
Forex Bülten 03 Aralık 2019

Piyasa Gündemi

Bugün başlayacak ve 4 Aralık Çarşamba günü de devam edecek
olan NATO Zirvesi ve bu zirveden gelecek olası mesajlar küresel
piyasaların gündemini oluşturuyor.  Dün yurt içinde açıklanan
büyüme verisi %0,90’lık artış ile piyasa beklentileriyle uyumlu
gerçekleşirken, bugün kasım ayı enflasyon rakamları açıklanacak.
Piyasadaki genel beklentiler yıllık TÜFE’nin %11,00’a, bizim
beklentimiz ise %11,20 seviyesine yükselmesi yönünde şekilleniyor.

Açıklanacak Önemli Ekonomik Veriler    
     
•    10:00 Türkiye – TÜFE / ÜFE Önem: Yüksek
•    13:00 Euro Bölgesi  –  ÜFE Önem: Orta

Türkiye

Türkiye ekonomisi 3 çeyrek üstüste daralmanın ardından yılın 3.
çeyreğinde %0,9 büyüdü. Mevsim ve takvim etkilerinden arındırılmış
GSYİH bir önceki çeyreğe göre %0,4 arttı. İmalat PMI kasım ayında
49,5'e yükselerek bir önceki aya göre toparlandı. İmalat sanayi
üretimi kasımda çok hafif bir artış gösterdi ve böylece üretimde
Nisan 2018’den beri ilk kez artış gerçekleşti. PMI raporuna ilişkin
yer alan diğer bilgiler şu şekilde; müşteri talebinde kırılganlıkların
sürmesine bağlı olarak yeni siparişler yavaşlamaya devam etti.
Ancak bu yavaşlama ekime göre hız kesti ve çok ılımlı düzeyde
gerçekleşti. Benzer bir durum yeni ihracat siparişleri için de söz
konusu oldu. Birikmiş işler kasımda azalma eğilimini sürdürdü.
Yurtiçinde enflasyon rakamları takip edilecek.

Euro Bölgesi

Euro Bölgesi'nde imalat PMI kasım ayında beklenenden güçlü
gelerek 46,9 seviyesine yükseldi. Yeni siparişler 45,3'ten 46,7'ye
yükseldi. İyileşme sinyali veren yeni siparişler yine de 50'nin altında
gelerek arka arkaya 14. kez daralmayı olduğunu gösteriyor.
Almanya'da ise imalat sektörü PMI göstergesi ilk tahminin üzerinde
ekim ayına kıyasla yükseliş kaydederek 44,1 seviyesine yükseldi.
Yeni siparişler göstergesi 41,9'dan 44,4'e tırmanarak Ocak
2019'dan beri en yüksek seviyesinde gerçekleşti. ECB yeni Başkanı
Christine Lagarde Brüksel'deki konuşmasında ekonomiye dair
değerlendirmelerde bulundu. Euro Bölgesi'nde büyümenin hala
zayıf olduğunu kaydeden Lagarde bunun ana nedeninin küresel
faktörler olduğunu belirtti. 

ABD

ABD Başkanı Trump, Brezilya ve Arjantin'den gelen çelik ve
alüminyuma tarife uygulanacağını söyledi. ABD Temsilciler Meclisi
İstihbarat Komitesi'nin, Başkan Trump'a yönelik azil soruşturması
oturumlarına ilişkin kapsamlı raporu bugün açıklaması bekleniyor.
ISM imalat endeksi Kasım'da 48,3'ten 48,1'e gerileyerek 4. ayda da
daraldı.  Veri Çin ile devam eden ticaret savaşları, azalan küresel
talep, şirketlerin yatırımlarını azaltması gibi etkenlerle imalat
sektörünün yukarı ivmelenmek konusunda güçlük yaşadığına işaret
ediyor. Çin Dışişleri Bakanlığı, ABD'nin geçen hafta Hong Kong'daki
protestocuları destekleyen tasarıyı onaylamasına tepki olarak, ABD
askeri gemilerinin ve uçaklarının, Hong Kong'u ziyaret etme
taleplerinin değerlendirilmesini askıya aldığını açıkladı. 

Piyasa Verileri
Pariteler Son Günlük Değ.

(%)
Haftalık Değ.

(%)
Yılbaşı Değ.

