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Piyasa Gündemi

Ticaret anlaşmasına ilişkin güç kazanan iyimser beklentiler son
günlerde risk iştahını destekleyen bir gelişme oldu. Ancak dün kısmi
ticaret anlaşmanın aralık ayına kalabileceğine yönelik haber akışları
piyasalarda kâr satışları yaşanmasına neden oluyor.
Cumhurbaşkanı Erdoğan ve ABD Başkanı Trump arasında dün
gerçekleşen telefon görüşmesi sonrasında 13 Kasım’daki ABD
ziyareti teyit edilirken, bu görüşme ve ABD – Türkiye ilişkilerinin
seyri yakından izlenmeye devam edilecek. 
 
Açıklanacak Önemli Ekonomik Veriler
         
•    15:00 İngiltere – BoE Faiz Kararı Önem: Yüksek

Türkiye

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, ABD Başkanı Donald
Trump ile telefon görüşmesi gerçekleştirdi. Görüşmede ikili
meselelerin yanı sıra bölgesel gelişmeler ele alındı. İletişim
Başkanlığından yapılan açıklamaya göre, iki lider görüşmede, ABD
Başkanı Trump'ın daveti üzerine 13 Kasım'da Washington'da
görüşeceklerini yeniden teyit etti.

Euro Bölgesi

Avrupa İstatistik Ofisi, AB ve Euro Bölgesi’nin eylül ayı perakende
satış verilerini yayımladı. Buna göre, 19 üyeli Avro Bölgesi'nde
perakende satışlar eylülde ağustos ayına kıyasla %0,1 artarken,
geçen yılın aynı dönemine göre ise %3,1 yükseldi. Euro Bölgesi’nde
hizmet PMI beklentilerin üzerinde 52,2 seviyesinde açıklandı. Yeni
siparişler ise 49,6’ya yükselmesine rağmen iki aydır üst üste eşik 50
seviyesinin altındaki seyrini sürdürdü. Ekim ayında Almanya’da
hizmet PMI eylül ayındaki 51,4 seviyesinden 51,6’ya yükseldi.
Endeks bir önceki senenin aynı ayında 54,7 seviyesinde
gerçekleşmişti. Yeni işler ise değişmedi ve art arda iki ayında da
daralma eğilimi göstererek 48,6 oldu. Avrupa Merkez Bankası
Başkan Yardımcısı Luis de Guindos “Bankaların sermaye
seviyesinin uygun olduğunu bilmemize rağmen, serbest bırakılabilir
tamponlar şeklinde daha yüksek bir sermaye payına sahip olma
imkânının olduğu görülüyor” dedi.

ABD

Bir haber kaynağında yer alan haberde Çin'in Trump Xi görüşmesi
için sunulan lokasyon tekliflerinin kabul edilmediği bunun yerine
Asya ve Avrupa'daki, alternatiflerin değerlendirildiği bildirildi. Dün
ABD’de önemli veri akışı bulunmazken, Fed üyelerinin konuşmaları
takip edildi. Chicago Fed Başkanı Charles Evans, Fed'in bu yıl
gerçekleştirdiği üç faiz indiriminin ABD ekonomisini iyi bir yerde
bıraktığını söyledi. Evans, politika ayarlarının ekonominin karşı
karşıya bulunduğu riskler için iyi olduğunu kaydederek, enflasyonu
%2'ye getirmenin en doğru yol olduğu değerlendirmesinde bulundu.
Minneapolis Fed Başkanı Kashkari, Minneapolis, Minnesota'da
katıldığı bir etkinlikte yaptığı konuşmada, Fed'in gösterge faizinin
şimdilerde nötr seviye yakınlarında ya da ılımlı bir şekilde
genişlemeci olduğunu söyledi. New York Fed Başkanı John
Williams da, merkez bankasının adımlarının ekonomiyi
desteklemekte olduğu fikrini paylaştı.

Piyasa Verileri
Pariteler Son Günlük Değ.

(%)
Haftalık Değ.

(%)
Yılbaşı Değ.

