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Piyasa Gündemi

ABD Başkanı Trump’ın Çin ile ticaret anlaşmasının 2020'deki
seçimlerden sonraya kalabileceğini ifade etmesi ve yaşanan son
gelişmeler, anlaşmaya ilişkin iyimser beklentileri zayıflatıyor. Trump,
Türkiye ile ilişkilerinin iyi olduğunu belirtse de S-400 konusundaki
açıklamalar TL varlıklar üzerinde baskı oluşturdu. Bugün de devam
eden NATO Zirvesi ile zirvedeki görüşmeler ve küresel piyasalarda
açıklanacak hizmet PMI verileri yakından izlenecek.

Açıklanacak Önemli Ekonomik Veriler    
     
•    12:00 Euro Bölgesi – Hizmet PMI Önem: Yüksek
•    18:00 ABD –  ISM Hizmet PMI Önem: Yüksek

Türkiye

TÜFE kasımda yıllık %8,55'ten %10,56'ya yükseldi, aylık bazda ise
%0,38 arttı, yıllık enflasyon böylece yeniden çift haneye çıktı. Eylül-
ekim aylarında enflasyonun tek haneli  seviyelere gerilemesinde
belirleyici olan olumlu baz etkilerinin kasım itibariyle terse dönmesi
yıllık enflasyon rakamlarında gözlenen artıştaki temel etken oldu.
Yıllık çekirdek enflasyon göstergelerindeki aşağı yönlü eğilim, büyük
ölçüde baz etkileri kaynaklı olarak kasım ayında duraksadı, ancak
tek haneli seviyelerde kalmayı da sürdürdü. Yurtiçi ÜFE aylık bazda
%0,08 oranında düşüş kaydederken; yıllık bazda %1,70’ten
%4,26’ya yükseldi. ABD Başkanı Trump, Londra'daki NATO  Zirvesi
öncesi NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg ile görüştü. Burada
gazetecilere açıklama yapan Trump, ABD'nin Türkiye'yle iyi bir
ilişkisi olduğunu, Suriye konusunda yapılan anlaşmanın işe
yaradığını söyledi. Uzun süre Suriye'nin sınırlarında kaldıklarını ve
artık çekildiklerini kaydeden Trump, Türkiye'nin iyi iş çıkardığını
belirtti. Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan ile iyi anlaştığını ifade eden
Trump, "Türkiye (NATO'da) iyi bir müttefik ve öyle de olacak." diye
konuştu. Ancak Trump ve Macron görüşmesinin ardından iki
taraftan gelen Türkiye’nin S-400 alımına ilişkin ifadeler TL  varlıklar
üzerinde baskı yarattı.

Euro Bölgesi

AB ve Euro Bölgesi'nin ekim ayı ÜFE verilerini yayımladı. Buna
göre, 19 üyeli Euro Bölgesi'nde ÜFE, ekimde eylül ayına kıyasla
%0,1 arttı. ÜFE, 2018'in ekim ayına göre ise %1,9 düştü. Fransa
hükümeti, ABD'nin Fransız ürünlerine yönelik tarife tehdidini
sürdürmesi durumunda AB'nin misilleme yapacağını söyledi.
ABD'de pazartesi günü yapılan açıklamada Fransa'nın ABD'li büyük
teknoloji şirketlerini hedef alan dijital hizmet vergisine karşılık olarak
2,4 milyar dolarlık Fransız ürününe tarife uygulanacağı belirtilmişti.

ABD

ABD Başkanı Trump, Çin ile ticaret anlaşması konusunda son tarih
olmadığını söyleyerek kısa bir süre içinde anlaşma imzalanmasına
ilişkin beklentileri azalttı. ABD Ticaret Bakanı Wilbur Ross, ticaret
anlaşmasında yol alınamazsa 15 Aralık'ta tarifelerin yükseltileceğini
belirtti. Ross yaptığı değerlendirmede, "Eğer 15 Aralık'a kadar bir
anlaşma olmazsa, Başkan tarifeleri, artırılmış tarifeleri
uygulayacağını açık bir şekilde söyledi" dedi. Fransa'nın ABD'li
şirketleri vergilendirmesini istemiyorum, vergi uygulayacak biri varsa
o da ABD’dir, Fransa değil"  açıklamasında bulundu.

Piyasa Verileri
Pariteler Son Günlük Değ.

(%)
Haftalık Değ.

(%)
Yılbaşı Değ.

