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Piyasa Gündemi

Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın 13 Kasım’da ABD Başkanı Trump ile
görüşeceğinin teyit edilmesi dün TL varlıkları destekleyen bir
gelişme oldu. Aynı zamanda Çin ve ABD'nin ticaret anlaşmasında
ilerleme kaydedildikçe tarifeleri kademeli olarak kaldıracaklarının
belirtilmesi küresel risk iştahını desteklemeye devam etti.
Önümüzdeki süreçte ABD – Türkiye ilişkilerinin seyri ve ticaret
anlaşmasına yönelik gelişmeler fiyatlamalar üzerinde belirleyici
olacaktır. 

Açıklanacak Önemli Ekonomik Veriler
         
•    18:00 ABD - Toptan Stoklar Önem: Orta
•    18:00 ABD – Michigan Tüketici Güveni Önem: Orta

Türkiye

Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak Türkiye İçin Değişim
Başlıyor programında konuştu. 15 aylık olağanüstü dönemi az
hasarla geride bırakıldığını vurgulayarak, 3. çeyreğe ilişkin öncü
göstergelerin toparlanma eğilimini güçlendirdiğini yılın pozitif bir
büyüme ile kapanacağını ifade etti. Türkiye Cumhuriyet Merkez
Bankası tarafından haftalık menkul kıymet istatistikleri yayımlandı.
Merkez Bankası'nın verilerine göre yabancılar geçen hafta net 160
milyon dolarlık menkul kıymet sattı. 

Euro Bölgesi

Almanya sanayi üretimi Euro Bölgesi’ndeki toparlanma belirtilerine
rağmen daha fazla kötüleşerek eylül ayında %0,4’lük beklentilere
karşın %0,6 geriledi. Düşüşe en fazla pay imalattan kaynaklanırken,
inşaat ve enerji  yükseldi. Bu veri Almanya fabrika siparişlerinin
beklenenden daha fazla yükselmesinin ve özel sektör aktivitesinin
Euro Bölgesi’nde hafifce yükselmesinin ardından gerçekleşti. IMF,
yayınladığı Avrupa Ekonomik Görünüm Raporunda, Avrupa
bölgesinde ticaret ve imalat sanayinin zayıfladığını ve bunun bölge
geneline yayılmaya başladığını; hizmetler sektörü ve tüketimin hala
göreceli olarak güçlü göründüğünü ancak yatırımların ivme
kaybettiğini açıkladı.

ABD

Çin Ticaret Bakanlığı sözcüsü Gao Feng tarafından Pekin'de
yapılan açıklamada Çin ve ABD'nin, geçen iki haftadaki yapıcı
görüşmelerin ardından ticaret anlaşmasında ilerleme kaydedildikçe
tarifelerin kademeli olarak kaldırılması üzerinde anlaştıkları belirtildi.
Taraflar, birinci aşama ticaret anlaşmasının nerede ve ne zaman
imzalanacağına ilişkin müzakerelerini sürdürüyor. ABD'de haftalık
işsizlik maaşı başvuruları 2 Kasım'da sona eren haftada 8 bin
düşüşle 211 bine geriledi. Bu durum, istihdam piyasasının güçlü
kalmaya devam ettiğini gösterdi.

İngiltere

İngiltere Merkez Bankası, politika toplantısında faiz değişikliğine
gitmeyerek %0.75 seviyesinde sabit bıraktı. Banka, söz konusu
kararı yediye karşı iki oyla alırken iki politika yapıcı sürpriz bir
şekilde 25 baz puan faiz indirimi yönünde oy kullandı.Toplantının
karar metninde “Küresel büyüme istikrar bulmayı başaramazsa ya
da Brexit belirsizliği sürerse, para politikasının beklenen
toparlanmayı desteklemesi gerekebilir.” ifadesi yer aldı.

Piyasa Verileri
Pariteler Son Günlük Değ.

(%)
Haftalık Değ.

(%)
Yılbaşı Değ.

