
Forex Bülten 06 Aralık 2019

Piyasa Gündemi

ABD – Çin arasında imzalanması beklenen ticaret anlaşmasına dair
gelişmeler risk iştahı ve piyasalardaki fiyatlamalar üzerinde etkisini
sürdürüyor. Bu sabah ABD ve Çin’in tarım ürünü alımının miktarı
konusunda anlaşamadığına ilişkin haber akışı öne çıkıyor. Bugün
OPEC toplantısından çıkacak karar ile ABD’de tarım dışı istihdam
raporu takip edilecek. Ayrıca Moody’s’in bugün piyasa kapanışından
sonra Türkiye değerlendirmesini açıklaması bekleniyor. 

Açıklanacak Önemli Ekonomik Veriler    
     
•    10:00 Almanya – Sanayi Üretimi Önem: Yüksek
•    16:30 ABD –  Tarım Dışı İstihdam Önem: Yüksek

Türkiye

TCMB 2020 yılı para ve kur politikası metninde 2020 yılında 12
toplantı yapacağı belirtildi. Enflasyondaki düşüşü kalıcı hale
getirmek için para politikasında temkinli duruşa işaret ederken,
kurun iktisadi temellerden belirgin kopmasına da kayıtsız
kalmayacağını vurguladı. TCMB 2020 yılı para ve kur
politikası raporunda, 2019 yılı için nominal 18,9 milyar TL olarak
belirlenen TCMB açık piyasa işlemleri portföy nominal
büyüklüğünün, 2020 yılında azami TCMB analitik bilanço aktif
toplamının %5’i olarak belirlenmesini planladığını açıkladı.
TCMB'nin haftalık menkul kıymet istatistikleri dün yayımlandı.
Merkez Bankası'nın verilerine göre, yabancılar geçen hafta net 213
milyon dolarlık menkul kıymet sattı. Bankanın brüt döviz rezervleri
geçen hafta 539 milyon dolar azalarak 78,274 milyar dolara
geriledi. 

Euro Bölgesi

Euro Bölgesi üçüncü çeyrekte bir önceki çeyreğe göre %0,2 ile ilk
tahmine paralel büyüdü. Tüketici harcamaları çeyreklik %0,5, yıllık
%1,5 arttı. Kamu harcamaları çeyreklik %0,4, yıllık %1,7 artış
kaydetti. İhracat çeyreklik %0,4 artarken ithalat %0.6 arttı.
Almanya'da fabrika siparişleri kasımda aylık %0,4 gerileyerek
düşüşünü sürdürdü. Almanya ve Euro Bölgesi dışında yatırım
mallarına yönelik zayıf talep fabrika siparişlerinin düşüşünde etkili
oldu. İmalat verisi, Almanya'da fabrikaların bir yıldan uzun süren
bozuma sonrasında toparlanmak için önünde uzun bir yol olduğunu
gösteriyor. Siparişler ekim ayında yıllık bazda %5,5 düşerek,
küresel ticaret anlaşmazlığının Alman sanayisi üzerindeki negatif
etkilerini göstermişti.

ABD

Ticaret Bakanlığı verilerine göre ABD'nin dış ticaret açığı, kasım
ayında 47,2 milyar dolar seviyesinde gerçekleşerek bir önceki aya
göre geriledi. Dış ticaret açığı önceki ay düzeltilmiş olarak 51,1
milyar dolar seviyesinde idi. Çin ile ticaret hacmi, ithal edilen
malların ticaret savaşı görüşmelerinin sürmesinden dolayı üç yılın
en düşük seviyesine gerilemesiyle kasım ayında azalmaya devam
etti. ABD'de işsizlik maaşı başvuruları 7 ayın en düşük seviyesine
gerileyerek 203 bin oldu ve istihdam piyasasının güçlü seyrini
sürdürdüğünü gösterdi. ABD ve Çin arasında gerçeklemesi
beklenen birinci aşama ticaret anlaşması kapsamında Trump'ın
Çin'in ABD'den ithal etmesini istediği tarım ürünü miktarı konusunda
uzlaşamadıkları belirtildi. Bugün tarımdışı istihdam rakamları,
ortalama saatlik kazançlar ve işsizlik oranı takip edilecek.
 

Piyasa Verileri
Pariteler Son Günlük Değ.

(%)
Haftalık Değ.

(%)
Yılbaşı Değ.