(%)
USDTRY 5.7437 -0.15 -0.62 8.51
EURTRY 6.3634 -0.26 0.08 4.92
EURUSD 1.1077 -0.11 0.67 -3.32
GBPUSD 1.2994 -0.12 0.65 1.92
USDJPY 108.60 0.07 -0.86 -0.93

Sepetler Son Günlük Değ.
bp

Haftalık Değ.
bp

Yılbaşı Değ.
bp

½ $ + ½ € 6.0405 -0.05 0.23 37.85
Dolar Endeksi 97.7510 1.40 -61.90 165.00
REK 76.9000 - - 190.00

Endeks Vadeliler Son Günlük Değ.
(%)

Haftalık Değ.
(%)

Yılbaşı Değ.
(%)

S&P 500 Yakın Vade 3,093.50 0.36 -1.71 23.48
DAX Yakın Vade 13,057.00 0.05 -1.84 23.63
Dow Jones Yakın
Vade 27,500.00 0.33 -2.14 18.19

Emtialar Son Günlük Değ.
(%)

Haftalık Değ.
(%)

Yılbaşı Değ.
(%)

Ons Altın 1,480.01 0.02 1.75 15.42
Gram Altın 273.30 -0.03 1.08 25.29
WTI 56.51 0.54 -2.25 23.16
BRENT 61.89 0.53 -2.94 14.26
Bakır 2.64 0.07 -1.81 -3.27

Tahviller Son Günlük Değ.
bp

Haftalık Değ.
bp

Yılbaşı Değ.
bp

Türkiye 2 Yıllık 12.1600 -3.00 16.00 -757.00
Türkiye 10 Yıllık 12.3200 -8.00 -21.00 -416.00
ABD 10 Yıllık 1.7240 2.20 -3.80 -96.20
ABD 2 Yıllık 1.5480 1.80 -7.20 -94.80
Almanya 10 Yıllık -0.3540 -0.30 1.80 -60.00
Almanya 2 Yıllık -0.6390 -1.70 0.00 -2.90

Gelişmekte Olan
Ülke Kurları Son Günlük Değ.

(%)
Haftalık Değ.

(%)
Yılbaşı Değ.

(%)
USDZAR 14.6138 -0.21 -1.06 1.58
USDIDR 14,114.80 0.03 0.15 -2.10
USDTRY 5.7435 -0.16 -0.63 8.50
USDRUB 64.1465 0.03 0.13 -7.88
USDBRL 4.2050 0.14 -1.24 8.34
USDCNY 7.0674 0.09 0.55 2.75
USDMXN 19.5504 -0.14 0.03 -0.49
USDCZK 23.0532 0.13 -0.68 2.63
USDHUF 299.4800 0.11 -2.10 6.87
USDPLN 3.8659 0.12 -1.25 3.30
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Euro/Dolar

Euro Bölgesi'nde ÜFE, ekimde eylül ayına kıyasla %0,1 artarken,
2018'in ekim ayına göre ise %1,9 düştü. Fransa hükümeti, ABD'nin
Fransız ürünlerine yönelik tarife tehdidini sürdürmesi durumunda
Avrupa Birliği’nin misilleme yapacağını söyledi. Konuya ilişkin
söylemler yakından takip edilirken, müzakerelere ilişkin ABD
Başkanı Trump’ın Çin ile ticaret anlaşması konusunda son tarih
olmadığını söylemesi anlaşma imzalanmasına ilişkin beklentileri
azalttı. Bugün küresel piyasalarda hizmet PMI endeksleri takip
edilecek. 100 günlük üssel ortalamanın direnç konumunda
bulunduğu paritede geri çekilmelerde 1,1046 – 1,1025 ve 1,1000
seviyeleri destek, 1,1090 – 1,1100 ve 1,1128 direnç seviyeleri
olarak takip edilebilir.

Günlük Pivot Seviyeleri

   1.1095

  1.1090  

 1.1084   

1.1077    

 1.1072   

  1.1067  

   1.1060

GBP/USD

Dün önemli bir veri akışının bulunmadığı günde GBPUSD
paritesinde NATO zirvesinden gelen mesajlar takip edildi. Gün
içinde ABD başkanı Trump’ın Çin ile yapılan ticaret görüşmelerinde
anlaşma sağlamak için aceleci olmayacaklarını belirtmesi önceki
günkü zayıf ISM imalat PMI verisinin ardından geri çekilen küresel
dolar endeksindeki kayıpları derinleştirdi. Bugün paritenin her ki
tarafında da açıklanacak imalat dışı PMI verilerinin yanı sıra yine
NATO zirvesinden gelebilecek mesajlar takip edilecek. Dün tekrar
yaklaşık son 7 ayın zirvesi 1,3011-1,3013 bölgesini test eden
paritede bugün bu seviyenin aşılması durumunda 1,3045 ve 1,3080
önem kazanacaktır. Olası geri çekilmelerde 1,2985’in altında 1,2970
ve 1,2953 seviyeleri destek noktaları olarak izlenecektir.

