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Piyasa Gündemi

ABD ve Çin’in, Hong Kong ve Sincan sorunları nedeniyle sertleşen
açıklamalara karşın ticaret anlaşmasının imzalanmasına
yaklaştıkları yönünde çıkan haber akışı küresel risk iştahını
destekleyen bir gelişme oldu. NATO Zirvesi sona ererken, bu tarafta
gelen mesajlar küresel piyasaların takibinde yer aldı. Bugün piyasa
açılışından sonra TCMB’nin 2020 yılı Para ve Kur Politikası metni
açıklanacak olup bu tarafta kurulacak iletişim önem taşıyor.

Açıklanacak Önemli Ekonomik Veriler    
     
•    13:00 Euro Bölgesi – GSYH 2019/3Ç Önem: Yüksek
•    18:00 ABD –  Fabrika Siparişleri Önem: Yüksek

Türkiye

TCMB kasım ayı fiyat gelişmeleri raporunu yayınladı. Raporda,
tüketici fiyatlarında kasım ayında görülen yükselişte bir önceki yılın
aynı döneminde geçici vergi indirimlerine bağlı olarak temel mal
grubunda gözlenen düşük baz etkisinin öne çıktığı belirtildi. Gıda
enflasyonunun temelde işlenmemiş gıda grubu kaynaklı olarak bir
miktar yükseldiğinin altı çizilirken petroldeki fiyat görünümünün
enerji enflasyonunu artırdığı belirtildi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, üye ülkelerin liderlerinin
katılımıyla İngiltere'nin başkenti Londra'da başlayan NATO Liderler
Zirvesi'ne katıldı. Cumhurbaşkanı Erdoğan, NATO Liderler Zirvesi
kapsamında ABD Başkanı Trump ile bir araya geldi. ABD Başkanı
Donald Trump ile Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın
görüşmesinde ikili ilişkilerin ve bölgesel konuların ele alındığını
bildirdi. Açıklamada, "İki lider, Türkiye'nin ittifak taahhütlerini yerine
getirmesi, ticaret hacminin 100 milyar dolara çıkarılarak
güçlendirilmesi, bölgesel güvenlik sınamaları ve enerji güvenliği
konularını ele aldı." denildi. Yurtiçinde bugün 2020 Para ve Kur
politikası Metni’nin yayınlanması bekleniyor.

Euro Bölgesi

Euro Bölgesi’nde hizmet PMI endeksi kasım ayında 51,9 seviyesine
yükselirken, Avrupa’nın en büyük ekonomisi Almanya’da hizmet PMI
51,7 ile beklentilerin üzerinde açıklandı. Açıklanan veriler hizmet
sektöründe toparlanmanın yaşandığına işaret etti. Euro Bölgesi’nde
öncü büyüme rakamları takip edilecek. 

ABD

ABD'de ADP özel sektör istihdamı kasım ayında 67 bin artarak
yavaşlama kaydetti. Bu arada Ekim ayı verisi de 125 binden 121
bine aşağı yönde revize edildi. Büyük ölçekli firmalar 27 bin, orta
ölçekli firmalar 29 bin, küçük ölçekli firmalar ise 11 bin kişilik
istihdam sağladı. Yarın açıklanacak tarım dışı istihdam verisinin de
190 bin artması bekleniyor. ISM hizmet PMI kasım ayında 53,9
seviyesinde açıklanarak beklentileri karşılamazken, pozitif seyrini
korudu. Dün bir haber kaynağında yer alan konu hakkında bilgiye
sahip kaynaklara göre, ABD ve Çin’in, Hong Kong ve Sincan
bölgesine ilişkin gerilimin artmasına karşın, ticaret anlaşmasının
birinci fazında geri çekilecek tarifelerin miktarı konusunda
anlaşmaya varmaya yaklaştığı yönündeki haberler iyimserliği artırdı.
ABD2de bugün fabrika siparişleri ve ticaret dengesinin açıklanması
bekleniyor.

Piyasa Verileri
Pariteler Son Günlük Değ.

(%)
Haftalık Değ.

(%)
Yılbaşı Değ.

