
Forex Bülten 09 Aralık 2019

Piyasa Gündemi

ABD – Çin ilişkileri ve ticaret anlaşmasına ilişkin gelişmeler
piyasaların odağındaki yerini korumaya devam ediyor. Yeni haftada
merkez bankalarının toplantıları ön plana çıkarken, yurt içinde
perşembe günü TCMB’nin faiz kararı da izlenecek. Moody’s cuma
günkü değerlendirmesinde, Türkiye’nin kredi notunda ve
görünümünde değişikliğe gitmezken, piyasalardaki beklenti
görünümün iyileştirilmesi yönündeydi. 

Açıklanacak Önemli Ekonomik Veriler    
     
•    10:00 Almanya – Dış Ticaret Dengesi Önem: Yüksek
•    14:30 Türkiye –  TCMB Beklenti Anketi Önem: Yüksek

Türkiye

Uluslararası kredi derecelendirme kuruluşu Moody's, Türkiye'nin
kredi notu ve not görünümüne ilişkin güncelleme yapılmadığını
duyurdu. Moody's, halihazırda Türkiye'nin kredi notunu "B1", kredi
notu görünümünü ise negatif olarak değerlendiriyor. Merkez
Bankası kredi büyümesine göre değerlendirdiği zorunlu karşılık
uygulamasında değişikliğe gitti. Bundan sonra zorunlu karşılık
uygulamasında kredi büyümesinin hesaplanmasına TÜFE de
katılacak. 

Euro Bölgesi

Almanya'da sanayi üretimi, inşaat ve sermaye malları üretiminin
zayıf kalmasının etkisiyle ekim ayında bir önceki aya göre hafif artış
beklentisine karşın %1,7 düşüş gösterdi. Sanayi üretimi, Ekim
2018'e göre ise %5,3'lik daralma yaşadı. Veriler, ülkede ekimde
önceki aya kıyasla, enerji ve inşaat hariç, sanayi üretiminin %1,7
azaldığını ortaya koydu. Söz konusu dönemde sanayi üretimi
içerisinde ara malı üretimi %1, tüketim malları üretimi ise %0,3 arttı
Sermaye malı üretimi %4,4 azalırken sanayi dışında, enerji üretimi
seviyesinde bir önceki aya göre %2,3 artış, inşaatta da %2,8 düşüş
görüldü.

ABD

ABD'de tarım dışı istihdam kasım ayında 266 bin artarak ocaktan bu
yana en büyük artışı kaydetti. İşsizlik %3,6'dan %3,5'e gerileyerek
1969'dan beri en düşük seviyeye indi. Önceki ayın istihdam verisi
128 binden 156 bine yukarı yönlü revize edildi. Ortalama saatlik
kazançlar aylık %0,2, yıllık %3,1 arttı. İşgücüne katılım oranı
%63,3'ten %63,2'ye geriledi. Beklentiden güçlü gelen veri, Fed'in
istihdam piyasasının güçlü olduğu görüşünü teyit eder nitelikte
bulunuyor. Bu rakamlar, Fed'in bu haftaki toplantısında faizleri
değiştirmemesi için de alan yarattı. Haftanın son işlem günü Beyaz
Saray Ekonomi Danışmanı Kudlow 15 Aralık tarihinin tarifeler için
önemli olduğunu belirtirken, görüşmelerin yapıcı  ve anlaşmaya
yakın ilerlediğini ifade etti.

Çin

Çin’de kasım ayı ihracat önceki yıla göre %1,1 gerilerken, ithalat
%0,3 artış kaydetti. ABD’ye yapılan ihracat %23 düşüş gösterirken,
ticaret dengesi 38,73 milyar dolar olurken, beklenti 44.50 milyar
dolar olması yönündeydi. Çin’in kasım ayı ihracatında yaşanan
beklenmedik düşüş ülkenin ticaret anlaşması konusunda baskın
olmasında temel etken olarak bulunuyor.

Piyasa Verileri
Pariteler Son Günlük Değ.

(%)
Haftalık Değ.

(%)
Yılbaşı Değ.

