
Forex Bülten 05 Kasım 2019

Piyasa Gündemi

ABD ve Çin’in ticaret anlaşmasına varması konusunda iyimserliğin
artış kaydetmesi, küresel risk iştahının güç kazanmasına katkı
sağlıyor. Ekim ayı içerisinde gündeme gelen ABD’deki Halkbank
davasının ikinci duruşması bugün gerçekleşecek. Dava ile ilgili
gelişmeler ve ABD – Türkiye ilişkilerinin seyri TL varlıklardaki
fiyatlamalar üzerinde belirleyici olacaktır. Ayrıca bugün gün boyunca
Fed üyelerinin konuşmaları izlenecek.

Açıklanacak Önemli Ekonomik Veriler
         
•    13:00 Euro Bölgesi  – ÜFE Önem: Orta
•    18:00 ABD – ISM Hizmet PMI Önem: Yüksek

Türkiye

TÜFE ekim ayında yıllık %9,26'dan %8,55'e geriledi, aylık bazda ise
%2 arttı, yıllık enflasyon böylece 2016 Aralık'tan beri en düşük
seviyeye indi. Yurtiçi ÜFE ise aylık bazda %0,17 artışla yıllık bazda
%1,70 oldu. Eylülde yaklaşık 2,5 yıl sonra ilk defa tek haneli
seviyelere gerileyen TÜFE ve ÜFE ekim ayında da tek haneli
seviyelerde kalmayı sürdürdü. Gözlenen hızlı gerilemede temel
belirleyici sene başından bu yana işaret edilen olumlu baz etkileri
olurken kasım-aralık döneminde baz etkilerinin terse dönecek
olması nedeniyle yıllık enflasyon rakamlarında kısa-orta vadeli dip
seviyelerin ekimde görülmüş olduğunu ve önümüzdeki aylarda artış
görülmesi beklenmektedir. 

Euro Bölgesi

Euro Bölgesi'nde imalat PMI Ekim ayında 45,9 seviyesinde
gerçekleşerek 45,7 seviyesindeki ilk tahmine yakın bir değer aldı.
Zayıf gelen veri, bölge ekonomisini giderek kötüleşen ekonomik
yavaşlamadan kurtarmak için Avrupa hükümetleri üzerindeki ek mali
teşvik baskısını artırıyor. Avrupa’nın en büyük ekonomisi olan
Almanya'da imalat PMI, ekimde 0,4 puan artarak 42,1 puana
yükselmesine karşın imalat sektörü resesyonda kalmaya devam etti.
Sektörün yeni siparişleri 13.kez art arda düşüşünü sürdürdü.
İhracata bağlı ekonomisiyle Almanya, kırılganlığın ana kaynağı
olmayı sürdürürken, imalatı zayıflayan ekonomiler arasında İtalya,
İspanya ve Avusturya da bulunuyor. Christine Lagarde, Avrupa
Merkez Bankası Başkanı olarak yaptığı ilk konuşmasında para
politikasına değinmedi. Lagarde, euro bölgesine güç, kararlılık ve
cesaret çağrısında bulundu. Lagarde, "Bunun bütün Avrupa'nın
bugün duyması gereken bir mesaj olduğuna inanıyorum" dedi.

ABD

ABD Ticaret Bakanı Ross Çin ile ticaret görüşmelerinin ilk
aşamasını tamamlamaya yönelik çok iyi bir ilerleme sağlandığını
belirtirken, ilk aşama anlaşmasının ikili ilişkilerde ticaret gerginliğini
azaltacak güveni yeniden tesis edeceğini bildirdi. Çin Devlet
Başkanı Şangay'da yaptığı konuşmasında daha düşük tarifelerle
ithalata odaklanmaya devam edileceğini belirtti. Çin Devlet Başkanı
Xi Jinping, ABD ile süren ticaret savaşını bitirecek anlaşmanın ilk
aşamasının imzalanmasına yaklaşılırken ekonomik açıklık ve
küresel ticaret düzenine yönelik taahhütlerini yineledi.

Piyasa Verileri
Pariteler Son Günlük Değ.

(%)
Haftalık Değ.

(%)
Yılbaşı Değ.

