
Forex Bülten 02 Aralık 2019

Piyasa Gündemi

Yurt içinde bugün büyüme rakamları, yarın ise enflasyon verileri
takip edilecek olup, bu hafta küresel piyasalarda da ekonomik veri
akışı oldukça yoğun seyredecek. Ekonomik verilerin yanında 3 – 4
Aralık tarihlerinde gerçekleşecek olan NATO Zirvesi de oldukça
önemli olacak. Bugün yurt içinde açıklanacak 2019/3Ç GSYH
rakamının %1,0’lık bir artış kaydetmesi beklenirken, bizim
beklentimiz %0,6’lık bir artış olması yönünde. 

Açıklanacak Önemli Ekonomik Veriler    
     
•    10:00 Türkiye – 2019/3Ç GSYH Önem: Yüksek
•    18:00 ABD –  ISM İmalat PMI Önem: Yüksek

Türkiye

Türkiye İstatistik Kurumu ile Ticaret Bakanlığı işbirliğiyle oluşturulan
geçici dış ticaret verilerine göre; ihracat 2019 yılı ekim ayında, 2018
yılının aynı ayına göre %0,1 azalarak 15 milyar 664 milyon dolar,
ithalat %8 artarak 17 milyar 472 milyon dolar olarak gerçekleşti.
Ekim ayında dış ticaret açığı %263,6 artarak 1 milyar 808 milyon
dolara yükseldi. İhracatın ithalatı karşılama oranı 2018 Ekim ayında
%96,9 iken, 2019 Ekim ayında %89,6'ya geriledi. BDDK Başkanı
Akben, değersiz alacakların kayıttan düşmesine ilişkin
düzenlemelerle banka borcunun silinmesinin hedeflenmediğini
belirterek "Bankalar takibe attıkları krediyi silecekler, takibe
atılmamış krediyi silmeleri söz konusu değil. Düzenlemeyle aktiften
silmenin kolaylaşması hedefleniyor" dedi. 

Kredi derecelendirme kuruluşu Fitch Ratings cuma günü yayınladığı
raporda gelişen Avrupa ülkelerinin görünümüne ilişkin
değerlendirmede bulunuldu. Rapora göre kurum, ekonomideki
toparlanmanın sürmesini, büyümenin güçlenmesini, enflasyonun
düşmesini ve cari açığın kontrol altında kalmasını bekliyor.
Yurtiçinde bugün büyüme rakamları takip edilecek. 

Euro Bölgesi

Almanya'da işsizlik, imalat sektörünün istikrar sinyalleri vermesi
ve ihracatçılar üzerinde baskı oluşturan ticaret gerginliğinin
azalmasıyla, bu ay beklenmedik bir şekilde geriledi. Almanya'da
mali teşvik beklentilerini düşürebilecek olan rapora göre;
Almanya'da işsiz sayısı 16 bin azaldı. İşsizlik oranı %5 ile rekor
düşük seviyeye yakın kaldı. Bu ay açıklanan veriler fabrika
siparişlerinde sıçrama ve işletme güveninde az miktarda bir iyileşme
olduğunu gösterdi. Euro Bölgesi'nde tüketici enflasyonu %0,7 ile
ekimde kaydedilen üç ayın düşüğünden %1'e yükselerek %0,9'luk
beklentiyi aştı. Daha da önemlisi, volatil kalemler hariç hesaplanan
çekirdek enflasyon %1,3 ile yedi ayın zirvesine tırmandı. Olumlu
veriye rağmen manşet enflasyon rakamı ECB'nin %2'nin hemen
altındaki hedefinin oldukça altındaki seyrini koruyor.

Çin

Çin'de Caixin imalat PMI göstergesi kasım ayında beklentilerin
üzerinde artarak 51,8 seviyesine çıkarak dördüncü ayda da art arda
yükseldi. Yeni siparişler önceki aya göre azalarak 2019 Eylül
ayından bu yana en düşük seviyesine geriledi.

Piyasa Verileri
Pariteler Son Günlük Değ.

(%)
Haftalık Değ.

(%)
Yılbaşı Değ.

(%)
USDTRY 5.7387 -0.14 0.02 8.41
EURTRY 6.3244 -0.15 0.10 4.28
EURUSD 1.1018 -0.02 0.09 -3.84
GBPUSD 1.2916 -0.19 0.13 1.30
USDJPY 109.62 0.14 0.61 0.01

Sepetler Son Günlük Değ.
bp

Haftalık Değ.
bp

Yılbaşı Değ.
bp

½ $ + ½ € 6.0328 -1.65 1.40 37.08
Dolar Endeksi 98.3180 4.50 -0.50 221.70
REK 76.9000 - - 190.00

Endeks Vadeliler Son Günlük Değ.
(%)

Haftalık Değ.
(%)