(%)
USDTRY 5.7823 0.09 0.70 9.24
EURTRY 6.3981 0.07 0.49 5.49
EURUSD 1.1062 0.02 -0.20 -3.45
GBPUSD 1.3173 0.31 1.73 3.32
USDJPY 108.59 -0.04 -0.33 -0.93

Sepetler Son Günlük Değ.
bp

Haftalık Değ.
bp

Yılbaşı Değ.
bp

½ $ + ½ € 6.0700 1.30 3.73 40.80
Dolar Endeksi 97.6500 -2.70 -20.60 154.90
REK 76.9000 - - 190.00

Endeks Vadeliler Son Günlük Değ.
(%)

Haftalık Değ.
(%)

Yılbaşı Değ.
(%)

S&P 500 Yakın Vade 3,141.50 -0.14 0.88 25.40
DAX Yakın Vade 13,164.00 -0.03 1.44 24.64
Dow Jones Yakın
Vade 27,987.00 -0.10 0.71 20.28

Emtialar Son Günlük Değ.
(%)

Haftalık Değ.
(%)

Yılbaşı Değ.
(%)

Ons Altın 1,461.23 0.08 -0.12 13.95
Gram Altın 271.64 -0.04 0.54 24.53
WTI 58.96 -0.31 5.45 28.51
BRENT 64.75 -0.38 5.33 19.54
Bakır 2.71 0.23 2.17 -0.63

Tahviller Son Günlük Değ.
bp

Haftalık Değ.
bp

Yılbaşı Değ.
bp

Türkiye 2 Yıllık 12.1500 -3.00 1.00 -758.00
Türkiye 10 Yıllık 12.4400 4.00 4.00 -404.00
ABD 10 Yıllık 1.8290 -1.10 0.30 -85.70
ABD 2 Yıllık 1.6150 0.00 1.10 -88.10
Almanya 10 Yıllık -0.2890 1.10 7.50 -53.50
Almanya 2 Yıllık -0.6800 0.10 -5.80 -7.00

Gelişmekte Olan
Ülke Kurları Son Günlük Değ.

(%)
Haftalık Değ.

(%)
Yılbaşı Değ.

(%)
USDZAR 14.6144 -0.06 0.48 1.59
USDIDR 14,014.40 -0.03 -0.70 -2.79
USDTRY 5.7823 0.09 0.70 9.24
USDRUB 63.6762 -0.13 -0.80 -8.56
USDBRL 4.1414 0.07 -1.79 6.70
USDCNY 7.0374 0.03 -0.03 2.31
USDMXN 19.2485 -0.25 -1.64 -2.02
USDCZK 23.0884 0.07 0.18 2.79
USDHUF 299.1530 -0.09 -0.15 6.75
USDPLN 3.8647 -0.05 -0.10 3.26
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Euro/Dolar

Almanya'da sanayi üretimi, inşaat ve sermaye malları üretiminin
zayıf kalmasının etkisiyle ekim ayında bir önceki aya göre hafif artış
beklentisine karşın %1,7 düşüş gösterdi. Sanayi üretimi, Ekim
2018'e göre ise %5,3'lik daralma yaşadı. ABD'de tarım dışı istihdam
kasım ayında 266 bin artarak ocaktan bu yana en büyük artışı
kaydetti. İşsizlik % 3,6'dan % 3,5'e gerilerken, ortalama saatlik
kazançlar aylık %0,2, yıllık %3,1 arttı. İşgücüne katılım oranı
%63,3'ten %63,2'ye geriledi. Açıklanan veri sonrası EURUSD
paritesinde sert geri çekilme gözlemlenirken, kısa vadede 1,1046 –
1,1025 ve 1,1000 destek seviyeleri olarak izlenebilir. Olası
toparlanmalarda 1,1075 – 1,1100 ve 1,1128 seviyeleri direnç olarak
takip edilebilir. 

Günlük Pivot Seviyeleri

   1.1079

  1.1072  

 1.1067   

1.1062    

 1.1055   

  1.1048  

   1.1043

GBP/USD

Hafta içinde bu hafta gerçekleşecek erken seçime yönelik anketler
ve zayıf dolar endeksi performansıyla güçlü yükseliş gösteren
GBPUSD paritesinde haftanın son günü aşağı yönlü hareketler
görüldü. Cuma günü İngiltere’de önemli bir haber akılı takip
edilmezken ABD tarafında açıklanan tarım dışı istihdam verisinin
beklentileri aşarak oldukça güçlü bir görünüm sergilemesi dolar
endeksindeki haftalık kayıpların bir kısmının geri alınmasını sağladı.
Bugün paritenin her iki tarafında da önemli bir veri akışı
bulunmuyor. Paritede bugün son 3 işlem gününün dünün zirvesi
1,3167 seviyesinin üzerinde mayıs ayının zirvesi 1,3178 ve 1,3199
seviyeleri direnç noktaları olarak takip edilebilir. Olası geri
çekilmelerde 1,3120’nin altında 1,3100 ve 1,3086 seviyeleri destek
noktaları olarak izlenecektir.