(%)
USDTRY 5.7458 -0.06 0.56 8.55
EURTRY 6.3629 -0.05 -0.22 4.91
EURUSD 1.1063 -0.06 -0.81 -3.44
GBPUSD 1.2848 -0.06 -0.73 0.77
USDJPY 108.74 -0.19 0.66 -0.80

Sepetler Son Günlük Değ.
bp

Haftalık Değ.
bp

Yılbaşı Değ.
bp

½ $ + ½ € 6.0683 1.55 2.15 40.63
Dolar Endeksi 97.9820 3.00 66.00 188.10
REK 76.9000 - - 190.00

Endeks Vadeliler Son Günlük Değ.
(%)

Haftalık Değ.
(%)

Yılbaşı Değ.
(%)

S&P 500 Yakın Vade 3,075.25 -0.01 1.30 22.75
DAX Yakın Vade 13,188.50 0.17 2.29 24.87
Dow Jones Yakın
Vade 27,434.00 0.01 1.68 17.90

Emtialar Son Günlük Değ.
(%)

Haftalık Değ.
(%)

Yılbaşı Değ.
(%)

Ons Altın 1,491.38 0.01 -1.40 16.30
Gram Altın 275.51 -0.05 -0.87 26.30
WTI 56.33 -0.30 4.22 22.78
BRENT 62.05 -0.27 3.66 14.56
Bakır 2.66 -0.35 1.08 -2.54

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 12.9300 25.00 -35.00 -355.00
ABD 10 Yıllık 1.8140 -0.20 12.60 -87.20
ABD 2 Yıllık 1.6090 0.20 8.50 -88.70
Almanya 10 Yıllık -0.3430 -3.10 1.90 -58.90
Almanya 2 Yıllık -0.6490 -0.80 0.20 -3.90

Gelişmekte Olan
Ülke Kurları Son Günlük Değ.

(%)
Haftalık Değ.

(%)
Yılbaşı Değ.

(%)
USDZAR 14.8449 0.17 -1.68 3.19
USDIDR 14,024.80 -0.20 -0.45 -2.72
USDTRY 5.7452 -0.07 0.55 8.54
USDRUB 63.8565 -0.04 -0.45 -8.30
USDBRL 4.0835 0.24 1.56 5.21
USDCNY 7.0157 0.25 -0.33 1.99
USDMXN 19.1520 0.02 -0.43 -2.52
USDCZK 23.0821 0.10 0.89 2.76
USDHUF 300.0600 0.07 1.83 7.08
USDPLN 3.8558 0.05 0.89 3.03
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Euro/Dolar

Euro Bölgesi'nde perakende satışlar aylık bazda %0,1 yıllık bazda
ise %3,1 artış kaydetti. Euro Bölgesi hizmet PMI ise 52,2
seviyesinde açıklanırken, Almanya hizmet PMI 51,6 seviyesine
yükseldi. Yeni siparişler ise 49,6’ya yükselmesine rağmen iki aydır
üst üste eşik 50 seviyesinin altındaki seyrini sürdürdü. ABD’de dün
önemli veri akışı bulunmazken, Fed üyelerinin konuşmaları takip
edildi. Fed üyeleri Fed’in adımlarının ekonomiyi desteklemekte
olduğu ifade ederek, üç faiz indiriminin ABD ekonomisini iyi bir
yerde bıraktığını söyledi. Fiyatlamanın 22 günlük üssel ortalamanın
altına sarktığı gözlenen paritede geri çekilmelerde 1,1046 – 1,1000
ve 1,0966 seviyeleri destek olarak izlenebilir. Olası toparlanmalarda
1,1085 - 1,1100 ve 1,1125 direnç olarak takip edilebilir.

Günlük Pivot Seviyeleri

   1.1093

  1.1084  

 1.1073   

1.1063    

 1.1053   

  1.1044  

   1.1034

GBP/USD

Kasım ayına kayıplarla başlayan GBPUSD paritesinde aşağı yönlü
eğilimin dün de devam ettiğini izledik. Dün paritenin her iki tarafında
da önemli bir veri akışı bulunmazken bugün İngiltere’de BoE faiz
kararı ardından başkan Carney’nin açıklamaları, ABD tarafında ise
haftalık işsizlik başvuruları ve dün gelen ABD-Çin ticaret
anlaşmasının gelecek aya sarkabileceğine yönelik haberlerin
ardından ticaret görüşmeleri yakından izlenecek. Dün 11 günlük
üssel ortalamanın bulunduğu 1,2861 seviyesinin altında sarkan
paritede bu seviye artık direnç olarak izlenecek olup üzerinde
1,2876 ve 1,2898 direnç noktaları olarak izlenebilir. Geri dönüşlerde
ise 1,2835-1,12840 bölgesinin altında satış baskısı artacak olup
1,2805 ve 1,2780 destek seviyeleri olarak takip edilecektir.

