
Forex Bülten 11 Aralık 2019

Piyasa Gündemi

Çin'in ABD'nin daha önce devreye sokacağını ifade ettiği 15 Aralık
tarifelerini ertelemesini öngördüğü belirtilirken, ABD Ticaret
Danışmanı Navarro, ertelemeye yönelik bir belirti görmediğini
söyledi. Konu ile ilgili gelişmeler gündemde yerini koruyor. Bugün
yurt içinde 10:00’da cari işlemler dengesi takip edilecek olup,
küresel piyasaların gözü ise Fed toplantısında olacak. Fed’in
faizlerde değişikliğe gitmesi beklenmezken, Powell’ın mesajları
önemli olacak.

Açıklanacak Önemli Ekonomik Veriler    
     
•    16:30 ABD – TÜFE Önem: Yüksek
•    22:00 Fed Faiz Kararı Önem: Yüksek

Türkiye

ABD'nin 2020 mali yılı savunma bütçesinin Senato ve Temsilciler
Meclisince hazırlanan ortak metinde, Türkiye'nin F-35 tipi savaş
uçaklarının ABD Hava Kuvvetlerince satın alınması öngörülüyor.
2020 Ulusal Savunma Yetkilendirme Yasası olarak bilinen savunma
bütçesi, Kongrenin iki kanadının geçirdiği tasarıların
birleştirilmesiyle son halini aldı. Söz konusu bütçe, Senato ile
Temsilciler Meclisinde değişiklik teklif edilmeden oylandıktan sonra
yasalaşmak üzere ABD Başkanı Donald Trump'a sunulacak. Bugün
yurtiçinde cari denge rakamları takip edilecek.

Euro Bölgesi

Euro Bölgesi’nde ZEW ekonomik güven endeksi aralık ayında 11,2
artış kaydederken, Almanya'da endeks Nisandan beri ilk kez pozitif
bir değer alarak 10,7 seviyesinde açıklandı. Endeks 2018 başından
beri görülen en yüksek değeri alırken, göstergenin nisandan beri ilk
kez pozitif gelmesi daha fazla katılımcının iyimser beklentiler
taşıdığına işaret etti. Raporun büyüme ivmesinin artacağı şeklinde
sinyal vermesine karşın ekonomi henüz imalat sektörü için
endişelerle geçen ayların ardından henüz toparlanma göstermedi.
Fabrika siparişlerindeki düşüş ve sanayi üretimindeki gerileme
geçen hafta yayınlanan verilere göre ekimde beklenmedik bir
şekilde derinleşti.

ABD

ABD Başkanı Donald Trump yönetiminin Kanada ve Meksika ile
serbest ticaret anlaşmasında bazı düzenlemeler üzerine anlaşma
yapmayı planladıkları ve bunun gelecek haftaya kadar Temsilciler
Meclisi’nde oylamaya sunulacağı belirtildi. Konuya yakın kaynaklara
göre Çinli yetkililer, ABD'nin ek Çin ürünlerine yönelik pazar günü
uygulamayı planladığı tarifeleri ertelemesini bekliyor. Kaynaklar iki
tarafın da hedef listeden belli ürünlerin alınmasından ziyade
uygulamadaki ithalat vergilerini kaldırarak tansiyonu düşürmeyi
hedeflediğini belirtti. İki kaynak tarafından aktarılan bilgiye göre
Pekin, 15 Aralık tehdidinin kaldırılmasının birinci aşama anlaşmaya
ilişkin görüşmelerin devamını mümkün kılacağını düşünüyor.
ABD’de kasım ayı TÜFE rakamları, Fed’in faiz kararı ve Başkan
Powell’ın vereceği mesajlar takip edilecek.
 

Piyasa Verileri
Pariteler Son Günlük Değ.

(%)
Haftalık Değ.

(%)
Yılbaşı Değ.