Yılbaşı Değ.
(%)

S&P 500 Yakın Vade 3,152.00 0.19 0.72 25.82
DAX Yakın Vade 13,269.00 0.27 0.08 25.64
Dow Jones Yakın
Vade 28,148.00 0.25 0.56 20.97

Emtialar Son Günlük Değ.
(%)

Haftalık Değ.
(%)

Yılbaşı Değ.
(%)

Ons Altın 1,460.38 -0.27 0.30 13.89
Gram Altın 269.45 -0.42 0.33 23.53
WTI 55.98 1.05 -3.48 22.02
BRENT 61.79 0.42 -2.62 14.07
Bakır 2.67 0.66 0.42 -2.19

Tahviller Son Günlük Değ.
bp

Haftalık Değ.
bp

Yılbaşı Değ.
bp

Türkiye 2 Yıllık 12.1400 0.00 28.00 -759.00
Türkiye 10 Yıllık 12.4400 -5.00 4.00 -404.00
ABD 10 Yıllık 1.8120 3.80 4.70 -87.40
ABD 2 Yıllık 1.6260 1.20 0.40 -87.00
Almanya 10 Yıllık -0.3590 0.20 -1.10 -60.50
Almanya 2 Yıllık -0.6350 0.20 0.10 -2.50

Gelişmekte Olan
Ülke Kurları Son Günlük Değ.

(%)
Haftalık Değ.

(%)
Yılbaşı Değ.

(%)
USDZAR 14.6636 0.14 -0.64 1.93
USDIDR 14,129.60 0.09 0.27 -1.99
USDTRY 5.7387 -0.14 0.02 8.41
USDRUB 64.3281 0.03 0.56 -7.62
USDBRL 4.2366 0.24 0.58 9.15
USDCNY 7.0329 0.00 -0.05 2.24
USDMXN 19.5359 -0.04 0.50 -0.56
USDCZK 23.1916 0.00 0.08 3.25
USDHUF 303.7600 0.08 -0.42 8.40
USDPLN 3.9131 -0.08 0.24 4.56
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Euro/Dolar

Euro Bölgesi’nde tüketici enflasyonu %0,7 ile ekimde kaydedilen üç
ayın düşüğünden %1'e yükselerek %0,9'luk beklentiyi aştı.
Almanya’da ise işsizlik rakamları %5 ile rekor düşük seviyeye yakın
kaldı. ABD’de haftanın son işlem günü piyasalar yarım gün kapalı
olduğundan önemli veri akışı bulunmazken, paritede bugün
açıklanacak imalat PMI rakamları takip edilecek. ABD Başkanı
Trump’ın, geçen hafta Hong Kong'daki protestocuları destekleyen
yasa tasarısını imzalamasına karşın Çin’den gelecek olası
misillemelere karşı endişelerin oluşması risk iştahında baskı
yaratmaya devam ediyor. Paritede geri çekilmenin devamında
1,1000 – 1,0980 ve 1,0966 seviyeleri destek, toparlanmalarda ise
1,1046 -1,1064 ve 1,1085 direnç seviyeleri olarak takip edilebilir.
 

Günlük Pivot Seviyeleri

   1.1036

  1.1032  

 1.1025   

1.1018    

 1.1013   

  1.1008  

   1.1001

GBP/USD

Haftanın son gününe düşüşle başlayan GBPUSD paritesi veri
akışının zayıf kaldığı günde günün son saatlerine doğru gelen
alımlarla haftayı 1,29 seviyelerinin üzerinde tamamladı. İngiltere’de
önümüzdeki hafta yapılacak erken seçim öncesi bu hafta anketler
ve politik gelişmeler ön plana çıkacaktır. Bugün hem İngiltere hem
de ABD’de açıklanacak kasım ayı imalat PMI rakamları parite
fiyatlamalarında etkili olacaktır. Yeni haftaya yataya yakın
seviyelerden başlayan GBPUSD paritesinde bugün 1,2926
seviyesinin üzerinde kalınması durumunda yukarıda geçen haftanın
zirvesi 1,2951 ve 1,2985 seviyeleri direnç bölgeleri olarak takip
edilebilir. Olası geri çekilmelerde 11 ve 22 günlük üssel
ortalamaların bulunduğu sırasıyla 1,2901 ve 1,2872’nin altında
1,2845 destek seviyeleri olarak takip edilecektir.