(%)
USDTRY 5.7552 0.15 -0.06 8.72
EURTRY 6.3762 0.15 0.49 5.13
EURUSD 1.1075 0.00 0.50 -3.33
GBPUSD 1.2942 0.02 0.59 1.51
USDJPY 109.16 0.06 0.10 -0.41

Sepetler Son Günlük Değ.
bp

Haftalık Değ.
bp

Yılbaşı Değ.
bp

½ $ + ½ € 6.0410 0.83 1.03 37.90
Dolar Endeksi 97.9100 5.40 -34.20 180.90
REK 76.9000 - - 190.00

Endeks Vadeliler Son Günlük Değ.
(%)

Haftalık Değ.
(%)

Yılbaşı Değ.
(%)

S&P 500 Yakın Vade 3,119.00 0.10 -0.61 24.50
DAX Yakın Vade 13,019.00 0.20 -1.67 23.27
Dow Jones Yakın
Vade 27,818.00 -0.04 -0.93 19.55

Emtialar Son Günlük Değ.
(%)

Haftalık Değ.
(%)

Yılbaşı Değ.
(%)

Ons Altın 1,460.22 -0.21 -0.10 13.87
Gram Altın 270.15 -0.05 0.03 23.85
WTI 56.17 0.52 -3.66 22.42
BRENT 61.64 -0.44 -3.78 13.79
Bakır 2.65 0.14 -0.36 -2.60

Tahviller Son Günlük Değ.
bp

Haftalık Değ.
bp

Yılbaşı Değ.
bp

Türkiye 2 Yıllık 12.1900 5.00 17.00 -754.00
Türkiye 10 Yıllık 12.4000 -4.00 -9.00 -408.00
ABD 10 Yıllık 1.8430 1.20 10.70 -84.30
ABD 2 Yıllık 1.6180 -0.20 3.60 -87.80
Almanya 10 Yıllık -0.2820 -0.10 9.00 -52.80
Almanya 2 Yıllık -0.6220 1.50 1.40 -1.20

Gelişmekte Olan
Ülke Kurları Son Günlük Değ.

(%)
Haftalık Değ.

(%)
Yılbaşı Değ.

(%)
USDZAR 14.5843 -0.02 -1.44 1.38
USDIDR 14,120.00 0.02 0.16 -2.06
USDTRY 5.7544 0.14 -0.08 8.71
USDRUB 64.1626 -0.04 0.29 -7.86
USDBRL 4.2236 0.16 -0.34 8.82
USDCNY 7.0429 0.05 0.13 2.39
USDMXN 19.5642 -0.05 0.05 -0.42
USDCZK 23.0690 0.02 -0.32 2.70
USDHUF 299.8650 0.02 -1.67 7.01
USDPLN 3.8713 0.02 -0.98 3.44
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Euro/Dolar

Küresel piyasalarda dün kasım ayı imalat PMI rakamları takip edildi.
Euro Bölgesi’nde beklenenden güçlü gelen veri 46,9 seviyesine
yükselirken, Almanya’da benzer şekilde yükselerek 44,1 seviyesine
çıktı. ABD’de ise ISM imalat endeksi  48,3'ten 48,1'e gerileyerek 4.
ayda da daraldı. Veri Çin ile devam eden ticaret savaşları, azalan
küresel talep, şirketlerin yatırımlarını azaltması gibi etkenlerle imalat
sektörünün yukarı ivmelenmek konusunda güçlük yaşadığına işaret
etti. Veri doların değer kaybetmesinde etkili olurken paritede 1,1090
seviyesi test edildi. Sert yükselişin ardından bu seviyeden gelen
satışlarla bugün geri çekilmenin yaşandığı EURUSD’de 1,1046 –
1,1025 ve 1,1000 seviyeleri destek, 1,1090 – 1,1100 ve 1,1128
direnç seviyeleri olarak takip edilebilir.

Günlük Pivot Seviyeleri

   1.1100

  1.1093  

 1.1084   

1.1075    

 1.1068   

  1.1061  

   1.1052

GBP/USD

GBPUSD paritesindeki iyimser seyir yeni haftanın ilk gününde de
devam etti. Küresel piyasalarda dün imalat PMI verileri takip
edilirken dün İngiltere’de açıklanan rakamın 48,9 ile henüz
büyümeye işaret etmemesine karşın beklentilerin üzerinde gelmesi
ver akşam saatlerinde ABD’de açıklanan verinin tahmin edilenin
altında açıklanması paritedeki yukarı yönlü hareketi destekledi.
Bugün hem İngiltere hem de ABD’de önemli bir veri akışı
bulunmazken Londra’da başlayacak NATO zirvesi gündemi
belirleyebilir. Paritede bugün dünün zirvesi 1,2950 seviyesinin
üzerinde kalınması durumunda yukarıda 1,2985 ve 1,3013
seviyeleri direnç bölgeleri olarak takip edilebilir. Olası geri
çekilmelerde 1,2923’ün altında 11 ve 22 günlük üssel ortalamaların
bulunduğu 1,2911 ve 1,2880 seviyeleri önem kazanacaktır.