(%)
USDTRY 5.7233 -0.28 -0.26 8.12
EURTRY 6.3697 -0.29 -0.12 5.02
EURUSD 1.1126 -0.02 0.13 -2.89
GBPUSD 1.2881 0.01 0.10 1.03
USDJPY 108.80 0.18 -0.07 -0.74

Sepetler Son Günlük Değ.
bp

Haftalık Değ.
bp

Yılbaşı Değ.
bp

½ $ + ½ € 6.0283 -0.75 0.00 36.63
Dolar Endeksi 97.5740 6.90 -13.30 147.30
REK 76.6600 - - 166.00

Endeks Vadeliler Son Günlük Değ.
(%)

Haftalık Değ.
(%)

Yılbaşı Değ.
(%)

S&P 500 Yakın Vade 3,082.50 0.22 1.54 23.04
DAX Yakın Vade 13,153.50 0.26 1.69 24.54
Dow Jones Yakın
Vade 27,445.00 0.24 1.49 17.95

Emtialar Son Günlük Değ.
(%)

Haftalık Değ.
(%)

Yılbaşı Değ.
(%)

Ons Altın 1,504.26 -0.28 1.09 17.31
Gram Altın 276.78 -0.56 0.84 26.89
WTI 56.61 0.14 2.20 23.39
BRENT 62.64 0.20 1.77 15.65
Bakır 2.67 0.41 -0.27 -2.21

Tahviller Son Günlük Değ.
bp

Haftalık Değ.
bp

Yılbaşı Değ.
bp

Türkiye 2 Yıllık 12.3400 -27.00 -72.00 -739.00
Türkiye 10 Yıllık 12.6300 -12.00 -53.00 -385.00
ABD 10 Yıllık 1.8070 2.10 -3.20 -87.90
ABD 2 Yıllık 1.5960 0.60 -4.80 -90.00
Almanya 10 Yıllık -0.3520 3.10 -1.70 -59.80
Almanya 2 Yıllık -0.6580 0.30 -0.90 -4.80

Gelişmekte Olan
Ülke Kurları Son Günlük Değ.

(%)
Haftalık Değ.

(%)
Yılbaşı Değ.

(%)
USDZAR 14.7399 -0.58 0.77 2.46
USDIDR 13,995.80 -0.30 -0.35 -2.92
USDTRY 5.7234 -0.28 -0.26 8.12
USDRUB 63.4253 -0.16 -0.85 -8.92
USDBRL 4.0123 -0.15 0.33 3.37
USDCNY 7.0156 -0.21 -0.71 1.99
USDMXN 19.1445 -0.21 0.12 -2.55
USDCZK 22.9470 -0.01 -0.17 2.16
USDHUF 295.9670 -0.02 -0.30 5.62
USDPLN 3.8369 0.04 -0.14 2.52
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Euro/Dolar

Euro Bölgesi ve Almanya’da imalat PMI rakamları beklentileri
karşılarken, verinin 50 seviyesinin altında zayıf seyrini sürdürüyor
olması imalat sektörünün resesyonda kalmaya devam ettiğini
gösterdi. Yeni siparişlerde ise düşüş eğilimi sürmeye devam ediyor.
ABD’de dün fabrika siparişleri %0,6 seviyesinde açıklanarak azalış
kaydederken, bugün ISM hizmet PMI rakamları takip edilecek. ABD
Ticaret Bakanı Ross Çin ile ticaret görüşmelerinin ilk aşamasını
tamamlamaya yönelik çok iyi bir ilerleme sağlandığını belirterek
müzakerelere ilişkin iyimser havanın devam etmesinde etkili oldu.
1,1170 direncinin üzerinde kalıcılığın sağlanamadığı paritede geri
çekilmelerde 1,1100 – 1,1075 ve 1,1045 seviyeleri destek, 1,1150 –
1,1170 ve 1,1200 direnç olarak takip edilebilir.

Günlük Pivot Seviyeleri

   1.1155

  1.1144  

 1.1135   

1.1126    

 1.1115   

  1.1104  

   1.1095

GBP/USD

İngiltere’de gündemin zayıf kaldığı haftanın ilk gününde ABD-Çin
ticaret görüşmelerine yönelik iyimserlik küresel dolar endeksini
yukarı çekerken GBPUSD paritesinde geri çekilme yaşanmasını
sağladı. Brexit’in ertelenmesi ve erken seçim gündemiyle 1,28-1,30
bandına oturan GBPUSD paritesinde dolar tarafındaki fiyatlamaların
bugünde ön planda olmasını bekleyebiliriz. Bugün hem İngiltere
hem de ABD tarafında imalat dışı PMI verileri takip edilecek.
Paritede bugün 1,2905’in üzerinde 1,2947 ve 1,2973 direnç
noktaları olarak izlenebilir. Geri çekilmelerde ise 11 günlük üssel
ortalamanın bulunduğu 1,2865’in altında 1,2838 ve 1,2811
seviyeleri destek noktaları olarak izlenebilir. 