(%)
USDTRY 5.7493 -0.03 0.00 8.61
EURTRY 6.3859 -0.07 0.77 5.29
EURUSD 1.1104 0.01 0.72 -3.08
GBPUSD 1.3158 -0.01 1.88 3.20
USDJPY 108.69 -0.07 -0.78 -0.84

Sepetler Son Günlük Değ.
bp

Haftalık Değ.
bp

Yılbaşı Değ.
bp

½ $ + ½ € 6.0570 0.35 0.78 39.50
Dolar Endeksi 97.3970 -1.30 -87.40 129.60
REK 76.9000 - - 190.00

Endeks Vadeliler Son Günlük Değ.
(%)

Haftalık Değ.
(%)

Yılbaşı Değ.
(%)

S&P 500 Yakın Vade 3,124.75 0.22 -0.68 24.73
DAX Yakın Vade 13,131.00 0.39 -0.87 24.33
Dow Jones Yakın
Vade 27,743.00 0.23 -1.19 19.23

Emtialar Son Günlük Değ.
(%)

Haftalık Değ.
(%)

Yılbaşı Değ.
(%)

Ons Altın 1,471.75 -0.28 0.53 14.77
Gram Altın 272.04 -0.33 0.53 24.72
WTI 58.36 -0.03 5.65 27.21
BRENT 63.87 -0.19 4.34 17.91
Bakır 2.66 0.31 0.21 -2.42

Tahviller Son Günlük Değ.
bp

Haftalık Değ.
bp

Yılbaşı Değ.
bp

Türkiye 2 Yıllık 12.1800 10.00 4.00 -755.00
Türkiye 10 Yıllık 12.3600 4.00 -13.00 -412.00
ABD 10 Yıllık 1.8090 1.10 3.50 -87.70
ABD 2 Yıllık 1.5990 1.10 -1.30 -89.70
Almanya 10 Yıllık -0.3000 2.30 6.40 -54.60
Almanya 2 Yıllık -0.6760 0.30 -4.20 -6.60

Gelişmekte Olan
Ülke Kurları Son Günlük Değ.

(%)
Haftalık Değ.

(%)
Yılbaşı Değ.

(%)
USDZAR 14.6443 -0.10 -0.05 1.80
USDIDR 14,028.10 0.38 -0.60 -2.70
USDTRY 5.7493 -0.03 0.00 8.61
USDRUB 63.7009 -0.04 -0.94 -8.52
USDBRL 4.1861 -0.03 -1.20 7.85
USDCNY 7.0471 0.03 0.21 2.45
USDMXN 19.3522 -0.03 -1.03 -1.50
USDCZK 23.0094 0.02 -0.77 2.44
USDHUF 297.8435 0.01 -1.91 6.29
USDPLN 3.8507 -0.02 -1.69 2.89
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Euro/Dolar

Euro Bölgesi üçüncü çeyrekte %0,2 ile ilk tahmine paralel büyüdü.
Almanya'da fabrika siparişleri aylık %0,4 gerileyerek düşüşünü
sürdürürken, yatırım mallarına yönelik zayıf talep fabrika
siparişlerinin düşüşünde etkili oldu. ABD’de dış ticaret açığı 47,2
milyar dolar seviyesinde gerçekleşerek bir önceki aya göre geriledi.
Ticaret müzakereleri kapsamında ilk aşama anlaşmasına ilişkin
Trump'ın Çin'in ABD'den ithal etmesini istediği tarım ürününün
miktarı konusunda uzlaşamadıkları belirtilirken, gelecek haber
akışları risk iştahı üzerinde etkili olacağından yakından takip
ediliyor. 1,1100  direncinin aşıldığı paritede yükselişin devamında
1,1140 – 1,1155 ve 1,1176 seviyeleri direnç, 1,1075 – 1,1046 ve
1,1025 seviyeleri destek olarak takip edilebilir. 

Günlük Pivot Seviyeleri

   1.1117

  1.1114  

 1.1109   

1.1104    

 1.1100   

  1.1097  

   1.1092

GBP/USD

Önceki gün anket sonuçlarının ardından ralli yaparak 7 ayın
zirvelerine tırmanan GBPUSD paritesinde dün de küresel dolar
endeksinin zayıflığına bağlı olarak yukarı yönlü seyrin devamı
izlendi. Gün içinde İngiltere tarafında önemli bir veri akışı
açıklanmazken ABD tarafında açıklanan haftalık işsizlik ve fabrika
siparişleri verileri beklentilere paralel gerçekleşti. Bugün İngiltere’de
konut fiyatları endeksi ABD tarafında ise tarım dışı istihdam ve
Michigan tüketici güven endeksi verileri takip edilecek. Paritede
bugün dünün zirvesi 1,3167 seviyesinin üzerinde mayıs ayının
zirvesi 1,3178 ve 1,3199 seviyeleri direnç noktaları olarak takip
edilebilir. Olası geri çekilmelerde 1,3124’ün altında 1,3086 ve
1,3058 seviyeleri destek noktaları olarak izlenecektir.