(%)
USDTRY 5.8022 -0.06 0.91 9.61
EURTRY 6.4358 -0.13 0.99 6.12
EURUSD 1.1089 -0.06 0.09 -3.21
GBPUSD 1.3139 -0.38 0.27 3.05
USDJPY 108.73 -0.03 -0.13 -0.80

Sepetler Son Günlük Değ.
bp

Haftalık Değ.
bp

Yılbaşı Değ.
bp

½ $ + ½ € 6.1130 0.15 7.25 45.10
Dolar Endeksi 97.5230 11.00 -12.50 142.20
REK 76.9000 - - 190.00

Endeks Vadeliler Son Günlük Değ.
(%)

Haftalık Değ.
(%)

Yılbaşı Değ.
(%)

S&P 500 Yakın Vade 3,135.25 -0.02 0.78 25.15
DAX Yakın Vade 13,079.50 0.11 -0.42 23.84
Dow Jones Yakın
Vade 27,912.00 -0.03 0.97 19.96

Emtialar Son Günlük Değ.
(%)

Haftalık Değ.
(%)

Yılbaşı Değ.
(%)

Ons Altın 1,463.92 -0.06 -0.75 14.16
Gram Altın 273.09 -0.12 0.17 25.20
WTI 58.92 -0.67 0.94 28.42
BRENT 64.30 -0.79 1.01 18.70
Bakır 2.74 0.40 3.61 0.67

Tahviller Son Günlük Değ.
bp

Haftalık Değ.
bp

Yılbaşı Değ.
bp

Türkiye 2 Yıllık 12.0700 -10.00 -9.00 -766.00
Türkiye 10 Yıllık 12.4800 -13.00 16.00 -400.00
ABD 10 Yıllık 1.8360 -0.60 6.20 -85.00
ABD 2 Yıllık 1.6480 -0.40 7.00 -84.80
Almanya 10 Yıllık -0.2970 0.80 5.60 -54.30
Almanya 2 Yıllık -0.6920 -0.20 -5.60 -8.20

Gelişmekte Olan
Ülke Kurları Son Günlük Değ.

(%)
Haftalık Değ.

(%)
Yılbaşı Değ.

(%)
USDZAR 14.8133 0.21 1.46 2.97
USDIDR 14,023.25 0.15 -0.51 -2.73
USDTRY 5.8023 -0.06 0.91 9.61
USDRUB 63.5496 0.07 -0.58 -8.74
USDBRL 4.1466 0.02 -1.44 6.83
USDCNY 7.0387 0.06 -0.16 2.33
USDMXN 19.2747 0.13 -0.91 -1.89
USDCZK 23.0242 0.06 -0.19 2.50
USDHUF 298.5300 0.10 -0.14 6.53
USDPLN 3.8696 0.10 0.18 3.39
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Euro/Dolar

Euro Bölgesi’nde ZEW ekonomik güven endeksi aralık ayında 11,2
artış kaydederken, Almanya'da endeks nisandan beri ilk kez pozitif
bir değer alarak 10,7 seviyesinde açıklandı. ABD’de dün açıklanan
önemli veri bulunmazken, bugün TÜFE rakamları, Fed’in faiz kararı
ve Fed Başkanı Powell’ın vereceği mesajlar takip edilecek. Ticaret
müzakereleri kapsamında ABD'nin Çin ürünlerine yönelik 15
Aralık’ta uygulaması beklenen ek tarifelerin ertelemesinin
beklenmesi anlaşmaya ilişkin beklentileri destekledi. Konuya ilişkin
gelişmeler yakından takip ediliyor. 100 günlük üssel ortalamanın
destek konumunda bulunduğu EURUSD paritesinde
toparlanmalarda 1,1100 – 1,1128 ve 1,1140 direnç, geri
çekilmelerde 1,1062 - 1,1046 ve 1,1025 destek seviyeleri olarak
izlenebilir.