(%)
USDTRY 5.7470 -0.05 -0.24 8.57
EURTRY 6.3746 0.03 0.44 5.11
EURUSD 1.1083 0.03 0.67 -3.27
GBPUSD 1.3110 0.04 1.55 2.82
USDJPY 108.80 -0.06 -0.65 -0.74

Sepetler Son Günlük Değ.
bp

Haftalık Değ.
bp

Yılbaşı Değ.
bp

½ $ + ½ € 6.0535 1.30 0.00 39.15
Dolar Endeksi 97.5650 -8.30 -80.50 146.40
REK 76.9000 - - 190.00

Endeks Vadeliler Son Günlük Değ.
(%)

Haftalık Değ.
(%)

Yılbaşı Değ.
(%)

S&P 500 Yakın Vade 3,110.75 -0.01 -1.05 24.17
DAX Yakın Vade 13,142.50 0.06 -0.73 24.44
Dow Jones Yakın
Vade 27,648.00 0.02 -1.51 18.82

Emtialar Son Günlük Değ.
(%)

Haftalık Değ.
(%)

Yılbaşı Değ.
(%)

Ons Altın 1,477.12 0.14 1.45 15.19
Gram Altın 272.93 0.10 1.22 25.12
WTI 58.16 -0.37 0.23 26.75
BRENT 63.39 -0.41 -0.63 17.03
Bakır 2.65 0.02 -0.16 -2.81

Tahviller Son Günlük Değ.
bp

Haftalık Değ.
bp

Yılbaşı Değ.
bp

Türkiye 2 Yıllık 12.0800 -8.00 -12.00 -765.00
Türkiye 10 Yıllık 12.3200 -8.00 -21.00 -416.00
ABD 10 Yıllık 1.7620 -1.20 -0.50 -92.40
ABD 2 Yıllık 1.5720 -0.60 -5.40 -92.40
Almanya 10 Yıllık -0.3240 -0.10 4.00 -57.00
Almanya 2 Yıllık -0.6360 0.30 0.50 -2.60

Gelişmekte Olan
Ülke Kurları Son Günlük Değ.

(%)
Haftalık Değ.

(%)
Yılbaşı Değ.

(%)
USDZAR 14.5923 -0.05 -0.92 1.44
USDIDR 14,069.80 -0.18 -0.22 -2.41
USDTRY 5.7470 -0.05 -0.24 8.57
USDRUB 63.8642 -0.08 -0.38 -8.29
USDBRL 4.2076 0.01 -0.12 8.40
USDCNY 7.0534 0.05 0.26 2.54
USDMXN 19.4523 0.01 -0.63 -0.99
USDCZK 23.0614 -0.03 -0.71 2.67
USDHUF 298.9385 0.00 -2.08 6.68
USDPLN 3.8612 -0.04 -1.60 3.17
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Euro/Dolar

Euro Bölgesi'nde ve Almanya’da hizmet PMI kasım ayında sırasıyla
51,9 ve 51,7 seviyelerine yükselerek toparlanmaya işaret etti.
ABD’de ise ISM hizmet PMI 53,9 seviyesinde açıklanarak
beklentileri karşılamazken pozitif seyrini korudu. ADP özel sektör
istihdamı kasım ayında 67 bin artarak yavaşlama kaydetti. Ticaret
müzakereleri kapsamında ise ABD ve Çin’in anlaşmaya çok yakın
olduğu yönündeki haber akışı tekrar iyimser havanın oluşmasında
etkili oldu. Dün 1,1115 seviyesinin test edildiği parite bu sabah
1,1085 seviyelerinde fiyatlanıyor. Tekrar 1,1100 seviyesinin aşılması
halinde 1,1115 – 1,1140 ve 1,1155 seviyeleri direnç, 1,1065 –
1,1046 ve 1,1025 seviyeleri destek olarak takip edilebilir. Euro
Bölgesi’nde büyüme rakamları , ABD’de fabrika siparişleri takip
edilecek. 

Günlük Pivot Seviyeleri

   1.1103

  1.1096  

 1.1089   

1.1083    

 1.1075   

  1.1068  

   1.1061

GBP/USD

GBPUSD paritesi dün sert yükselişler yaparak mayıs ayından bu
yana ilk defa 1,31 seviyesinin üzerine tırmandı. Sterlinin
değerlenmesinde haftaya yapılacak erken seçim öncesi başbakan
Boris Johnson’ın partisinin anketlerde istediğine alacağına yönelik
haberler ve dolayısıyla anlaşmalı Brexit ihtimalinin yükselmesi
önemli rol oynadı. Dün ayrıca paritenin her iki tarafında da imalat
dışı PMI rakamları takip edilirken küresel dolar endeksindeki zayıf
seyirde pariteyi destekledi. Bugün ABD tarafında açıklanacak veriler
takip edilecek. Paritede bugün dünün zirvesi 1,3119’un üzerinde
kalınması durumunda önce 1,3131 ardından 1,3171 seviyeleri
direnç noktaları olarak takip edilebilir. Olası geri çekilmelerde
1,3080’in altında 1,3048 ve 1,3013 seviyeleri destek noktaları olarak
izlenecektir.