Günlük Pivot Seviyeleri

   1.2904

  1.2898  

 1.2889   

1.2881    

 1.2874   

  1.2868  

   1.2859
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USD/TRY

Dolar/TL kuru dün 5,6825 ve 5,7413 seviyeleri arasında
dalgalanarak günü 5,7394 seviyesinden tamamladı. Yeni haftaya
Fitch’den gelen görünümün durağana çevrilmesi haberi ve sabah
açıklanan enflasyon verisinin 2,5 yıl sonra tekrardan tek haneye
inmesiyle iyimser başlayan TL varlıklarda kapanışa doğru yukarı
yönlü hareketler izledik. Bugün ABD tarafında görülecek Halkbank
davası TL varlıklar açısından kritik olacaktır. Yurtdışında ise ABD
imalat dışı PMI verisi izlenecek. Dolar/TL kuru sabah 08:42 itibariyle
5,73 seviyelerinden işlem görüyor. Dün 200 günlük hareketli
ortalamaların bulunduğu 5,68 desteğini test eden kurda bugün bu
seviyenin altında 5,66 ve 5,63 seviyeleri takip edilecektir.  Yukarıda
ise 5,74 seviyesinin üzerinde 5,77 ve 5,80 seviyeleri takip
edilecektir.

Günlük Pivot Seviyeleri

   5.7608

  5.7516  

 5.7374   

5.7233    

 5.7140   

  5.7048  

   5.6906

EUR/TRY

Euro/TL kuru dün 6,3468 ve 6,3986 seviyeleri arasında
dalgalanarak günü 6,3880 seviyesinden tamamladı. Euro Bölgesi ve
Almanya’da zayıf seyrini koruyan imalat PMI rakamları ekim ayında
beklentilerin üzerinde açıklanırken, sektörün resesyonda kalmaya
sürdüğünü işaret etti. Yurtiçinde eylülde yaklaşık 2,5 yıl sonra ilk
defa tek haneli seviyelere gerileyen TÜFE ve ÜFE ekim ayında da
tek haneli seviyelerde kalmayı sürdürdü. Bugün ABD’de
gerçekleşecek dava yakından takip edilirken,  konuya ilişkin haber
akışları TL varlıklar üzerindeki fiyatlamalarda baskı oluşturmaktadır.
Kısa vadeli ortalamaların kesişiminde 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

   6.4076

  6.3989  

 6.3843   

6.3697    

 6.3609   

  6.3522  

   6.3376
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XAU/USD

Ons altın bu sabah 1506$ seviyesinden işlem görüyor. 1480-1510$
aralığında iyice sıkışan hareketler farklı haberlerin etkisi ile yön
belirlemede zorlanıyor. Bir yandan Çin ile ticaret anlaşmazlığını
bitirecek anlaşmanın imzalanması beklenirken, diğer tarafta
Trump’ın azline yönelik sürecin ilerlediğini ve Ukrayna Lideri
Zelenskiy ile yaptığı görüşmelerin belgelerin istenmesi ile siyasi risk
fiyatlamasının var olduğunu söyleyebiliriz. Teknik olarak 1480
hareketin başlangıç yeri olsa da 1515 ve 1520$ seviyeleri direnç
olarak takip ediliyor. Buraya doğru ataklarda kar satışlarının
yaşanması ve aşağıda 1480$’ın kırılamaması yatay işlem stratejisini
uygulattırıyor. 1497/ 1492/ 1485 destekler, 1507/ 1515/ 1522 ise
dirençlerdir.

Günlük Pivot Seviyeleri

   1,517.12

  1,513.88  

 1,509.06   

1,504.25    

 1,501.01   

  1,497.77  

   1,492.95

DAX Yakın Vade

Dün hem Almanya hem de Euro Bölgesi’nde açıklanan imalat PMI
verileri beklentilerin bir miktar üzerinde gelse de eşik değer olan 50
seviyesinin altında zayıf görünümün devam ettiğine işaret etti.
Ancak ticaret anlaşmasına ilişkin artan iyimserlik risk iştahını
destekliyor. Küresel çapta etkili olan pozitif seyir Avrupa borsaları
üzerinde de hissedilirken, DAX vadelisi dün günü %1,33’lük
yükselişle 13.119 puandan tamamladı. Bu sabah da hafif alıcılı
seyrin gözlendiği DAX vadelisinde yukarı yönlü hareketlerde kısa
vadede 13.167 seviyesi kısa vadeli direnç konumundadır. 13.167
üzerinde 13.206 ve 13.294 seviyeleri gündeme gelebilir. Kâr
satışlarında ise 13.035 – 13.000 kısa vadeli destek olup, devamında
12.979 ve 12.890 seviyeleri önem kazanacaktır. 