Günlük Pivot Seviyeleri

   1.2889

  1.2876  

 1.2862   

1.2848    

 1.2836   

  1.2823  

   1.2809
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USD/TRY

Dolar/TL kuru dün 5,7455 ve 5,7714 seviyeleri arasında
dalgalanarak günü 5,7495 seviyesinden tamamladı. Dün
piyasalarda önemli bir haber akışı bulunmazken Dolar/TL kurunda
pazartesi akşamı başlayan yukarı yönlü eğilimin dün akşamüstüne
kadar devam ettiğin izledik. Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın 13
Kasım’da yapılması planlanan ABD ziyaretini teyit etmesinin
ardından kurun sabah 08:51 itibariyle 5,75 seviyesinin altından
işlem gördüğünü izliyoruz.  Bugün yurtiçinde önemli bir veri akışı
bulunmazken yurtdışında ABD haftalık istihdam verisi izlenecek.
Kurda 5,75 seviyesinin üzerinde kalınması durumunda dünün
zirvesi 5,77 ve 5,79 seviyeleri önem kazanacaktır. Aşağıda ise
5,74’ün altında gelinmesi durumunda 5,71 ve 200 günlük
ortalamaların bulunduğu 5,69 seviyeleri takip edilecektir.  

Günlük Pivot Seviyeleri

   5.7852

  5.7744  

 5.7601   

5.7458    

 5.7350   

  5.7242  

   5.7099

EUR/TRY

Euro/TL kuru dün 6,3654 ve 6,3985 seviyeleri arasında
dalgalanarak günü 6,3658 seviyesinden tamamladı. Euro Bölgesi ve
Almanya’da hizmet PMI rakamları sırasıyla 52,2 ve 51,6 seviyesinde
açıklanarak beklentileri karşıladı. Yurtiçinde Cumhurbaşkanı
Erdoğan ve ABD Başkanı Trump’ın telefon görüşmesi takip edildi.
Görüşme sonrası iki liderin ABD’de 13 Kasım’da görüşeceğinin
kesinleştiği belirtildi. Jeopolitik riskler ve ikili ilişkilerdeki iyileşme TL
varlıklarda değer kazancını desteklerken, kısa vadeli ortalamalarının
kesiştiği 6,3623'lü 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

   6.4072

  6.3962  

 6.3796   

6.3629    

 6.3520   

  6.3411  

   6.3244
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XAU/USD

Ons bu sabah 1491$ seviyesinden işlem görüyor. Şili’deki Zirvenin
iptal dilmesinin ardından Çin'in Trump Xi görüşmesi için sunulan
lokasyon tekliflerinin kabul edilmemesinin ardından Trump Xi
görüşmesi Aralık ayına ertelenebilir beklentileri 1483$ seviyesindeki
destekten tepki bulmasına fırsat vererek 1490$ seviyelerini test etti.
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

   1,494.37

  1,493.19  

 1,492.28   

1,491.38    

 1,490.20   

  1,489.02  

   1,488.11

DAX Yakın Vade

Ticaret anlaşmasına ilişkin artan iyimserlik bu hafta risk iştahını
destekleyen bir gelişme olarak karşımıza çıkıyor. Risk iştahındaki
toparlanmaya bağlı olarak küresel hisse piyasalarında değer
kazanımları etkili oluyor. Küresel çapta etkili olan pozitif seyir
Avrupa borsaları üzerinde de hissedilirken, DAX vadelisi dün günü
%0,21’lik yükselişle 13.167 puandan tamamladı. Bu sabah yataya
yakın sakin bir seyrin izlendiği DAX vadelisinde yukarı yönlü
hareketlerin devam etmesi halinde 13.208 kısa vadeli direnç olarak
izlenebilir. 13.208 seviyesi üzerinde 13.265 ve 13.294 seviyeleri
direnç konumundadır. Geri çekilmelerde ise 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. 