Günlük Pivot Seviyeleri

   1.2978

  1.2964  

 1.2953   

1.2942    

 1.2928   

  1.2914  

   1.2903
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USD/TRY

Dolar/TL kuru dün 5,7325 ve 5,7641 seviyeleri arasında
dalgalanarak günü 5,7460 seviyesinden tamamladı. Yeni haftaya
sakin bir başlangıç yapan Dolar/TL kurunda dün yurtiçinde 3.çeyrek
büyüme ve PMI rakamları takip edilirken açıklanan rakamların
beklentilere paralel gerçekleşmesinin ardından kurda önemli bir
hareket olmadı. Öğleden sonra ABD tarafında açıklanan ISM imalat
PMI’nın tahminlerin altında kalması dolar endeksine satışlar getirdi.
Bugün sabah açıklanacak kasım ayı enflasyon verisi TL
fiyatlamalarında etkili olabilir. Dolar/TL kuru sabah 08:48 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 5,73 desteğinin altında 5,71 ve 5,68
seviyeleri takip edilecektir.  

Günlük Pivot Seviyeleri

   5.7806

  5.7686  

 5.7619   

5.7552    

 5.7432   

  5.7313  

   5.7246

EUR/TRY

Euro Bölgesi’nde imalat PMI beklenenden güçlü gelerek 46,9
seviyesine yükseldi. Almanya’da da benzer şekilde yükselerek 44,1
seviyesine çıktı. Yurt içinde ise dün büyüme rakamları takip
edilirken, bugün enflasyon verisinin açıklanması bekleniyor. Yılın 3.
çeyreğinde %0,9 büyüme kaydedilirken,  mevsim ve takvim
etkilerinden arındırılmış GSYİH bir önceki çeyreğe göre %0,4 arttı.
İmalat PMI kasım ayında 49,5'e yükselerek bir önceki aya göre
toparlandı. Bugün başlayacak NATO Zirvesi ‘ne ilişkin haber akışı
yakından takip edilecek. 100 günlük üssel ortalamanın aşıldığı
çapraz kurda 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

   6.4010

  6.3889  

 6.3826   

6.3762    

 6.3641   

  6.3520  

   6.3456
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XAU/USD

Ons altın haftanın ikinci işlem gününde 1461$ seviyelerinden
işlemlere devam ediyor. Çinli Global Times Gazetesi, ticaret
görüşmelerinin Sincan ve Hong Kong konuları üzerinden artan
tehdit altında olduğuna işaret etti. Sincan konusunda Çin’in ABD’li
şirketleri kara listeye alma cevabı, birinci faz anlaşmasının önüne
geçip engel olabilir. ABD'de ISM imalat endeksi Kasım'da 48,3’ten
48,1’e gerileyerek 4. ayda da daraldı. 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. Dar bantta ise 1453-1463$
aralığında işlemler değişiyor.

Günlük Pivot Seviyeleri

   1,466.92

  1,465.45  

 1,462.84   

1,460.24    

 1,458.77   

  1,457.30  

   1,454.69

DAX Yakın Vade

ABD Başkanı Trump’ın Brezilya ve Arjantin'e çelik ve alüminyum
tarifesi getirmesi ticaret savaşlarına ilişkin endişeleri artırırken,
Hong Kong konusu ABD – Çin arasındaki ticaret anlaşmasına ilişkin
iyimser beklentileri zayıflatıyor. Dün ECB Başkanı Lagarde, Euro
Bölgesi’nde büyümenin halen zayıf olduğunu dile getirdi. Avrupa
borsalarında dün sert satışlar yaşanırken, DAX vadelileri günü
%1,72’lik düşüşle 13.004 puandan tamamladı. Bu sabah dünkü sert
satışların ardından tepki alımları yaşanırken, yükselişlerin
devamında 13.040 – 13.110 ve 13.160 seviyeleri direnç konumunda
bulunmaktadır. Satışların tekrar etkili olması durumunda ise dünkü
en düşük 12.948 ile 50 günlük üssel ortalama (12.877) destek
olarak takip edilebilir. Bugün Euro Bölgesi’nde ÜFE verisi takip
edilecek.

