşerek Türk imalat sektöründe hafif bir ivme kaybına işaret
etti. Fitch'in dün açıkladığı raporunda Türkiye'nin görünümü
yükselterek Türk ekonomisinin dengelenme noktasında ilerleme
kaydettiğini belirtti. Kısa vadeli ortalamaların yakınlarında fiyatlanan
çapraz kurda yükselişlerde 6,4590 – 6,5500 ve 6,6094 seviyeleri
direnç olarak izlenebilir. Geri çekilmelerde ise 6,3300 - 6,2545 ve
6,1460 destek olarak izlenebilir.

Günlük Pivot Seviyeleri

   6.3926

  6.3838  

 6.3722   

6.3607    

 6.3519   

  6.3431  

   6.3315
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XAU/USD

Ons altın FOMC toplantısı başladığı yükselişe devam ederek 1511$
seviyelerinden işlem görüyor. ABD ile Çin arasındaki geçici ticaret
anlaşmasına ilişkin belirsizliklerin artması ve Şili’deki zirvenin
protestolar nedeniyle iptal edilmesi sonrası belirsizlikler oluşsa da
ABD ticaret bakanının anlaşmanın bu ay imzalanacağını yinelemesi
altındaki yükselişi bir miktar engelleyerek yatay işlem görmesine
neden oldu. Hedge fonların yukarı yönlü dolar pozisyonları yaklaşık
bir buçuk yılın en düşük seviyesine gerilemesi altına olan talebi
canlı tutuyor. Teknik olarak 1480 hareketin başlangıç yeri olsa da
1515 ve 1520$ seviyeleri direnç olarak takip ediliyor.

Günlük Pivot Seviyeleri

   1,516.75

  1,515.30  

 1,513.43   

1,511.56    

 1,510.10   

  1,508.65  

   1,506.78

DAX Yakın Vade

ABD – Çin arasındaki olası anlaşmaya ilişkin iyimser beklentiler
genel olarak korunmaya devam ediyor. Bu tarafta gelen olumlu
açıklamalar da küresel risk iştahını destekliyor. Küresel piyasalarda
cuma günü pozitif bir seyir izlenirken, DAX vadelisi de cuma gününü
%0,41’lik bir yükselişle 12.947 puandan tamamladı. Bugün Euro
Bölgesi ve Almanya’da açıklanacak ekim ayı imalat PMI verileri
takip edilecek. Bu sabah da alıcılı seyrin sürdüğü DAX vadelisinde
13.000 seviyesi üzerinde kalıcılığın korunması yükselişlerin
devamlılığı açısından önem taşımaktadır. Pozitif seyrin devam
etmesi durumunda 12.038 – 12.058 ve 13.127 seviyeleri direnç
olarak izlenebilir. Olası geri çekilmelerde ise 12.987 – 12.945 ve
12.885 seviyeleri destek konumunda bulunmaktadır. 

Günlük Pivot Seviyeleri

   13,076.50

  13,047.00  

 13,029.50   

13,012.00    

 12,982.50   

  12,953.00  

   12,935.50
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Dow Jones Yakın Vade

ABD'de bilanço sezonunun şirketinin güçlü kazançları sayesinde
olumlu geçmesiyle beraber yeni hikâye olarak ABD – Çin arasında
bu ya kuvvetle muhtemel imzalanması beklenen anlaşma
bekleniyor. Cuma günü %1’e yakın güçlü kazançla sonlanan
S&P500 endeksinin vadelileri bu sabah yatay pozitif seyrediyor.
Bugün açıklanacak fabrika siparişleri önemli olabilir. Teknik olarak
zirvenin tazelenmesi ile beraber yükseliş trendi devam ediyor. 3055
seviyesi yakın destek olarak takip ediliyor. Olası dönüşlerde de ana
destek 2980 seviyesi. Hacim göstergeleri normal seyrederken, var
olan risklere de dikkat etmek gerekiyor. Trump’a yönelik azil
suçlamaları Temsilciler Meclisinden geçmişti. Dolayısıyla risklerin
devamlılığına karşılık olarak stop loss stratejisi izlemekte fayda var.