Günlük Pivot Seviyeleri

   1.1107

  1.1103  

 1.1096   

1.1089    

 1.1085   

  1.1081  

   1.1074

GBP/USD

GBPUSD paritesi yarın yapılacak seçim öncesi anket sonuçlarına
bağlı olarak 1,31-1,32 bandında dalgalanmayı sürdürüyor. Dün
açıklanan bazı anketlerde Muhafazakar Parti’nin oy farkının
sanıldığı kadar yüksek çıkmaması sabah itibariyle paritede aşağı
yönlü hareketler görmemize neden oluyor. Bugün ABD tarafında
açıklanacak kasım ayı enflasyon verisi ve akşam saatlerinde
gerçekleşecek FOMC toplantısı faiz kararı yarınki seçim öncesi
yakından takip edilecek. Paritede bugün 1,3166 seviyesinin
üzerinde 1,3180 ve son 8 ayın zirvesi 1,3215 seviyeleri direnç
noktaları olarak takip edilebilir. Olası geri çekilmelerde 1,3130’un
altında 1,3100 ve 11 günlük üssel ortalamaların bulunduğu 1,3073
seviyeleri destek noktaları olarak izlenecektir.

Günlük Pivot Seviyeleri

   1.3285

  1.3243  

 1.3191   

1.3139    

 1.3098   

  1.3056  

   1.3004
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USD/TRY

Dolar/TL kuru dün 5,7917 ve 5,8185 seviyeleri arasında
dalgalanarak günü 5,8060 seviyesinden tamamladı. Dün sabah
saatlerinde haftanın ilk günü test ettiği 5,81 seviyelerini zorlayan
Dolar/TL kuru bu direnci aşamayarak günün kalanında nispeten
zayıf bir görünüm sergiledi. Gün içinde yurtiçinde gündem zayıf
kalırken yurtdışında ABD-Çin ticaret görüşmelerine ilişkin
açıklamalar takip edildi. Bugün yurtiçinde cari denge rakamı
yurtdışında ise ABD enflasyon verisinin yanı sıra akşam saatlerinde
açıklanacak Fed faiz kararı yakından takip edilecek. Dolar/TL kuru
sabah 08:52 itibariyle 5,80 seviyelerinden işlem görüyor. Kurda
bugün 5,81 seviyesinin üzerinde 5,85 ve 5,87 seviyeleri önem
kazanacaktır. Aşağıda ise 5,79 seviyesinin altında 5,76 ve 5,73
seviyeleri takip edilecektir.  

Günlük Pivot Seviyeleri

   5.8197

  5.8147  

 5.8084   

5.8022    

 5.7971   

  5.7921  

   5.7858

?

EUR/TRY

Euro/TL kuru dün 6,4193 ve 6,4451 seviyeleri arasında
dalgalanarak günü 6,4380 seviyesinden tamamladı. Euro
Bölgesi’nde ZEW ekonomik güven endeksi aralık ayında 11,2 artış
kaydederken, Almanya'da endeks nisandan beri ilk kez pozitif bir
değer alarak 10,7 seviyesinde açıklandı. Yurtiçinde ABD – Türkiye
ilişkilerine yönelik gelişmeler TL varlıklar üzerinde baskı yaratırken,
konuya ilişkin haber akışı yakından takip ediliyor. 9 günlük üssel
ortalamanın destek konumunda bulunduğu çapraz kurda kısa
vadede takip edilen 6,4690 seviyesinin aşılması halinde 6,5500 ve
6,6095 seviyeleri direnç seviyeleri olarak takip edilebilir. Geri
çekilmelerde ise 6,3690- 6,2840 ve 6,2075 seviyeleri destek olarak
izlenebilir. Bugün yurtiçinde cari denge rakamlarının açıklanması
bekleniyor.