Günlük Pivot Seviyeleri

   1.3018

  1.3010  

 1.3002   

1.2994    

 1.2987   

  1.2980  

   1.2972
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USD/TRY

Dolar/TL kuru dün 5,7275 ve 5,7662 seviyeleri arasında
dalgalanarak günü 5,7459 seviyesinden tamamladı. Dün
beklentilerin altında kalan enflasyon verisi ve Trump’ın Türkiye’ye
yönelik değerlendirmeleri TL varlıkları günün ilk yarısında
desteklese de kapanışa doğru NATO zirvesinden gelen mesajlar
TL’nin gün içindeki kazançlarını eritmesini sağladı. Bugün küresel
tarafta açıklanacak imalat dışı PMI rakamlarının yanı sıra ADP
istihdam verisi ve NATO zirvesinden gelebilecek açıklamalar
yakından izlenecek.  Dolar/TL kuru sabah 08:53 itibariyle 5,74-5,75
seviyelerinden işlem görüyor. Kurda bugün 5,76 seviyesinin
üzerinde geçen haftanın en yükseği 5,79 ve 5,83 seviyeleri önem
kazanacaktır. Aşağıda ise 5,72 desteğinin altında 5,70 ve 5,67
seviyeleri takip edilecektir.  

Günlük Pivot Seviyeleri

   5.7626

  5.7568  

 5.7502   

5.7437    

 5.7378   

  5.7320  

   5.7254

EUR/TRY

Euro Bölgesi'nde ÜFE, aylık bazda %0,1 artarken, 2018'in ekim
ayına göre ise %1,9 düştü. Yurtiçinde TÜFE kasımda yıllık
%8,55'ten %10,56'ya yükseldi, aylık bazda ise %0,38 arttı, yıllık
enflasyon böylece yeniden çift haneye çıktı. Eylül-ekim aylarında
enflasyonun tek haneli  seviyelere gerilemesinde belirleyici olan
olumlu baz etkilerinin kasım itibariyle terse dönmesi yıllık enflasyon
rakamlarında gözlenen artıştaki temel etken oldu. Dün başlayan
bugünde devam edecek olan NATO Zirvesi’nde Türkiye’ye yönelik
açıklamalar TL varlıklardaki fiyatlamalar üzerinde etkili olduğundan
yakından takip ediliyor.  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

   6.3816

  6.3767  

 6.3700   

6.3634    

 6.3585   

  6.3537  

   6.3470
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XAU/USD

Ons altın bu sabah artan endişelerle birlikte yatırımcıların güvenli
liman arayış talebinden pozitif etkilenerek 1480$ seviyesinden işlem
görüyor. ABD Başkanı Trump, Çin ile ticaret anlaşması konusunda
son tarih olmadığını söyleyerek kısa bir süre içinde anlaşma
imzalanmasına ilişkin beklentileri azalttı. Hazine Bakanı Ross 15
Aralık'a kadar anlaşmaya varma konusunda aceleci olunmayacağını
belirtti. Şimdilik alçalan kanalda olan altında bu çıkışlar kar satışı
olarak değerlendirilirken, olası bir çift dip formasyonu 1505$
seviyelerine tekabül ediyor. Teknik olarak önemli seviyeler 1480/
1487/ 1505 dirençler, 1476/ 1465/ 1454 ise desteklerdir. Bugün
ADP istihdam verisi takip edilecek.

Günlük Pivot Seviyeleri

   1,486.97

  1,484.02  

 1,482.00   

1,479.98    

 1,477.02   

  1,474.07  

   1,472.05

DAX Yakın Vade

ABD ile Fransa arasında gündeme gelen tarife gerilimi ve ABD –
Çin arasındaki ticaret anlaşmasına ilişkin iyimser beklentilerin
zayıflaması, risk iştahının baskı altında kalmasına neden oluyor.
ABD Başkanı Trump’ın açıklamaları da anlaşmaya dair belirsizlikleri
artırırken, küresel hisse piyasalarında satış baskısı artış kaydetti.
Bununla birlikte Almanya borsası dün pozitif bir ayrışma gösterirken,
DAX vadelileri günü %0,17’lik bir yükselişle 13.026 puandan
tamamladı. Bu sabah da yataya yakın hafif alıcılı bir seyrin izlendiği
DAX vadelisinde yukarı yönlü seyrin devam etmesi durumunda 22
günlük üssel ortalama (13.107) ile 13.140 ve 13.206 seviyeleri
direnç olarak izlenebilir. Geri çekilmelerde ise 13.040 – 12.948 ve
50 günlük üssel ortalama (12.885) destek konumunda
bulunmaktadır.

