
Forex Bülten 06 Kasım 2019

Piyasa Gündemi

ABD’de dün görülen Halkbank davasının ikinci duruşmasında net bir
sonuç çıkmazken, konu ile ilgili gelişmeler piyasaların takibinde yer
alacak. Cumhurbaşkanı Erdoğan ve ABD Başkanı Trump arasında
13 Kasım’da bir görüşme olup olmayacağı piyasaların izlediği
başlıklar arasında yer alırken, ABD – Türkiye ilişkilerinin seyri
önemini koruyor. Ticaret anlaşmasına ilişkin iyimser beklentilerin
güç kazanması bu hafta risk iştahını destekliyor. 
 
Açıklanacak Önemli Ekonomik Veriler
         
•    12:00 Euro Bölgesi  – Hizmet PMI Önem: Yüksek
•    13:00 Euro Bölgesi – Perakende Satışlar Önem: Orta

Türkiye

Cumhurbaşkanı Erdoğan partisinin grup toplantısında konuştu.
Konuşmasında Merkez Bankası Başkanı’nın görevden alınmasına,
faiz konusuna ve enflasyon konusuna değinen Erdoğan, ABD
ziyaretiyle ilgili olarak da "önce telefonda görüşeceğiz, o görüşmeye
göre karar vereceğiz" değerlendirmesini yaptı. Uluslararası kredi
derecelendirme kuruluşu Fitch Ratings Direktörü Douglas Winslow,
Türkiye’nin not görünümünün negatiften durağana çevrilmesinin
Türk ekonomisindeki gelişmenin ve dengelenmenin yansıması
olduğunu belirtti. Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası'nın Ekim ayı
fiyat gelişmeleri raporunda Türk lirasındaki istikrarın yanı sıra
enflasyon beklentilerindeki iyileşme ve iç talep koşullarının seyrinin
çekirdek enflasyon göstergelerindeki düşüşü desteklemeye devam
ettiği ifade edildi.

Euro Bölgesi

Avrupa İstatistik Ofisi Avrupa Birliği ve Euro Bölgesi'nin eylül ayı
ÜFE verilerini yayımladı. Buna göre, 19 üyeli Euro Bölgesi'nde ÜFE,
eylülde ağustos ayına kıyasla %0,1 arttı. ÜFE, 2018'in eylül ayına
göre ise %1,2 düştü. İngiltere'de hizmet PMI Ekim ayında 50
seviyesine yükseldi. Yeni siparişler ise eylül ayındaki 49,3
seviyesinden 49’a gerileyerek art arda ikinci ayda da daralma
gösterdi.
ABD

Bir haber kaynağının kaynaklara dayandırdığı haberine göre, ABD'li
yetkililer aralarında giyim, elektrikli ev aletleri ve düz ekran
monitörlerin de bulunduğu 112 milyar dolar tutarında Çin ürününe
uyguladığı gümrük tarifelerini kaldırıp kaldırmamayı tartışıyor. Bu
tarifeler 1 Eylül'de %15 olarak uygulanmaya başlanmıştı. ABD'nin
bu adımı, dünyanın en büyük iki ekonomisinin müzakerecilerinin
ABD Başkanı Donald Trump ve Çin Devlet Başkanı Xi Jinping
tarafından önümüzdeki haftalarda imzalanması beklenen ateşkesin
maddeleri üzerinde çalışması ile birlikte, Pekin'in önemli
taleplerinden birini karşılamış olacak.

ABD'de dış ticaret açığı Eylül'de 52,5 milyar dolar ile beş ayın
düşüğüne geriledi. ABD'nin Çin ile ticareti ABD Başkanı Donald
Trump'ın tüketici ürünlerine getirilen yeni vergilerle ticaret savaşını
tırmandırmasının ardından Eylül'de sert geriledi. Hem ABD hem de
Çin'de ihracatçılar için düşüş derinleşti. ISM  hizmet sektörü
verisi ekim ayında beklentilerin üzerinde 54,7 büyüyerek, bu durum
ekonominin en büyük kısmını oluşturan sektörün ılımlı büyüdüğüne
işaret etti.

Piyasa Verileri
Pariteler Son Günlük Değ.

(%)
Haftalık Değ.

(%)
Yılbaşı Değ.