Günlük Pivot Seviyeleri

   1.2933

  1.2927  

 1.2921   

1.2916    

 1.2909   

  1.2903  

   1.2897
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USD/TRY

Dolar/TL kuru cuma günü 5,7373 ve 5,7669 seviyeleri arasında
dalgalanarak günü 5,7489 seviyesinden tamamladı. ABD
piyasalarının kapalı olduğu Perşembe günü TL’de görülen olumlu
performansın cuma günü de devam etmesi haftaya S400
meseleleriyle yükselişle başlayan kurda haftalık bazdaki kazançları
sınırladı. Bugün yurtiçinde sabah saatlerinde açıklanacak büyüme
ve imalat verisi TL varlıkların fiyatlamalarında etkili olacaktır.
Yurtdışında ise yine imalat PMI verileri yakından izlenecek. Dolar/TL
kuru sabah 08:39 itibariyle 5,75 seviyelerinden işlem görüyor. Kurda
bugün 5,77 seviyesinin üzerinde geçen haftanın en yükseği 5,79 ve
5,83 seviyeleri önem kazanacaktır. Aşağıda ise perşembe günü test
edilen 5,73 desteğinin altında 5,71 ve 5,68 seviyeleri takip
edilecektir.  

Günlük Pivot Seviyeleri

   5.7713

  5.7641  

 5.7514   

5.7387    

 5.7316   

  5.7244  

   5.7117

EUR/TRY

Euro/TL kuru cuma günü 6,3188 ve 6,3521 seviyeleri arasında
dalgalanarak günü 6,3363 seviyesinden tamamladı. Euro
Bölgesi'nde tüketici fiyatlarındaki artış kasım ayında hız kazanırken,
Avrupa’nın en büyük ekonomisi olan Almanya'da işsiz sayısı kasım
ayında beklenmedik bir şekilde geriledi. Yurtiçinde cuma günü ekim
ayı dış ticaret açığı %263,6 artarak 1 milyar 808 milyon dolara
yükselirken, bugün büyüme rakamları takip edilecek. Yarın
başlayacak NATO Zirvesi ‘ne ilişkin haber akışı TL varlıklar daki
fiyatlamalarda etkili olacağından yakından takip edilecek. 100
günlük üssel ortalamanın direnç konumunda olduğu çapraz kurda
yükselişlerde 6,4020 - 6,4675 ve 6,5500 seviyeleri direnç, geri
çekilmede kısa vadede 6,2840 - 6,2075 ve 6,1450 seviyeleri destek
olarak izlenebilir.

Günlük Pivot Seviyeleri

   6.3614

  6.3536  

 6.3390   

6.3244    

 6.3165   

  6.3087  

   6.2941

(0216) 453 0120 www.gedik.com

https://www.gedik.com/


Gedik Forex Bülten 02 Aralık 2019

XAU/USD

Ons altın yeni haftanın ilk işlem gününde 1459$ seviyelerinden
işlemlere devam ediyor. Geçen hafta ABD piyasaları tatildi hacim
oldukça azdı. ABD Başkanı Donald Trump'ın müzakere ekibine
yakın bir kaynak, ABD ile Çin arasındaki ticaret anlaşmasının Hong
Kong tasarısı nedeniyle durdurulduğunu bildirdi. Altın Hong Kong
haberlerinden aksi gelmedikçe yukarı yönde etkilenebilir. Alçalan
kanal içerisinde zayıf seyirlerin korunduğu ons altındaki tepkiler
satış olarak değerlendirilirken, teknik olarak önemli seviyeler 1465/
1473/ 1480 dirençler, 1454/ 1448/ 1435 ise desteklerdir. Şimdilik
aşağıda 1454$ seviyesinden destek alan altın yukarıda da 1473$
aralığında yatay bant yaptı.

Günlük Pivot Seviyeleri

   1,468.28

  1,466.11  

 1,463.23   

1,460.36    

 1,458.19   

  1,456.02  

   1,453.15

DAX Yakın Vade

ABD Başkanı Trump’ın Hong Kong tasarısını onaylamasının
ardından küresel risk iştahının bir miktar zayıflama kaydettiği
görüldü. Geçen haftanın ikinci yarısından itibaren küresel hisse
piyasalarında zayıf bir seyir etkili olurken, DAX vadelileri Cuma
gününü %0,13’lük sınırlı bir düşüşle 13.231 puandan tamamladı.
Ekonomik veri akışının ön planda olacağı yeni haftada Çin’de güçlü
gelen PMI rakamları sonrasında küresel piyasalarda bu sabah hafif
alıcılı bir seyir etkili oluyor. DAX vadelisinde yukarı yönlü
hareketlerin devam etmesi durumunda 13.294 - 13.315 ve 13.374
seviyeleri direnç olarak izlenebilir. Olası geri çekilmelerde ise 5
günlük üssel ortalama (13.253) ile 13.210 ve 13.140 seviyeleri
destek konumunda bulunmaktadır. Bugün Euro Bölgesi’nde imalat
PMI rakamları takip edilecek.