(%)
USDTRY 5.7593 0.20 1.00 8.80
EURTRY 6.3646 0.13 -0.24 4.94
EURUSD 1.1051 0.05 -1.06 -3.54
GBPUSD 1.2809 -0.05 -0.94 0.46
USDJPY 109.27 0.00 1.01 -0.31

Sepetler Son Günlük Değ.
bp

Haftalık Değ.
bp

Yılbaşı Değ.
bp

½ $ + ½ € 6.0433 -2.50 0.40 38.12
Dolar Endeksi 98.1440 0.10 90.50 204.30
REK 76.9000 - - 190.00

Endeks Vadeliler Son Günlük Değ.
(%)

Haftalık Değ.
(%)

Yılbaşı Değ.
(%)

S&P 500 Yakın Vade 3,079.25 -0.22 0.52 22.91
DAX Yakın Vade 13,235.00 -0.28 2.23 25.31
Dow Jones Yakın
Vade 27,621.00 -0.17 1.33 18.71

Emtialar Son Günlük Değ.
(%)

Haftalık Değ.
(%)

Yılbaşı Değ.
(%)

Ons Altın 1,470.13 0.15 -2.89 14.65
Gram Altın 272.22 0.31 -2.11 24.80
WTI 56.54 -0.65 0.84 23.23
BRENT 62.08 -0.70 0.14 14.61
Bakır 2.68 -0.87 1.95 -1.63

Tahviller Son Günlük Değ.
bp

Haftalık Değ.
bp

Yılbaşı Değ.
bp

Türkiye 2 Yıllık 14.0600 186.00 145.00 -567.00
Türkiye 10 Yıllık 12.7200 -21.00 -12.00 -376.00
ABD 10 Yıllık 1.9030 -4.70 18.90 -78.30
ABD 2 Yıllık 1.6680 -2.60 11.20 -82.80
Almanya 10 Yıllık -0.2500 -1.60 13.30 -49.60
Almanya 2 Yıllık -0.6150 -0.20 4.80 -0.50

Gelişmekte Olan
Ülke Kurları Son Günlük Değ.

(%)
Haftalık Değ.

(%)
Yılbaşı Değ.

(%)
USDZAR 14.7821 0.28 -1.68 2.75
USDIDR 14,027.20 0.13 0.07 -2.70
USDTRY 5.7593 0.20 1.00 8.80
USDRUB 63.6567 0.21 0.19 -8.59
USDBRL 4.1009 -0.02 2.76 5.66
USDCNY 6.9880 0.14 -0.70 1.59
USDMXN 19.1711 0.20 0.31 -2.42
USDCZK 23.1100 0.07 1.16 2.88
USDHUF 300.9480 -0.01 2.43 7.39
USDPLN 3.8553 0.03 1.24 3.01
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Euro/Dolar

Euro Bölgesi'ndeki toparlanmaya karşı Almanya’da sanayi üretimi
eylül ayında %0,4’lük beklentilere karşı %0,6 seviyesine geriledi.
Düşüşte en büyük payı imalat sanayi oluşturdu. ABD’de dün ticaret
müzakerelerine ilişkin haber akışları takip edildi. Çin tarafından
gelen açıklamada yapıcı görüşmelerin ardından ilerleme
kaydedildikçe tarifelerin kademeli olarak kaldırılacağı konusunda
anlaştıkları belirtildi. Bu uzlaşmanın sağlanacağının belirtilmesinin
ardından iyimser havanın sürmesi doların kazançlarını geri
vermesinde etkili oldu.  Paritede yaşanan geri çekilme ile birlikte
dün 1,1036 seviyesi test edilirken, geri çekilmenin devamında
1,1020 – 1,1000 ve 1,0966 seviyeleri destek, 1,1075 – 1,1100 ve
1,1125 direnç olarak takip edilebilir.

Günlük Pivot Seviyeleri

   1.1066

  1.1061  

 1.1056   

1.1051    

 1.1046   

  1.1041  

   1.1036

GBP/USD

Dün BoE faiz kararına odaklanılan GBPUSD paritesinde hafta
başından bu yana süren aşağı yönlü hareketlerin devamı izlendi.
BoE’nin 2’ye karşı 7 oyla faiz kararının değiştirilmemesi yönünde
karar almasının ardından sterlin tarafında kayıplar hızlandı ve parite
24 Ekim’den bu yana ilk defa 1,28 seviyesinin altına geriledi. Öte
yandan dün ABD-Çin ticaret görüşmelerinde tarafların karşılıklı
adımlar atması küresel dolar endeksini destekledi. Bugün ABD’de
açıklanacak Michigan tüketici güven endeksi verisi takip edilecek.
Paritede bugün aşağıda 1,2788-1,2795 bölgesinin altında 1,2759 ve
1,2720 destek seviyeleri olarak takip edilecektir. Paritede bugün gün
içi zirve 1,2823 seviyesinin üzerinde 11 günlük üssel ortalamanın
bulunduğu 1,2848 ve 1,2876 direnç noktaları olarak izlenebilir.