Günlük Pivot Seviyeleri

   1.3240

  1.3210  

 1.3192   

1.3173    

 1.3143   

  1.3114  

   1.3095
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USD/TRY

Dolar/TL kuru cuma günü 5,7433 ve 5,7898 seviyeleri arasında
dalgalanarak günü 5,7771 seviyesinden tamamladı. Haftanın son
gününe sakin başlayan Dolar/TL kurunda öğleden sonra açıklanan
tarım dışı istihdam verisinin ardından yukarı yönlü hareketler
görüldü. Geçen haftanın çoğunluğunda zayıf bir seyir sergileyen
dolar endeksinin güçlü verinin ardından yönünü yukarı çevirmesi
kurun 5,78 ile haftanın en yükseklerine ulaşmasını sağladı. Bugün
yurtiçinde ve yurtdışında önemli veri akışı bulunmazken MB
toplantıları öncesi beklentiler piyasaları etkileyebilir. Dolar/TL kuru
sabah 08:47 itibariyle 5,78 seviyelerinden işlem görüyor. Kurda
bugün 5,79 seviyesinin üzerinde 5,81 ve 5,85 seviyeleri önem
kazanacaktır. Aşağıda ise 5,76 seviyesinin altında 5,73 ve 5,70
seviyeleri takip edilecektir.  

Günlük Pivot Seviyeleri

   5.7997

  5.7936  

 5.7879   

5.7823    

 5.7762   

  5.7701  

   5.7645

EUR/TRY

Euro/TL kuru cuma günü 6,3696 ve 6,4076 seviyeleri arasında
dalgalanarak günü 6,3993 seviyesinden tamamladı. Almanya'da
sanayi üretimi, inşaat ve sermaye malları üretiminin zayıf
kalmasının etkisiyle ekim ayında bir önceki aya göre hafif artış
beklentisine karşın %1,7 düşüş gösterdi. Sanayi üretimi, Ekim
2018'e göre ise %5,3'lik daralma yaşadı. Yurtiçinde haftanın son
işlem günü Moody’s Türkiye'nin kredi notu ve not görünümüne ilişkin
güncelleme yapılmadığını duyurdu. Orta ve uzun vadeli üssel
ortalamaların destek oluşturduğu çapraz kurda 6,4050’nin aşılması
halinde 6,4675 – 6,5500 ve 6,6095 seviyeleri direnç, geri çekilmede
kısa vadede 6,3690- 6,2840 ve 6,2075 seviyeleri destek olarak
izlenebilir.

Günlük Pivot Seviyeleri

   6.4111

  6.4056  

 6.4018   

6.3981    

 6.3926   

  6.3870  

   6.3833
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XAU/USD

Ons altın yeni haftaya 1460$ seviyelerinden başlarken, 15 Aralık
öncesi ticaret görüşmeleri haberlerine karşı oldukça hassaslaştı.
Keza medyada yer alan haberler ile Beyaz Saray’dan yapılan
açıklamalar tezatlık gösterebiliyor. ABD'de tarım dışı istihdam kasım
ayında 266 bin artarak hem beklentileri geride bıraktı hem de
Ocak'tan beri en yüksek artışını kaydederek Fed' den yeni bir faiz
indirim beklentilerini düşürdü. Şimdilik alçalan kanalda olan altında
yaşanan tepkiler kar satışı olarak değerlendirilirken, 1453/ 1445/
1425 seviyeleri destekler, 1476/ 1480/ 1487 dirençlerdir.

Günlük Pivot Seviyeleri

   1,465.51

  1,463.69  

 1,462.47   

1,461.25    

 1,459.42   

  1,457.60  

   1,456.38

DAX Yakın Vade

Geçen hafta başındaki gelişmelerin aksine, ABD ve Çin’in ticaret
anlaşmasını imzalamaya yaklaştıkları yönünde hafta ortasında
çıkan haber akışı küresel hisse piyasalarında toparlanmayı
beraberinde getirdi. Küresel piyasalarda ABD’de güçlü gelen
istihdam verisi sonrasında cuma günü de pozitif bir seyir izlenirken,
DAX vadelisi cuma gününü %0,67’lik yükselişle 13.169 puandan
tamamladı. Yeni haftada DAX vadelisinde yataya yakın hafif satıcılı
bir seyir etkili olurken, aşağı yönlü hareketlerin devam etmesi
durumunda 13.115 – 13.045 ve 50 günlük üssel ortalama (12.915)
destek olarak izlenebilir. Yukarı yönlü hareketlerde ise 13.190 –
13.210 ve 13.291 seviyeleri direnç konumundadır. Bugün TSİ
10:00’da Almanya’da dış ticaret dengesi rakamları açıklanacak.