Günlük Pivot Seviyeleri

   1.3141

  1.3130  

 1.3120   

1.3110    

 1.3099   

  1.3088  

   1.3078
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USD/TRY

Dolar/TL kuru dün 5,7380 ve 5,7586 seviyeleri arasında
dalgalanarak günü 5,7500 seviyesinden tamamladı. Yurtiçinde
önemli bir veri akışının olmadığı günde NATO zirvesinden gelen
açıklamalar ve ABD’de açıklanan verilere odaklanan Dolar/TL kuru
küresel dolar endeksindeki zayıflığın devam etmesiyle aşağı yönlü
seyrini sürdürdü. Akşam saatlerinde TL’de görülen negatif ayrışma
kurun yeniden 5,75 seviyelerinden işlem görmesini sağladı. Bugün
ABD tarafında açıklanacak haftalık istihdam ve fabrika siparişleri
verileri kur hareketlerinde etkili olabilir. Dolar/TL kuru sabah 08:41
itibariyle 5,74 seviyelerinden işlem görüyor. Kurda bugün 5,76
seviyesinin üzerinde 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

   5.7687

  5.7621  

 5.7546   

5.7470    

 5.7405   

  5.7339  

   5.7264

EUR/TRY

Euro/TL kuru dün 6,3543 ve 6,3888 seviyeleri arasında
dalgalanarak günü 6,3657 seviyesinden tamamladı. Euro
Bölgesi'nde ve Almanya’da hizmet PMI endeksi kasım ayında
sırasıyla 51,9 ve 51,7 seviyelerine yükselerek toparlanmaya işaret
etti. Yurtiçinde NATO Zirvesi kapsamında Cumhurbaşkanı Erdoğan
ve ABD Başkanı Trump’ın görüşmesi takip edildi. Görüşmede ikili
ilişkiler ve bölgesel konuların ele alındığı belirtildi. Bugün yurtiçinde
2020 Para ve Kur politikası Metni, Euro Bölgesi’nde büyüme
rakamları 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

   6.3987

  6.3919  

 6.3833   

6.3746    

 6.3679   

  6.3611  

   6.3524
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XAU/USD

Ons altın 15 Aralık öncesi ticaret görüşmeleri haberlerine karşı
oldukça hassaslaşırken bu sabah 1478$ seviyesinden işlem
görüyor. ADP özel sektör istihdamı Kasım'da 67 bin arttı. Beklenti
135 bindi. Cuma günü açıklanacak tarım dışı istihdam verisinin de
190 bin artması bekleniyor. ABD'li müzakerecilerin, Çin ile birinci faz
anlaşmanın Amerikan tarifelerinin yürürlüğe gireceği 15 Aralık'tan
önce imzalanmasını beklediklerini belirttiler. 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.

Günlük Pivot Seviyeleri

   1,483.46

  1,480.90  

 1,479.01   

1,477.13    

 1,474.57   

  1,472.01  

   1,470.12

DAX Yakın Vade

Ticaret anlaşmasına ilişkin iyimser beklentilerin zayıflaması hafta
başından itibaren küresel çapta satış baskısının artış kaydetmesine
neden oldu. Ancak dün ABD ve Çin’in, ticaret anlaşmasının
imzalanmasına yaklaştıkları yönünde çıkan haber akışı küresel
hisse piyasalarında toparlanmayı beraberinde getirirken, Avrupa
borsalarında da alımlar etkili oldu. DAX vadelisi günü %1,12’lik bir
yükselişle 13.135 puandan tamamladı. 22 günlük üssel ortalamanın
geçtiği 13.110 seviyesi üzerinde kalıcılığın korunmasına bağlı olarak
yaşanabilecek yükselişlerde 13.160 – 13.206 ve 13.245 seviyeleri
direnç konumunda bulunmaktadır. Olası geri çekilmelerde ise
13.110 – 13.040 ve 12.990 seviyeleri destek olarak izlenebilir.
Bugün Euro Bölgesi’nde 2019/3Ç GSYH rakamları açıklanacak. 