Günlük Pivot Seviyeleri

   1.2851

  1.2837  

 1.2823   

1.2809    

 1.2795   

  1.2781  

   1.2767
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USD/TRY

Dolar/TL kuru dün 5,7324 ve 5,7636 seviyeleri arasında
dalgalanarak günü 5,7477 seviyesinden tamamladı. TL varlıklar
Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın 13 Kasım’da yapacağı ABD ziyaretini
teyit etmesinin ardından güne yükselişle başladı. Önemli bir veri
akışının olmadığı günde ABD-Çin ticaret görüşmelerine yönelik
haber akışı piyasalar üzerinde etkili olurken Dolar/TL kuru gün
sonuna aşağı yönlü eğilimini artırdı. Bugün ABD’de Michigan
tüketici güven endeksi verisi takip edilecek. Dolar/TL kuru sabah
08:43 itibariyle 5,75 seviyelerinden işlem görüyor. Kurda 5,77
seviyesinin üzerinde kalınması durumunda dünün zirvesi 5,79 ve
5,81 seviyeleri önem kazanacaktır. Aşağıda ise 5,73’ün altında
gelinmesi durumunda 5,71 ve 200 günlük ortalamaların bulunduğu
5,69 seviyeleri takip edilecektir.  

Günlük Pivot Seviyeleri

   5.7824

  5.7720  

 5.7657   

5.7593    

 5.7490   

  5.7386  

   5.7323

EUR/TRY

Euro/TL kuru dün 6,3829 ve 6,3418 seviyeleri arasında
dalgalanarak günü 6,3564 seviyesinden tamamladı. Euro
Bölgesi'ndeki toparlanmaya karşı Almanya’da sanayi üretimi eylül
ayında %0,4’lük beklentilere karşı %0,6 seviyesine geriledi. Düşüşte
en büyük payı imalat sanayi oluşturdu. Yurtiçinde ise
Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın telefon görüşmesinin ardından ABD
ziyaretini 13 Kasım’da gerçekleştirecek olması iyimser havanın
devam etmesinde etkili oldu. Jeopolitik riskler ve ikili ilişkilerdeki
iyileşme TL varlıklarda değer kazancını desteklerken, kısa vadeli
ortalamaların altında fiyatlamanın sürdüğü çapraz kurda geri
çekilmelerde 6,3300 - 6,2545 ve 6,1460 destek olarak izlenebilir.
Olası toparlanmalarda 6,4020 - 6,4590 ve 6,5500 seviyeleri direnç
olarak takip edilebilir. 

Günlük Pivot Seviyeleri

   6.3910

  6.3796  

 6.3721   

6.3646    

 6.3532   

  6.3418  

   6.3343
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XAU/USD

Ons bu sabah 1468$ seviyesinden işlem görüyor. ABD ve Çin
tarafından yapılan açıklamaya göre her iki tarafından kısmi ticaret
anlaşmasında birbirlerinin ürünlerine uygulanan tarifeleri geri
çekmek konusunda uzlaşmaya vardığı bildirildi. Ticaret anlaşasında
birinci faz imzaların atılması yaklaşırken yatırımcıların risk iştahı
arttı ve güvenli limanlara yönelik talep azaldı. Teknik olarak 1480$
seviyesinin kırılmasıyla beklenen sert geri çekilme 1460$
seviyelerine doğru sert geri çekilme yaşandı. İkinci alçalan kanal
1455$ seviyelerinden geçerken buranın yakınlarından tepki alışı
geldi. Ancak altındaki zayıflık indikatörler bazında da teyit edilirken,
yukarıda eski destek yeni direnç konumunda 1480$ seviyesi
bulunuyor. 1492 ve 1497 ara dirençler olurken, 1460 ise ana destek
konumunda.

Günlük Pivot Seviyeleri

   1,476.59

  1,473.58  

 1,471.85   

1,470.13    

 1,467.12   

  1,464.11  

   1,462.38

DAX Yakın Vade

Çin ve ABD'nin ticaret anlaşmasında ilerleme kaydedildikçe tarifeleri
kademeli olarak kaldıracaklarının belirtilmesi dün piyasaları
destekledi. Geçen hafta cuma gününden itibaren ticaret
anlaşmasına ilişkin iyimser beklentilerdeki güç kazanımı hisse
piyasalarında yukarı yönlü hareketleri beraberinde getiriyor. DAX
vadelileri dün günü %0,81’lik yükselişle 13.273 puandan tamamladı.
Dünkü yükselişin ardından bu sabah kâr satışlarını görüldüğü DAX
vadelisinde aşağı yönlü hareketlerinde devam etmesi halinde kısa
vadede 13.208 ve 5 günlük üssel ortalama (13.173) destek olarak
izlenebilir. 5 günlük üssel ortalama altında 13.100 seviyesi gündeme
gelebilir. Yukarı yönlü hareketlerde ise 13.286 – 13.298 ve 13.375
seviyeleri direnç konumundadır. 