Günlük Pivot Seviyeleri

   1.3181

  1.3174  

 1.3166   

1.3158    

 1.3151   

  1.3144  

   1.3136
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USD/TRY

Dolar/TL kuru dün 5,7383 ve 5,7687 seviyeleri arasında
dalgalanarak günü 5,7508 seviyesinden tamamladı. Yurtiçinde
haber akışının zayıf kaldığı güne yatay bir başlangıç yapan Dolar/TL
kuru hafta başından beri etkili olan bandın içinde hareket etti. Zayıf
dolar endeksi performansına karşın gün içinde TL benzerlerinden
bir miktar negatif ayrışarak kurdaki yukarı yönlü eğilimin devamını
sağladı. Bugün yurtiçinde önemli bir veri akışı bulunmazken
yurtdışında ABD’de açıklanacak tarım dışı istihdam ve tüketici
güven endeksi verileri takip edilecek. Dolar/TL kuru sabah 08:45
itibariyle 5,75 seviyelerinden işlem görüyor. Kurda bugün 5,77
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

   5.7681

  5.7619  

 5.7556   

5.7493    

 5.7431   

  5.7370  

   5.7306

EUR/TRY

Euro Bölgesi üçüncü çeyrekte bir önceki çeyreğe göre %0,2 ile ilk
tahmine paralel büyüdü. Almanya'da fabrika siparişleri aylık %0,4
gerileyerek düşüşünü sürdürürken, yatırım mallarına yönelik zayıf
talep fabrika siparişlerinin düşüşünde etkili oldu. TCMB dün 2020
yılı para ve kur politikası metninde 2020 yılında 12 toplantı yapacağı
belirtildi. Enflasyondaki düşüşü kalıcı hale getirmek için para
politikasında temkinli duruşa işaret ederken, kurun iktisadi
temellerden belirgin kopmasına da kayıtsız kalmayacağını
vurgulandı. 100 günlük üssel ortalamanın desteğe döndüğü çapraz
kurda 6,4050 - 6,4675 ve 6,5500 seviyeleri direnç, geri çekilmede
kısa vadede 6,3500 - 6,2840 ve 6,2075 seviyeleri destek olarak
izlenebilir.

Günlük Pivot Seviyeleri

   6.4030

  6.3990  

 6.3925   

6.3859    

 6.3819   

  6.3779  

   6.3714
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XAU/USD

The Wall Street Journal’da Perşembe günü yer alan habere göre,
ABD ve Çin tarımsal ürün alımının miktarı konusundaki anlaşmazlığı
aşamadı. Ons altın 15 Aralık öncesi ticaret görüşmeleri haberlerine
karşı oldukça hassaslaşırken bu sabah 1475$ seviyesinden işlem
görüyor. Trump, ABD'nin şu anda Çin ile yaptığı toplantı ve
müzakerelerin iyi gittiğini bildirdi. 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 ABD’de iştiham ve ücretler verisi takip edilecek.

Günlük Pivot Seviyeleri

   1,480.18

  1,478.41  

 1,475.07   

1,471.74    

 1,469.97   

  1,468.21  

   1,464.87

DAX Yakın Vade

Önceki gün ABD ve Çin’in ticaret anlaşmasının imzalanmaya
yaklaştıkları yönünde çıkan haber akışı küresel hisse piyasalarında
toparlanmayı beraberinde getirirken, dün ise piyasalarda dalgalı bir
seyir etkili oldu. Avrupa borsaları karışık bir seyir izlerken, DAX
vadelisi dün günü %0,42’lik bir düşüşle 13.081 puandan tamamladı.
Bu sabah hafif alıcılı bir seyrin izlendiği DAX vadelisinde 13.130
seviyesi üzerinde tutunmanın sağlanması durumunda yükselişler
devam edebilir. Bu durumda 13.160 - 13.206 ve 13.245 seviyeleri
direnç olarak izlenebilir. Olası geri çekilmelerde ise 13.090  –
13.040 ve 12.990 seviyeleri destek konumunda bulunmaktadır.
Bugün TSİ 10:00’da Almanya’da açıklanacak sanayi üretimi ve
küresel piyasalardaki veri akışları takip edilecek.