Günlük Pivot Seviyeleri

   13,192.33

  13,179.17  

 13,160.83   

13,142.50    

 13,129.33   

  13,116.17  

   13,097.83
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Dow Jones Yakın Vade

İki günlük satış serüveninin ardından dün ABD endekslerinde alıcılı
bir görünüm vardı. Dow Jones endeksi ilk seansı %0,53 oranında
alıcılı seyretti. Bu sabah da vadeliler hafif artıda tepki verme çalışsa
da çok kuvvetli bir görünümleri yok. Yatay hafif satıcılı. ABD'li
müzakerecilerin, Trump’ın önceki gün sözlerine rağmen Çin ile
birinci faz anlaşmanın Amerikan tarifelerinin yürürlüğe gireceği 15
Aralık'tan önce imzalanmasını beklediklerini belirttiler. 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

   27,749.33

  27,715.67  

 27,681.33   

27,647.00    

 27,613.33   

  27,579.67  

   27,545.33

S&P 500 Yakın Vade

S&P500 Endeksi %0,63 oranında dünkü seansı alıcılı bitirdi. Bu
sabah vadeliler yatay hafif ekside seyrediyor. ABD'nin daha önce 15
Aralık'ta devreye gireceğini bildirdiği Çin'e yönelik tarifelerin geri
çekilip çekilmeyeceği belirsiz kalmaya devam ediyor. Bloomberg’in
ticaret anlaşmasın dair konu hakkında bilgiye sahip kaynaklara
dayandırdığı haberine göre, ABD ve Çin, Hong Kong ve Sincan
bölgesine ilişkin gerilimin artmasına karşın, ticaret anlaşmasının
birinci fazında geri çekilecek tarifelerin miktarı konusunda
anlaşmaya varmaya yaklaşıyorlar. Risk iştahı şimdilik yatay
seyrederken, 3140/ 3130/ 3155 seviyesinde direnci bulunan vadeli
yükseliş trendini koruyor. 3010/ 3100/ 3080 ise desteklerdir.

Günlük Pivot Seviyeleri

   3,122.75

  3,119.00  

 3,114.75   

3,110.50    

 3,106.75   

  3,103.00  

   3,098.75
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Brent Petrol

Brent Petrol bu sabah 62,90$ seviyesinden işlem görüyor. Önceki
gün Trump’ın anlaşma acil değil açıklamaları sonrası bu sabah
kaynaklara göre ABD ve Çin, Hong Kong ve Sincan sorunları
nedeniyle sertleşen açıklamalara karşın ticaret anlaşmasının ilk
fazının imzalanmasına yaklaşıyor. OPEC+ üyeleri de üretim kısıtının
devamını konuşurken diğer taraftan dün açıklanan özel sektör ve
kamu stok verilerinin azaldığını gördük. Tüm bunlar petrolde hızlı bir
toparlanmaya yol açtı. Nitekim teknik olarak halen daha ana
yönümüz alçalan yönde. Bu yüzden yükselişler satım yönlü
değerlendiriliyor. 62,90/ 63,35/ 63,65 dirençler, 60,20/ 59,40/ 58,00
ise desteklerdir.

Günlük Pivot Seviyeleri

   63.85

  63.75  

 63.57   

63.39    

 63.29   

  63.20  

   63.02

USD/JPY

ABD’de ise ISM hizmet PMI 53,9 seviyesinde açıklanarak
beklentileri karşılamazken pozitif seyrini korudu. ADP özel sektör
istihdamı kasım ayında 67 bin artarak yavaşlama kaydetti. Ticaret
müzakereleri kapsamında ise ABD ve Çin’in anlaşmaya çok yakın
olduğu yönündeki haber akışı tekrar iyimser havanın oluşmasında
etkili oldu. Dün Japonya meclisinde, ABD ile Japonya arasında bazı
tarım ve sanayi ürünlerinde gümrük vergisi tarifelerinin düşürülmesi
konusunda yapılan ticaret anlaşması kabul edildi. Bugün 109,00
seviyesinden gelen satışlarla geri çekilmenin yaşandığı USDJPY’de
108,48 – 108,25 ve 108,00 seviyeleri destek olarak öne
çıkmaktadır. Tekrar toparlanmanın yaşanması halinde 109,00 –
109,20 ve 109,60 seviyeleri destek olarak takip edilebilir. 

Günlük Pivot Seviyeleri

   109.06

  109.00  

 108.90   

108.80    

 108.74   

  108.68  

   108.58
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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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