Günlük Pivot Seviyeleri

   13,214.17

  13,184.83  

 13,169.17   

13,153.50    

 13,124.17   

  13,094.83  

   13,079.17
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Dow Jones Yakın Vade

ABD-Çin anlaşmasının birinci fazının imzalanacağına yönelik
iyimserlik devam ederken, küresel borsalardaki risk iştahı artmaya
devam ediyor. Dünkü seanslarda Avrupa ve ABD pozitif seyirle
kapatırken bu sabah da asya piyasası pozitif seyrediyor. Dow Jones
endeksi dün %0,42 oranında değer kazanırken, bu sabah Dow
vadelileri %0,2 oranında kazançla işlem görüyor. Teknik olarak
zirvenin tazelenmesi ile beraber yükseliş trendi devam ediyor.
27,400 destek haline gelmeye çalışsa da önemli bir tutunma isteği
göremiyoruz. 27,300 seviyesi ara destek olurken, 27,160 seviyesi
son kısa vadeli yükseliş trendinin desteği.

Günlük Pivot Seviyeleri

   27,588.67

  27,528.33  

 27,486.67   

27,445.00    

 27,384.67   

  27,324.33  

   27,282.67

S&P 500 Yakın Vade

ABD hisse senetleri, ABD ekonomisinde iyileşme ve ABD-Çin ticaret
anlaşması umutlarıyla dün rekor seviyelere yükseldi. S&P500
Endeksi %0,4 oranında yükselişle dünkü seansı tamamlarken, bu
sabah vadelisi %0,2 oranında kazançla seyrediyor. ABD Temsilciler
Meclisi, Başkan Donald Trump'ın azil soruşturmasına ilişkin iki
ifadenin dökümünü yayımladı. Buna rağmen piyasalar ABD’nin 112
milyar dolarlık Çin ithalatına uygulanan tarifeyi geri çekeceğine ve
bu ay içerisinde birinci faz anlaşmanın imzalanacağına yönelik
iyimserlikle fiyatlanıyor. 3055 seviyesinin destek olduğu S&P500
vadelisinde yükseliş trendi dikleşerek devam ediyor. Dolayısıyla
risklerin devamlılığına karşılık olarak stop loss stratejisi izlemekte
fayda var.

Günlük Pivot Seviyeleri

   3,099.25

  3,092.50  

 3,087.50   

3,082.50    

 3,075.75   

  3,069.00  

   3,064.00
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Brent Petrol

Brent petrol 62,20$ seviyesinden bu sabah işlemlerine devam
ederken Çin'de imalat sektörü siparişleri altı yılı aşkın sürenin en
hızlı artışını göstermesi ve ABD’de tarım dışı istihdam beklenmedik
bir şekilde güçlü artışı petrolü yükselten en büyük nedenler
arasında. Ayrıca uzun süredir devam eden ticaret savaşını bitirecek
anlaşmanın ilk aşamasının imzalanmasına yaklaşılırken Çin Devlet
Başkanı ekonomik açıklık ve küresel ticaret düzenine yönelik
taahhütlerini yineledi. İki farklı trendin etkisinde bulunan petrol
62,40$ direncini aşmaya çalışıyor. Şayet bu seviye kırılırsa çift dip
formasyonu ile 65,00$ seviyelerine doğru hareketler söz konusu
olabilir. 60,50/ 59,40/ 58,60 destekler,  62,20/ 62,90 ise dirençlerdir.

Günlük Pivot Seviyeleri

   63.19

  62.94  

 62.79   

62.64    

 62.39   

  62.13  

   61.99

USD/JPY

ABD’de ise dün fabrika siparişleri %0,6 seviyesinde azalış
kaydederken, bugün ISM hizmet PMI rakamları ve ticaret dengesi
takip edilecek. ABD Ticaret Bakanı Ross Çin ile ticaret
görüşmelerinin ilk aşamasını tamamlamaya yönelik çok iyi bir
ilerleme sağlandığını belirterek oluşan iyimser havanın sürmesinde
etkili oldu. Müzakerelere ilişkin pozitif haber akışı küresel risk
iştahını destekledi. Japonya Merkez Bankası Başkanı Kuroda, ek
mali harcamanın her zamankinden daha etkin olacağını, çünkü
BoJ'un getiri eğrisi kontrol programıyla faizleri düşük tutabileceğini
söyledi. Toparlanmanın devam etmesi halinde 109,00 – 109,26 ve
109,60 seviyeleri direnç olarak izlenebilir. Geri çekilmelerde ise
108,48 – 108,20 ve 108,00 destek olarak takip edilebilir.

Günlük Pivot Seviyeleri

   109.17

  108.99  

 108.90   

108.80    

 108.63   

  108.46  

   108.36
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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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