(%)
USDTRY 5.7634 0.19 1.08 8.88
EURTRY 6.3857 0.24 0.37 5.29
EURUSD 1.1077 0.05 -0.66 -3.32
GBPUSD 1.2884 -0.02 -0.12 1.05
USDJPY 109.01 -0.16 0.15 -0.55

Sepetler Son Günlük Değ.
bp

Haftalık Değ.
bp

Yılbaşı Değ.
bp

½ $ + ½ € 6.0528 2.45 2.45 39.07
Dolar Endeksi 97.9010 -8.20 47.00 180.00
REK 76.6600 - - 166.00

Endeks Vadeliler Son Günlük Değ.
(%)

Haftalık Değ.
(%)

Yılbaşı Değ.
(%)

S&P 500 Yakın Vade 3,071.75 -0.01 0.79 22.61
DAX Yakın Vade 13,130.50 -0.07 1.75 24.32
Dow Jones Yakın
Vade 27,422.00 0.00 1.07 17.85

Emtialar Son Günlük Değ.
(%)

Haftalık Değ.
(%)

Yılbaşı Değ.
(%)

Ons Altın 1,485.48 0.04 -0.70 15.84
Gram Altın 275.26 0.28 0.32 26.19
WTI 56.90 -0.37 3.80 24.02
BRENT 62.95 -0.55 4.01 16.21
Bakır 2.67 -0.03 0.54 -2.07

Tahviller Son Günlük Değ.
bp

Haftalık Değ.
bp

Yılbaşı Değ.
bp

Türkiye 2 Yıllık 12.4600 12.00 -60.00 -727.00
Türkiye 10 Yıllık 12.6800 5.00 -48.00 -380.00
ABD 10 Yıllık 1.8480 -0.70 6.60 -83.80
ABD 2 Yıllık 1.6170 -1.00 0.30 -87.90
Almanya 10 Yıllık -0.3120 4.00 4.10 -55.80
Almanya 2 Yıllık -0.6410 2.00 0.80 -3.10

Gelişmekte Olan
Ülke Kurları Son Günlük Değ.

(%)
Haftalık Değ.

(%)
Yılbaşı Değ.

(%)
USDZAR 14.7785 0.17 -1.49 2.73
USDIDR 14,013.30 0.11 -0.19 -2.80
USDTRY 5.7634 0.19 1.08 8.88
USDRUB 63.4607 -0.04 -0.40 -8.87
USDBRL 3.9938 0.02 0.06 2.89
USDCNY 7.0133 0.05 -0.60 1.96
USDMXN 19.2182 0.10 0.71 -2.18
USDCZK 23.0290 -0.05 0.64 2.52
USDHUF 298.9690 -0.09 1.24 6.69
USDPLN 3.8520 -0.02 0.88 2.93
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Euro/Dolar

Euro Bölgesi'nde ÜFE, eylülde ağustos ayına kıyasla %0,1
artarken,2018'in eylül ayına göre ise %1,2 düştü. ABD'de ISM
 hizmet verisi ekim ayında beklentilerin üzerinde 54,7 büyüyerek,
ekonominin büyük kısmını oluşturan sektörün ılımlı büyüdüğüne
işaret etti. Dış ticaret açığı eylül ayında 52,5 milyar dolar ile beş ayın
düşüğüne geriledi. Ticaret müzakerelerine ilişkin pozitif haber akışı
küresel risk iştahının yükselmesinde etkili olmaya devam ediyor.
Fiyatlamanın 22 günlük üssel ortalamanın altına sarktığı gözlenen
paritede geri çekilmelerde 1,1062’nin altında 1,1046 – 1,1025 ve
1,1000 seviyeleri destek olarak izlenebilir. Olası toparlanmalarda
1,1100 – 1,1125 ve 1,1150 direnç olarak takip edilebilir. Euro
Bölgesi ve Almanya’da hizmet PMI rakamları takip edilecek.

Günlük Pivot Seviyeleri

   1.1100

  1.1091  

 1.1084   

1.1077    

 1.1068   

  1.1059  

   1.1052

GBP/USD

Haber akışının zayıf kaldığı günde GBPUSD paritesinde imalat dışı
PMI verilerine odaklanıldı. Sabah saatlerinde İngiltere’de açıklanan
PMI rakamının 50 ile beklentiler üzerinde gerçekleşmesi sterlinde
yukarı yönlü hareketler görmemizi sağlarken akşam saatlerinde
ABD tarafında açıklanan PMI verisinin beklentileri aşmasının
ardından parite kazançlarını geri verdi. Bugün İngiltere’de önemli bir
veri akışı bulunmazken ABD tarafında Fed üyelerinin konuşmaları
takip edilecek. Paritede bugün aşağıda saatlik grafiklerde bulunan
yatay trend ve 11 günlük üssel ortalamanın bulunduğu 1,2875-
1,2863 bölgesinin altında 1,2845 ve 1,2807 destek noktaları olarak
izlenebilir. Yükselişlerde ise 1,2899’un üzerinde 1,2918 ve 1,2972
seviyeleri önem kazanacaktır.