Günlük Pivot Seviyeleri

   13,342.00

  13,314.00  

 13,274.50   

13,235.00    

 13,207.00   

  13,179.00  

   13,139.50
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Dow Jones Yakın Vade

ABD piyasaları kapanışta yükseldi; Dow Jones %0,7 değer kazandı
 ve Perşembe günü kapanış rekoru kırdı. Petrol ve Gaz, Hammadde
ve Teknoloji sektörlerindeki hisselerin artışıyla yükseldi. Beyaz
Saray sözcüsü ABD'nin yakında Çin'le bir ticaret anlaşmasına
varması konusunda "çok, çok iyimser" olduğunu söyledi. Bu sabah
vadelilerde Dow Jones %0,2 oranında kazançla işlem görüyor.
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 27,750 seviyesi zirve direnci
konumunda.

Günlük Pivot Seviyeleri

   27,810.33

  27,763.67  

 27,692.33   

27,621.00    

 27,574.33   

  27,527.67  

   27,456.33

S&P 500 Yakın Vade

ABD'de Dow ve S&P 500 borsa endeksleri Perşembe günü kapanış
rekoru kırdı. ABD ve Çin arasında imzalanması beklenen ticaret
anlaşmasına dair, Perşembe günü iki tarafın da yetkililerinin yapmış
olduğu iyimser ve önemli açıklamalar yatırımcıların risk iştahını
kabarttı. Ancak Şili’deki Zirvenin iptal edilmesi sonrası ikili arasında
buluşma krizi söz konusu olabilir. Bu nedenle zirve seviyelerindeki
bu yönlü haber akışına dikkat etmek gerekir. Teknik olarak zirveden
dönüş yapan vadelide yükseliş trendinin eğimi dikleşti. 3075
seviyesi bu trendin desteği olurken kırılması galinde 3055
seviyesindeki desteğine dikkat etmekte fayda var.

Günlük Pivot Seviyeleri

   3,101.33

  3,095.92  

 3,087.58   

3,079.25    

 3,073.83   

  3,068.42  

   3,060.08

(0216) 453 0120 www.gedik.com

https://www.gedik.com/


Gedik Forex Bülten 08 Kasım 2019

Brent Petrol

Brent petrol haftanın son işlem gününde 62,10$ seviyesinden işlem
görüyor. ABD ve Çin tarafından yapılan açıklamaya göre her iki
tarafından kısmi ticaret anlaşmasında birbirlerinin ürünlerine
uygulanan tarifeleri geri çekmek konusunda uzlaşmaya vardığı
bildirildi. Bu hafta görülen stok artışlarına rağmen ABD-Çin
ikilisinden gelen iyimser mesajlar petrol talebi açısından ileriye
yönelik sözlü yönlendirme sağlıyor.  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

   63.14

  62.93  

 62.50   

62.08    

 61.87   

  61.66  

   61.24

USD/JPY

ABD’de dün ticaret müzakerelerine ilişkin haber akışları takip edildi.
Çin tarafından gelen açıklamada, yapıcı görüşmelerin ardından
ilerleme kaydedildikçe tarifelerin kademeli olarak kaldırılacağı
konusunda anlaştıkları belirtildi. Haftalık işsizlik maaşı başvuruları
geçen hafta 8 bin düşüşle 211 bine gerileyerek, istihdam
piyasasının güçlü kalmaya devam ettiğini gösterdi. 109,00
seviyesinin aşıldığı USDJPY’de yükselişlerin devamında 109,60 –
109,95 ve 110,20 seviyeleri direnç olarak izlenebilir. Olası geri
çekilmelerde 109,00 – 108,75 ve 108,48 destek seviyeleri olarak
izlenebilir. ABD’de bugün toptan stoklar ve Fed üyelerinin
açıklamaları takip edilecek.

Günlük Pivot Seviyeleri

   109.67

  109.54  

 109.40   

109.27    

 109.14   

  109.01  

   108.88
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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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