Günlük Pivot Seviyeleri

   13,324.33

  13,309.17  

 13,288.83   

13,268.50    

 13,253.33   

  13,238.17  

   13,217.83
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Dow Jones Yakın Vade

Cuma günü yarım gün açık olan ABD piyasalarında Dow Jones
endeksi %0,4 oranında satıcılı sonlandırdı. Çin, ABD'de Kongre'nin
her iki kanadından geçen ve Başkan Donald Trump tarafından
imzalanan Hong Kong İnsan Hakları ve Demokrasi Yasası'nın
uygulanmasının iki ülke arasında önemli alanlarda iş birliğini
baltalayacağını bildirdi. Bu sabah asyanın Çin verileri nedeniyle
pozitif seyrettiğini ve böylelikle Cuma satılan ABD vadelilerinin
bugün bir miktar artıda olduğunu görüyoruz. Teknik olarak yükseliş
trendi devam ediyor. Ancak bu yükseliş trendi üzerinde 28,170 zirve
seviyesinde direnç oluştu. Zirve ve 28,040 arasında yatay seyreden
Dow vadelisinde bu destek aynı zamanda yükseliş trendinin de
kırılma noktası. Bu nedenle desteğin kırılması riskine karşılık stoplu
gitme ihtimali söz konusu olabilir.

Günlük Pivot Seviyeleri

   28,275.00

  28,222.00  

 28,185.00   

28,148.00    

 28,095.00   

  28,042.00  

   28,005.00

S&P 500 Yakın Vade

Şükran Günü sebebiyle Cuma günü yarım seans açık olan ABD
piyasaları günü satıcılı tamamladı. S&P500 Endeksi %0,4 oranında
değer kaybederken, bu sabah vadesi %0,25 oranında değer
kazanıyor. Cuma günkü kayıplar sonrası bu sabah küresel vadeliler
Çin verisi ile birlikte artıda seyrediyor. Çin'in Global Times Gazetesi
birinci aşama ticaret anlaşması dahilinde tarifelerin geri çekilmesi
talebini yineledi. Bunun yanı sıra Trump’ın imzalandığı Hong Kong
tasarısının da iki ülke arasında önemli alanlarda iş birliğini
baltalayacağını bildirdi. Risk iştahı şimdilik yatay seyrederken, 3155
seviyesinde direnci bulunan vadeli yükseliş trendini koruyor. 3140/
3130/ 3010 ise desteklerdir.

Günlük Pivot Seviyeleri

   3,166.92

  3,160.83  

 3,156.42   

3,152.00    

 3,145.92   

  3,139.83  

   3,135.42
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Brent Petrol

Petrol fiyatları Hong Kong anlaşmasının imzalanması sonucunda
Çin'in  ticaret görüşmelerini durduracağına yönelik endişelerle ve
bazı kaynak haberleri nedeniyle geriledi.Brent petrol 61,50$
seviyesinden işlem görüyor. WSJ'ın haberine göre Suudiler,
OPEC'in üretim kesintisini Aramco'nun halka arz yaklaşımı
kapsamında uzatmayı değerlendiriyor. Çin'de Caixin imalat PMI
göstergesi Kasım'da dördüncü ayda da art arda yükselerek 51,8
seviyesine çıkarak beklentilerin üzerinde arttı. Teknik olarak Ekim
2018’den bu yana var olan düşüş trendi 64,95$ seviyesinden
geçiyor. Burası kırılamadı halen daha etkisi sürüyor. Diğer tarafta
61,50$ seviyesinin kırılması ile minör yükseliş trendinin de sonuna
gelindi. 61,50/ 62,00/ 62,90 dirençler, 60,20/ 59,40/ 58,00 ise
desteklerdir.

Günlük Pivot Seviyeleri

   62.42

  62.18  

 61.99   

61.79    

 61.55   

  61.32  

   61.12

USD/JPY

ABD’de haftanın son işlem günü piyasalar yarım gün kapalı
olduğundan önemli veri akışı bulunmazken, paritede bugün
açıklanacak imalat PMI rakamları takip edilecek. ABD Başkanı
Trump’ın, geçen hafta Hong Kong'daki protestocuları destekleyen
yasa tasarısını imzalaması Çin’den gelecek olası misillemelere
karşı endişelerin oluşması risk iştahında baskı yaratmaya devam
ediyor. Japonya’da imalat PMI beklentilerin üzerinde 48,9
seviyesinde açıklanırken, Çin'de Caixin imalat PMI göstergesi 51,8
seviyesine çıkarak dördüncü ayda da art arda yükseldi. 109,60
direncinin test edildiği USDJPY’de bu seviyenin üzerinde 109,92 –
110,00 ve 110,30 seviyeleri direnç olarak izlenmektedir. Geri
çekilmelerde ise 109,30-109,00 ve 108,85 destek seviyeleri
konumunda bulunmaktadır.

Günlük Pivot Seviyeleri

   109.98

  109.85  

 109.74   

109.62    

 109.50   

  109.37  

   109.26
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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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