Günlük Pivot Seviyeleri

   1.2913

  1.2901  

 1.2893   

1.2884    

 1.2873   

  1.2861  

   1.2852
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USD/TRY

Dolar/TL kuru dün 5,7170 ve 5,7635 seviyeleri arasında
dalgalanarak günü 5,7563 seviyesinden tamamladı. Haftanın ilk
günü beklentiler dâhilindeki enflasyon rakamlarının ardından 200
günlük üssel ortalamalarını test eden Dolar/TL kuru önceki akşam
başlattığı yükseliş eğilimini dünde devam ettirerek 5,76 seviyelerine
kadar tırmandı. ABD ile ilişkilere yönelik gündem ve
Cumhurbaşkanı’nın öğle saatlerinde yaptığı açıklamalar gün içi
fiyatlamalarında etkili oldu. Bugün yurtiçi ve yurtdışında önemli bir
veri akışı bulunmuyor. Dolar/TL kuru sabah 08:48 itibariyle 5,75
seviyelerinden işlem görüyor. Kurda bugün dünün zirvesi 5,76’nın
üzerinde 5,79 ve 5,81 seviyeleri önem kazanacaktır. Aşağıda ise
sırasıyla 5,73-5,71 ve 200 günlük ortalamaların bulunduğu 5,69
seviyeleri takip edilecektir.  

Günlük Pivot Seviyeleri

   5.7863

  5.7763  

 5.7699   

5.7634    

 5.7535   

  5.7435  

   5.7371

EUR/TRY

Euro/TL kuru dün 6,3645 ve 6,4007 seviyeleri arasında
dalgalanarak günü 6,3726 seviyesinden tamamladı. Euro
Bölgesi'nde ÜFE, eylülde ağustos ayına kıyasla %0,1
artarken,2018'in eylül ayına göre ise %1,2 düştü. Yurtiçinde
Cumhurbaşkanı Erdoğan partisinin grup toplantısında Merkez
Bankası Başkanı’nın görevden alınmasına, faiz konusuna ve
enflasyon konusuna değindi. Erdoğan, ABD ziyareti öncesinde
telefon görüşmesi gerçekleştireceklerini belirtti. Jeopolitik riskler ve
ikili ilişkilerdeki iyileşme TL varlıklarda değer kazancını
desteklerken, kısa vadeli ortalamalarının kesiştiği 6,3740'lı
seviyelerde fiyatlamanın sürdüğü çapraz kurda yükselişlerde 6,4590
– 6,5500 ve 6,6094 seviyeleri direnç olarak takip edilebilir. Geri
çekilmelerde ise 6,3300 - 6,2545 ve 6,1460 destek olarak izlenebilir.

Günlük Pivot Seviyeleri

   6.4143

  6.4010  

 6.3934   

6.3857    

 6.3725   

  6.3592  

   6.3516
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XAU/USD

Ons bu sabah 1484$ seviyesinden işlem görüyor. ABD’de getiri
eğrisi üzerinden Fed’in faiz indirimlerinin sonuna gelindiği
beklentileri yayılırken, ABD-Çin arasında imzalanması beklenen
birinci faz ticaret anlaşmasının iyimserliği de altın açısından
olumsuz. Ayrıca dün açıklanan ISM imalat dışı endeks Ekim'de
52,6’dan 54,7’ye yükselirken, beklenti 53,5’ti. Teknik olarak 1480$
seviyesi kırılmadığı sürece altın yeni yukarı tepkilere açık olacak. Bu
desteğin kırılmasıyla satışlar hızlanabileceği gibi destek
yakınlarından satış yapmak riskli olabilir. Bu nedenle kırılmayı
görmekte fayda var. Aksi takdirde yukarıda 1505 ve 1507 izlediğimiz
yakın direnç yerleri.

Günlük Pivot Seviyeleri

   1,492.41

  1,489.92  

 1,487.69   

1,485.46    

 1,482.96   

  1,480.47  

   1,478.24

DAX Yakın Vade

Ticaret anlaşmasına ilişkin artan iyimserlik risk iştahını destekliyor.
Risk iştahındaki artış bağlı olarak küresel hisse piyasalarında bu
hafta değer kazanımları etkili oluyor. Küresel çapta etkili olan pozitif
seyir Avrupa borsaları üzerinde de hissedilirken, DAX vadelisi dün
günü %0,23’lük yükselişle 13.149 puandan tamamladı. Bu sabah
ise miktar kâr satışlarının yaşandığı görülürken, DAX vadelisi de
yataya yakın hafif satıcılı bir seyir izliyor. Aşağı yönlü hareketlerin
devam etmesi halinde 13.100 ve 13.000 seviyeleri kısa vadede
destek olarak izlenebilir. 13.000 seviyesi altında 12.979 ve 12.890
seviyeleri destek olarak önem kazanacaktır. Yükselişlerin tekrar
etkili olması durumunda ise 13.168 ilk direnç seviyesi olup
devamında 13.206 ve 13.294 seviyeleri direnç konumundadır. 