Günlük Pivot Seviyeleri

   27,414.67

  27,377.33  

 27,348.67   

27,320.00    

 27,282.67   

  27,245.33  

   27,216.67

S&P 500 Yakın Vade

ABD'de bilanço sezonunun şirketinin güçlü kazançları sayesinde
olumlu geçmesiyle beraber yeni hikâye olarak ABD – Çin arasında
bu ya kuvvetle muhtemel imzalanması beklenen anlaşma
bekleniyor. Cuma günü %1’e yakın güçlü kazançla sonlanan
S&P500 endeksinin vadelileri bu sabah yatay pozitif seyrediyor.
Bugün açıklanacak fabrika siparişleri önemli olabilir. Teknik olarak
zirvenin tazelenmesi ile beraber yükseliş trendi devam ediyor. 3055
seviyesi yakın destek olarak takip ediliyor. Olası dönüşlerde de ana
destek 2980 seviyesi. Hacim göstergeleri normal seyrederken, var
olan risklere de dikkat etmek gerekiyor. Trump’a yönelik azil
suçlamaları Temsilciler Meclisinden geçmişti. Dolayısıyla risklerin
devamlılığına karşılık olarak stop loss stratejisi izlemekte fayda var.

Günlük Pivot Seviyeleri

   3,080.08

  3,075.92  

 3,073.08   

3,070.25    

 3,066.08   

  3,061.92  

   3,059.08
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Brent Petrol

Brent petrol yeni haftaya 61,35$ seviyesinin civarında fiyatlanarak
bu sabah hafif satıcılı yatay işlem görüyor. Çin imalat verisinin
sektörde daralmaya işaret etmesi ve FOMC metninde küresel
aktivitelerdeki yavaşlamaya işaret edilmesi sonrası petrol talebine
yönelik daralma beklentileri de artmış durumda. Ancak buna
rağmen ticaret savaşları cephesinden haberler takip ediliyor. ABD
Ticaret Bakanı, Çin ile yapılacak ticaret anlaşmasının ilk fazının bu
ay imzalanacağını belirtti. Teknik olarak iki farklı trendin etkisinde
bulunan brent petrolde yatay hareketlerin devamında  majör desteği
etrafında hareketler devam edebilir. 59,40 aşağısına inilmesi de
özellikle satış baskısının 58,20-58,40$ bölgesine yoğunlaşması
beklenebilir. 59,40/ 58,60/ 58,20 destekler,  62,20/ 62,90 ise
dirençlerdir.

Günlük Pivot Seviyeleri

   61.90

  61.83  

 61.76   

61.70    

 61.62   

  61.55  

   61.49

USD/JPY

ABD'de tarım dışı istihdam ekim ayında 128 bin arttı, işsizlik oranı
%3,5'ten %3,6'ya yükseldi. Saatlik kazançlar aylık %0,2 ile
beklentinin hafif altında kalırken yıllık %3'e yükseldi. Beklentilerin
üzerinde iyi gelen veri, Fed'in istihdam piyasasının güçlü olduğu
söylemini teyit eder nitelikte bulunurken, ISM imalat endeksi ekimde
48,3'e yükseldi. Beyaz Saray ekonomik danışmanı Kudlow ABD Çin
ticaret görüşmelerinin çok iyi gittiğini belirterek iyimser havanın
oluşmasında etkili oldu. Japonya’da bugün piyasalar kapalı
olduğundan düşük volatilite gözlenebilir. Toparlanmanın devam
etmesi halinde 108,48 – 108,75 ve 109,00 seviyeleri direnç olarak
izlenebilir. Geri çekilmelerde ise 107,85 – 107,50 ve 107,20 destek
olarak takip edilebilir.

Günlük Pivot Seviyeleri

   108.40

  108.34  

 108.30   

108.26    

 108.20   

  108.14  

   108.10
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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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