Günlük Pivot Seviyeleri

   13,131.33

  13,085.67  

 13,052.33   

13,019.00    

 12,973.33   

  12,927.67  

   12,894.33
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Dow Jones Yakın Vade

Dün ABD endekslerinde satıcılı bir görünüm vardı. Dow Jones
endeksi ilk seansı %0,96 oranında satıcılı seyretti. Bu sabah da
vadeliler hafif artıda tepki verme çabasında. Dow Jones vadelileri
%0,15 oranında alıcılı seyrediyor. ABD'de ISM imalat endeksi
Kasım'da 48,3’ten 48,1’e gerileyerek 4. ayda da daraldı. ABD
Başkanı Trump, Brezilya ve Arjantin'den gelen çelik ve alüminyuma
tarife uygulanacağını söyledi. Teknik olarak 28,170 seviyesi zirve
direnç görevi görüp oradan dönüş gerçekleştirdi. 28,040 seviyesinin
de aşağı kırılmasıyla yükseliş trendi de sonlanmış oldu. 27,730
seviyesi destek olurken yukarıda tekrar 28,040 seviyesi üzerine
çıkılmazsa yükseliş trendine dönemeyerek yükselişler satıcılı
değerlendirilebilir.

Günlük Pivot Seviyeleri

   27,970.33

  27,908.67  

 27,863.33   

27,818.00    

 27,756.33   

  27,694.67  

   27,649.33

S&P 500 Yakın Vade

ABD'nin daha önce 15 Aralık'ta devreye gireceğini bildirdiği Çin'e
yönelik tarifelerin geri çekilip çekilmeyeceği ise belirsiz kalmaya
devam ediyor. Çinli Global Times Gazetesi, Sincan konusunda
Çin’in ABD’li şirketleri kara listeye alma cevabı, birinci faz
anlaşmasının önüne geçip engel olabilir. Ancak Beyaz Saray
Danışmanı yılbaşından önce anlaşmanın mümkün olduğunu
söylemesiyle bu sabah asya vadelilerindeki pozitif etkiyle ABD
vadelileri de artıda seyrediyor. Dün %0,86 ekside kapayan endeksin
vadelileri bu sabah %0,14 artıda. Risk iştahı şimdilik yatay
seyrederken, 3140/ 3130/ 3155 seviyesinde direnci bulunan vadeli
yükseliş trendini koruyor. 3010/ 3100/ 3080 ise desteklerdir.

Günlük Pivot Seviyeleri

   3,138.25

  3,130.00  

 3,124.50   

3,119.00    

 3,110.75   

  3,102.50  

   3,097.00

(0216) 453 0120 www.gedik.com

https://www.gedik.com/


Gedik Forex Bülten 03 Aralık 2019

Brent Petrol

Brent Petrol bu sabah 61,10$ seviyesinden işlem görüyor. ABD'de
ISM imalat endeksi Kasım'da 48,3’ten 48,1’e gerileyerek 4. ayda da
daraldı. Goldman Sachs, OPEC+'nın mevcut üretim kesintisi
anlaşmasının haziran ayına kadar uzatılmasını ve brent ham petrolü
fiyatlarının 2020 yılında 60 dolar/varil civarında işlem görmeye
devam etmesini bekliyor. Beyaz Saray danışmanı Conway, ABD-Çin
ticaret anlaşmasının yıl sonundan önce hala mümkün olduğunu ve
anlaşmanın ilk aşamasının kağıda geçirilmeye başlandığını bildirdi.
Mevcut durumda kırılan yükseliş kanalının dışında ana yönümüz
alçalan trend yönünde. 61,50/ 62,00/ 62,90 dirençler, 60,20/ 59,40/
58,00 ise desteklerdir.

Günlük Pivot Seviyeleri

   62.04

  61.89  

 61.77   

61.64    

 61.49   

  61.34  

   61.22

USD/JPY

ABD’de dün ISM imalat endeksi 48,3'ten 48,1'e gerileyerek 4. ayda
da daraldı.  Veri Çin ile devam eden ticaret savaşları, azalan küresel
talep, şirketlerin yatırımlarını azaltması gibi etkenlerle imalat
sektörünün yukarı ivmelenmek konusunda güçlük yaşadığına işaret
etti. Müzakereler kapsamında Trump’ın, geçen hafta Hong
Kong'daki protestocuları destekleyen yasa tasarısını imzalamasına
karşın Çin Dışişleri Bakanlığı ABD askeri gemilerinin ve uçaklarının,
Hong Kong'u ziyaret etme taleplerinin değerlendirilmesini askıya
aldığını açıkladı.  Dolarda yaşanan değer kaybıyla USDJPY’de
109,00 desteği test edilirken, bu seviyeden gelen tepki alımlarının
etkili olduğunu gözlemleniyor. Toparlanmalarda 109,30 – 109,60 ve
109,90 seviyeleri direnç, 109,00 – 108,85 ve 108,65 destek
seviyeleri olarak izlenebilir. 

Günlük Pivot Seviyeleri

   109.52

  109.36  

 109.26   

109.16    

 109.01   

  108.85  

   108.75
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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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