Günlük Pivot Seviyeleri

   13,234.67

  13,213.33  

 13,200.17   

13,187.00    

 13,165.67   

  13,144.33  

   13,131.17
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Dow Jones Yakın Vade

ABD-Çin ticaret anlaşmasının Aralık ayına ertelenebileceği haberi
ABD endekslerine olumsuz yansıdı ve risk iştahı yükselen
yatırımcıların kar realizasyonuna gitmesine neden oldu. Dünkü
seansın kapanışında Dow Jones endeksi yatay seyirle değişim
göstermezken bu sabahki Dow Jones vadelilerin performansına
bakıldığında yine yatay fakat hafif satıcılı seyirler yaşandığını
görüyoruz. Kayıplara teknoloji ve enerji sektörü öncülük ederken,
şirket birleşmeleri sağlık sektörünü yukarı taşıdı. 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

   27,525.33

  27,489.67  

 27,461.33   

27,433.00    

 27,397.33   

  27,361.67  

   27,333.33

S&P 500 Yakın Vade

ABD hisse senetleri, ABD ekonomisinde iyileşme ve ABD-Çin ticaret
anlaşması umutlarıyla önceki gün rekor kırsa da dünkü seansta
yatay bir görünüm mevcuttu. Trump Xi görüşmesi Aralık ayına
ertelenebilir beklentileri yatırımcıların risk iştahına ket vurdu. Bu
sabahki S&P500 vadelilerin performansına bakıldığında yine yatay
fakat hafif satıcılı seyirler yaşandığını görüyoruz. Trump'a azil
soruşturmasında kamuya açık oturumlar gelecek hafta başlıyor.
Siyasi riskler ön plana çıkabilir. Teknik olarak 3068 seviyesine
değmesi ve aşağı kırması halinde çift tepe formasyonu oluşabilir ve
kısa vadeli yükseliş trendi kırılabilir. Bu nedenle alımları stop loss lu
götürmenin faydalı olabileceğini belirtebiliriz. 3065/ 3055/ 3035
destekler, 3075/ 3085 ise dirençlerdir.

Günlük Pivot Seviyeleri

   3,086.08

  3,081.92  

 3,078.58   

3,075.25    

 3,071.08   

  3,066.92  

   3,063.58
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Brent Petrol

Brent petrol 61,60$ seviyesinden bu sabah işlemlerine devam
ederken petrol fiyatları, ABD'de ham petrol stoklarının artmakta
olduğuna ilişkin veriler ve bu ay beklenen Trump Xi görüşmesi
Aralık ayına ertelenebileceği beklentileri ile birlikte altı haftanın en
yüksek seviyesinden düştü. Petrol bu ay imzalanacak anlaşma ile
birlikte küresel ekonominin tekrardan canlanacağına ilişkin
beklentilerle yükselmişti.  İki farklı trendin etkisinde bulunan petrol
62,40$ direncinin üzerinde kalıcı olmayı başaramadı. Ancak 56,00
seviyesinden itibaren gelen yükseliş kanalı devam ederken, 60,85
seviyesi aşağı yönlü kırılmadığı sürece kanal içi yükselişlere açık
olacak. 60,85/ 60,50/ 59,40 destekler, 62,90/ 63,25/ 64,85 ise
dirençlerdir.

Günlük Pivot Seviyeleri

   62.47

  62.36  

 62.21   

62.05    

 61.95   

  61.84  

   61.69

USD/JPY

ABD’de dün önemli veri akışı bulunmazken, Fed üyelerinin
konuşmaları takip edildi. Fed üyeleri Fed’in adımlarının ekonomiyi
desteklemekte olduğu ifade ederek, üç faiz indiriminin ABD
ekonomisini iyi bir yerde bıraktığını ifade etti. Ticaret müzakerelerine
ilişkin pozitif haber akışı küresel risk iştahının yükselmesinde etkili
olurken, görüşme için lokasyon arayışı devam ediyor. 109,00
seviyesinin üzerinde kalıcılığın sağlanamadığı USDJPY’de geri
çekilmelerde 108,48 – 108,20 ve 108,00 destek seviyeleri olarak
izlenebilir. Olası toparlanmalarda ise 109,00 – 109,26 ve 109,60
seviyeleri direnç olarak takip edilebilir.  ABD’de bugünde önemli veri
akışı bulunmazken, Fed üyelerinin açıklamaları takip edilecek.

Günlük Pivot Seviyeleri

   109.33

  109.17  

 108.96   

108.74    

 108.58   

  108.43  

   108.21
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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."

(0216) 453 0120 www.gedik.com

https://www.gedik.com/

	Piyasa Verileri
	Piyasa Gündemi
	Euro/Dolar
	GBP/USD
	USD/TRY
	EUR/TRY
	XAU/USD
	DAX Yakın Vade
	Dow Jones Yakın Vade
	S&P 500 Yakın Vade
	Brent Petrol
	USD/JPY
	Gedik Yatırım Menkul Değerler A.Ş. - Yatırım Danışmanlığı Birimi
	YASAL UYARI