Günlük Pivot Seviyeleri

   13,111.33

  13,087.67  

 13,072.33   

13,057.00    

 13,033.33   

  13,009.67  

   12,994.33
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Dow Jones Yakın Vade

Dün ABD endekslerinde satıcılı bir görünüm vardı. Dow Jones
endeksi ilk seansı %1,01 oranında satıcılı seyretti. Bu sabah da
vadeliler hafif artıda tepki verme çalışsa da çok kuvvetli bir
görünümleri yok. Ticaret savaşına yönelik gelişmeler yatırımcıların
risk iştahını kısıtlıyor. 15 Aralık tarihi yaklaştıkça yatırımcılar hisse
senedi piyasasında riskli pozisyon almak istemiyorlar. Dow
vadelisini teknik olarak ele aldığımızda 28,040 desteğinin
kırılmasıyla 27,320 seviyesine kadar gevşedi ve bu seviyeden
destek buldu. 27,740/ 27,900/ 28,040 dirençler, 27,320/  27,200/
27,050 ise desteklerdir.

Günlük Pivot Seviyeleri

   27,602.33

  27,564.67  

 27,532.33   

27,500.00    

 27,462.33   

  27,424.67  

   27,392.33

S&P 500 Yakın Vade

ABD'nin daha önce 15 Aralık'ta devreye gireceğini bildirdiği Çin'e
yönelik tarifelerin geri çekilip çekilmeyeceği belirsiz kalmaya devam
ediyor. Anlaşma haberi geciktikçe zirvede olan ABD borsalarında
dün de satışlar görüldü. Dün %0,66 ekside kapayan endeksin
vadelileri bu sabah %0,10 artıda. Risk iştahı şimdilik aşağı yönlü
seyrederken, 3100/ 3140/ 3155 seviyesinde direnci bulunan vadeli
yükseliş trendini koruyor. 3090/ 3080/ 3070 ise desteklerdir.

Günlük Pivot Seviyeleri

   3,105.42

  3,100.83  

 3,097.17   

3,093.50    

 3,088.92   

  3,084.33  

   3,080.67
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Brent Petrol

Brent Petrol bu sabah 61,25$ seviyesinden işlem görüyor. Petrol
İhraç Eden Ülkeler Örgütü (OPEC) Perşembe günü Viyana'da
toplanacak ardından Cuma günü OPEC + olarak bilinen bir grup
olan Rusya ve diğerleri ile bir araya gelecek. Hazine Bakanı Ross
Trump'ın bir anlaşmayı tamamlamak için hiçbir zaman baskı altında
olmadığını Çin ithalatına yönelik planlanan tarifelerin,
müzakerelerde önemli ilerleme gibi ertelemenin gerçek bir nedeni
olmadığı sürece 15 Aralık'ta uygulanacağını belirtti. 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. 61,50 gün içi ana seviye.

Günlük Pivot Seviyeleri

   62.50

  62.23  

 62.06   

61.89    

 61.62   

  61.35  

   61.18

USD/JPY

ABD Başkanı Trump, dün müzakerelere ilişkin Çin ile ticaret
anlaşması konusunda son tarih olmadığını söyleyerek kısa bir süre
içinde anlaşma imzalanmasına ilişkin beklentileri azalttı.
Açıklamanın ardından JPY’nin dolara karşı kayıplarını geri aldığı
gözlemlendi. Bugün küresel piyasalarda hizmet PMI verileri ön
plana çıkmaktadır. Japonya’da sabah saatlerinde açıklanan hizmet
PMI kasım ayında 49,7 seviyesinden 50,3 seviyesine yükselerek
toparlanmaya işaret etti. USDJPY’de dün test edilen 108,48 desteği
bugünde öne çıkmaktadır. 108,48 seviyesinin aşağı yönlü kırılması
halinde 108,20 – 108,00 ve 107,86 seviyeleri destek olarak takip
edilebilir. 108,48’in üzerinde ise 108,85 – 109,00 ve  109,20 direnç
seviyeleri olarak izlenebilir. 

Günlük Pivot Seviyeleri

   108.89

  108.78  

 108.69   

108.60    

 108.49   

  108.39  

   108.30
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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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