Günlük Pivot Seviyeleri

   13,181.17

  13,160.83  

 13,145.67   

13,130.50    

 13,110.17   

  13,089.83  

   13,074.67
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Dow Jones Yakın Vade

ABD-Çin arasında imzalanması beklenen birinci faz ticaret
anlaşmasının iyimserliği ile önceki gün rekor yüksek seviyelerin
görüldüğü ABD endeksindeki tırmanış durdu. Kapanışta Dow Jones
endeksi %0,11 yükselişle seansı sonlandırırken, bu sabah Dow
Jones vadelileri yatay değişimsiz seyrediyor. ISM imalat dışı endeks
Ekim'de 52.6'dan 54.7'ye yükselirken, beklenti 53.5'ti. Teknik olarak
zirveden dönüş yapan vadelide yükseliş trendinin eğimi dikleşti.
27,150 seviyesi bu trendin desteği olurken, 27,000-27,050 aralığı
ana destek konumunda. Yukarıda ise 27,500 direnç ve zirve olarak
seyretmeye devam ediyor.

Günlük Pivot Seviyeleri

   27,491.67

  27,463.33  

 27,442.67   

27,422.00    

 27,393.67   

  27,365.33  

   27,344.67

S&P 500 Yakın Vade

ABD hisse senetleri, ABD ekonomisinde iyileşme ve ABD-Çin ticaret
anlaşması umutlarıyla önceki gün rekor seviyelere yükseldi.
Coşkulu havanın zaman geçtikçe etkisinin azalması ile zirveden
dönüşler gördük. Ayrıca ABD ekonomisine yönelik resesyon riski de
piyasa beklentileri açısından zayıflamış gözüküyor. ABD'nin Çin'den
yaptığı ithalat bir önceki aya göre yüzde 4.9 düşüşle 37 milyar
dolara gerilerken, Çin kaynaklı ticaret açığı söz konusu dönemde
mevsimsellikten arındırılmış olarak 28 milyar dolara indi. Teknik
olarak 3084 seviyesindeki zirve direnç halini alırken, geri dönüşlerde
yükseliş trendi 3055 seviyesinden geçiyor. 3020 ve 2990 ise diğer
destekler olarak karşımıza çıkıyor.

Günlük Pivot Seviyeleri

   3,079.50

  3,076.25  

 3,074.00   

3,071.75    

 3,068.50   

  3,065.25  

   3,063.00
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Brent Petrol

Brent petrol 62,75$ seviyesinden bu sabah işlemlerine devam
ederken OPEC Genel Sekreteri Barkindo, ekonomik büyümenin
korunmasıyla birlikte petrolün 2020 yılı görünümünün daha parlak
olduğunu belirtti. Gelecek ay yapılacak OPEC toplantısına yönelik
bazı beklentiler arz kesintisinin genişletileceği yönünde. Amerikan
Petrol Enstitüsü’nün dünkü yayımladığı veriye göre stoklar 4,26
milyon varil artış gösterdi. İki farklı trendin etkisinde bulunan petrol
62,40$ direncinin üzerine çıkarak kırmaya çalışıyor. Şayet bu seviye
kırılırsa çift dip formasyonu ile 65,00$ seviyelerine doğru hareketler
söz konusu olabilir. 60,50/ 59,40/ 58,60 destekler, 62,90/ 63,25/
64,85 ise dirençlerdir.

Günlük Pivot Seviyeleri

   63.77

  63.58  

 63.27   

62.95    

 62.76   

  62.58  

   62.26

USD/JPY

ABD'de ISM  hizmet ekim ayında beklentilerin üzerinde 54,7
büyüyerek, ekonominin büyük kısmını oluşturan sektörün ılımlı
büyüdüğüne işaret etti. Dış ticaret açığı eylül ayında 52,5 milyar
dolar ile beş ayın düşüğüne geriledi. Ticaret müzakerelerine ilişkin
pozitif haber akışı küresel risk iştahının yükselmesinde etkili olmaya
devam ediyor. Bugün ABD’de açıklanacak önemli veri
bulunmazken, Fed üyelerinin konuşmaları takip edilecek.
 Japonya’da bu sabah ekim ayı hizmet PMI beklentilerin altında ve
kritik seviye olan 50,0 değerinin altında 49,7 seviyesine geriledi.
109,00 seviyesinin üzerinde kalıcılığın sağlanamadığı USDJPY’de
geri çekilmelerde 108,48 – 108,20 ve 108,00 destek,
toparlanmalarda ise 109,26 – 109,60 ve 109,95 seviyeleri direnç
olarak izlenebilir. 
 

Günlük Pivot Seviyeleri

   109.31

  109.25  

 109.13   

109.01    

 108.94   

  108.88  

   108.76
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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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