Günlük Pivot Seviyeleri

   13,197.33

  13,166.67  

 13,148.83   

13,131.00    

 13,100.33   

  13,069.67  

   13,051.83
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Dow Jones Yakın Vade

İki günlük satış serüveninin ardından önceki gün ABD endekslerinde
yaşanan alıcılı bir görünüm dün de devam etti. Dow Jones endeksi
seansı %0,10 oranında alıcılı seyretti. Bu sabah da vadeliler hafif
artıda tepki verme çalışsa da çok kuvvetli bir görünümleri yok.
Endeks vadelisi 28,170 seviyesinde bulunan zirveye doğru yeniden
tepki vermeye çalışsa da hareket çok kuvvetli değil 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

   27,875.33

  27,821.67  

 27,782.33   

27,743.00    

 27,689.33   

  27,635.67  

   27,596.33

S&P 500 Yakın Vade

S&P500 Endeksi %0,15 oranında dünkü seansı alıcılı bitirdi. Bu
sabah asya vadelilerinin pozitif görünümü ABD vadelilerine de
olumlu yansıdı. Trump, ABD'nin şu anda Çin ile yaptığı toplantı ve
müzakerelerin iyi gittiğini bildirdi. Yine de 15 Aralık öncesi
yatırımcılar Faz-1 anlaşmasını görmeden fazla risk almak istemiyor.
Risk iştahı şimdilik yatay seyrederken, S&P500 vadelisi 3125
seviyesinden işlem görüyor. 3140/ 3130/ 3155 seviyesinde direnci
bulunan vadeli yükseliş trendini koruyor. 3010/ 3100/ 3080 ise
desteklerdir.

Günlük Pivot Seviyeleri

   3,139.67

  3,133.58  

 3,129.17   

3,124.75    

 3,118.67   

  3,112.58  

   3,108.17
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Brent Petrol

Brent Petrol bu sabah 63,10$ seviyesinden işlem görüyor. OPEC'in
177. Olağan Toplantısı'ndan karar çıkmadı. Rusya Enerji Bakanı
Aleksandr Novak, OPEC'in petrol üretiminin günlük 500 bin varil
daha azaltılmasını tavsiye ettiğini söylemişti. OPEC'in ham petrol
üretim kesinti süresini uzatması veya üretim kesinti miktarını
artırması hakkında herhangi bir karar çıkmadı. Tüm bunlar petrolde
hızlı bir toparlanmaya yol açtı. Nitekim teknik olarak halen daha ana
yönümüz alçalan yönde. Bu yüzden yükselişler satım yönlü
değerlendiriliyor. 63,35/ 63,6/ 64,40 dirençler, 60,20/ 59,40/ 58,00
ise desteklerdir.

Günlük Pivot Seviyeleri

   64.50

  64.30  

 64.08   

63.87    

 63.67   

  63.46  

   63.25

USD/JPY

Ticaret müzakereleri kapsamında ilk aşama anlaşmasına ilişkin
Trump'ın Çin'in ABD'den ithal etmesini istediği tarım ürününün
miktarı konusunda uzlaşamadıkları belirtilirken, gelecek haber
akışları risk iştahı üzerinde etkili olacağından yakından takip
ediliyor. ABD'de işsizlik maaşı başvuruları 7 ayın en düşük
seviyesine gerileyerek 203 bin oldu ve istihdam piyasasının güçlü
seyrini sürdürdüğünü gösterdi. Japonya Başbakanı Shinzo Abe, dün
ihracattaki düşüş, doğal afetler ve son satış vergisi artırımıyla
boğuşan büyümeyi desteklemeye yönelik 120 milyar dolarlık dev
mali paket açıkladı. Yükselen trend çizgisinin altına sarkmanın
yaşandığı USDJPY’de geri çekilmelerde 108,48 – 108,25 ve 108,00
destek, 109,00 – 109,20 ve 109,60 seviyeleri direnç olarak takip
edilebilir.

Günlük Pivot Seviyeleri

   108.92

  108.86  

 108.77   

108.69    

 108.63   

  108.57  

   108.48
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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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