Günlük Pivot Seviyeleri

   13,194.17

  13,181.33  

 13,172.67   

13,164.00    

 13,151.17   

  13,138.33  

   13,129.67
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Dow Jones Yakın Vade

ABD’den endeksler Cuma gününü gelen veriler ışığı altında pozitif
kapattı. Dow Jones endeksi %1,22 oranında kazançla
sonlandırırken, bu sabah Dow vadelisi hafif yatay ekside
seyrediyor.  Bu hafta Fed toplantısı öncesinde piyasalar 3.faiz
indiriminden sonra ek bir indirim senaryosuna daha az eğilmeye
başladı. ABD'de tarım dışı istihdam kasım ayında 266 bin artarak
hem beklentileri geride bıraktı hem de Ocak'tan beri en yüksek
artışını kaydederek Fed' den yeni bir faiz indirim beklentilerini
düşürdü. Dow vadelisini teknik olarak ele aldığımızda 28,040
desteğinin kırılmasıyla bir miktar zayıflarken yeniden bu seviyenin
üzerin çıkma çabalarını sürdürüyor. Şimdilik yükseliş trendinde
olmazken 28,040 seviyesinden dönüş yapan endekste 27,900/
27,730 desteklerdir.

Günlük Pivot Seviyeleri

   28,120.33

  28,083.67  

 28,035.33   

27,987.00    

 27,950.33   

  27,913.67  

   27,865.33

S&P 500 Yakın Vade

S&P500 Endeksi Cuma günü %1’eyakın kazançla günü
sonlandırırken, bu sabah endeksin vadelileri hafif ekside devam
ediyor. Hem OPEC’in günlük 500 bin varil kesinti yapacağı haberleri
petrol sektörüne destek olurken hem de işsizlik oranının %3,5 ile
1969 sonundan bu yana en düşük seviyesine gerilemesi endekse
destek oldu. ABD'deki tarım dışı istihdam artışı son 3 ayda 600 bini
geçti. Teknik olarak kırdığı yükseliş kanalına geri dönmeye
çabalayan S&P500 Endeks vadelisi 3150 seviyesi direnç
konumunda. Zira buraya doğru hareketlerde zayıflık söz konusu.
3130 ise en yakın destek konumunda.

Günlük Pivot Seviyeleri

   3,155.83

  3,152.17  

 3,146.83   

3,141.50    

 3,137.83   

  3,134.17  

   3,128.83
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Brent Petrol

Brent petrol yükselişine devam ederek uzun vadeli alçalan trendinin
üzerine çıkmaya çalışıyor. Cuma günü OPEC+ ‘dan bir delege,
OPEC ve grup ile birlikte hareket eden üreticilerin üretim hedefini
günlük 500 bin varil azaltma konusunda anlaştığını belirtti. Yaklaşık
18 aydır süren tarifeler Çinli şirketlerin ve ABD’li çiftçilerin
birbirlerine daha az satış yapmalarıyla ekonomilere zarar verdi. 15
Aralık tarihi yaklaştıkça riskler arttığı gerekçesiyle piyasalar petrolde
temkinli davranıyor. 64,20$ seviyesinden işlem gören petrolde
64,50$ seviyesi ana direnç ki geçilirse alımlar 67,0$ seviyelerine
doğru hareketlenme yaşayabilir. 63,60/ 62,85/ 61,50 ise
desteklerdir.

Günlük Pivot Seviyeleri

   65.09

  64.94  

 64.85   

64.75    

 64.60   

  64.45  

   64.36

USD/JPY

ABD'de tarım dışı istihdam kasım ayında 266 bin artarak ocaktan bu
yana en büyük artışı kaydetti. İşsizlik % 3,6'dan % 3,5'e gerilerken,
ortalama saatlik kazançlar aylık %0,2, yıllık %3,1 arttı. İşgücüne
katılım oranı %63,3'ten %63,2'ye geriledi. Japonya’da geçen hafta
açıklanan 120 milyar dolarlık mali paket öne çıkarken, bu sabah 3.
Çeyrek büyüme verileri takip edildi.  Japonya ekonomisi çeyreklik
bazda beklentilerin üzerinde %0,4 büyürken, yıllık bazda %1,8
yükselişle güçlü seyrini korudu. Fiyatlamanın yükselen trend
çizgisinin altına sarktığı USDJPY’de geri çekilmelerde 108,48’in
altında 108,25 – 108,00 ve 107,86 destek seviyeleri olarak
izlenebilir. Olası toparlanmalarda ise 109,00 – 109,20 ve 109,60
seviyeleri direnç olarak takip edilebilir. 

Günlük Pivot Seviyeleri

   108.77

  108.72  

 108.65   

108.59    

 108.54   

  108.48  

   108.42
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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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