Günlük Pivot Seviyeleri

   6.4502

  6.4473  

 6.4415   

6.4358    

 6.4328   

  6.4298  

   6.4241

(0216) 453 0120 www.gedik.com

https://www.gedik.com/


Gedik Forex Bülten 11 Aralık 2019

XAU/USD

Ons altın 1463$ seviyelerinden güne başlarken gündemdeki risklere
dair yeni gelişmeler izleniyor. Bu yıl 3 kez faiz indirimine giden
Fed'in, yılın son toplantısında faizlerde değişiklik yapması
beklenmiyor. Beyaz Saray'ın ekonomi danışmanı Larry Kudlow,
Trump yönetiminin Çin mallarını hedef alan yeni vergiler konusunda
ilerlemeye devam edebileceğini belirtti. 1475$ seviyesi ana direnci
olurken, 1475-1480$ aralığı aynı zamanda alçalan trendin eğim
noktasına denk geliyor. Dolayısıyla buraya doğru ataklarda
gevşeme görme ihtimalimiz var. 1453/ 1445/ 1425 seviyeleri
destekler, 1476/ 1480/ 1487 dirençlerdir.

Günlük Pivot Seviyeleri

   1,467.18

  1,466.15  

 1,465.04   

1,463.93    

 1,462.89   

  1,461.86  

   1,460.75

DAX Yakın Vade

Ticaret anlaşmasına ilişkin belirsizlik ve 15 Aralık öncesinde
tarifelerin ertelenip ertelenmeyeceğine ilişkin endişeler küresel hisse
piyasalarında dalgalı bir seyre neden oluyor. Konu ile ilgili
gelişmeler fiyatlamalar üzerinde etkisini sürdürmeye devam edecek.
ABD Başkanı Trump’ın azil sürecine yönelik haber akışları da
yakından takip ediliyor. Dün piyasalarda dalgalı bir seyir etkili
olurken, DAX vadelisi günü %0,29’luk düşüşle 13.065 puandan
tamamladı. Bu sabah yatay bir seyrin izlendiği DAX vadelisinde geri
çekilmelerin devam etmesi halinde 13.040 – 12.992 ve 50 günlük
üssel ortalaması (12.923) destek olarak izlenebilir. Yukarı yönlü
hareketlerin tekrar etkili olması durumunda 13.088 – 13.120 ve
13.190 seviyeleri direnç konumunda bulunmaktadır.

Günlük Pivot Seviyeleri

   13,131.83

  13,107.17  

 13,093.33   

13,079.50    

 13,054.83   

  13,030.17  

   13,016.33

(0216) 453 0120 www.gedik.com

https://www.gedik.com/


Gedik Forex Bülten 11 Aralık 2019

Dow Jones Yakın Vade

Dün küresel risk iştahında düşüş devam etti. Çin'e %15’lik ek tarife
için son tarih olan 15 Aralık yaklaşırken, yatırımcılar risk almaktan
kaçınıyorlar. ABD Temsilciler Meclisi üyeleri, ABD Başkanı Donald
Trump'a yönelik açılan azil sürecinin "görevin kötüye kullanılması ve
kongrenin işleyişini engellemek" suçlarına dayandırıldığını açıkladı.
Dolayısıyla riskler devam ediyor. Kısa vadeli yükseliş trendinin
sonlanmasının ardından alçalan trend başladı. Diğer tarafta geçen
yıl aralık ayından bu yana var olan yükseliş trendi majör yön.
Yükselişlerde 27,900 seviyesi kısa vadeli alçalan trendin geçtiği yer.
27,740/ 27,500 destekler, 27,900/ 27,950/ 28,025 ise dirençlerdir.

Günlük Pivot Seviyeleri

   28,018.67

  27,979.33  

 27,945.67   

27,912.00    

 27,872.67   

  27,833.33  

   27,799.67

S&P 500 Yakın Vade

S&P500 Endeksi dünkü seansı %0,11 oranında kayıpla günü
sonlandırırken, bu sabah endeksin vadelileri yatay seyrine devam
ediyor. Çin'e ek tarife için son tarih olan 15 Aralık yaklaşırken, Çin
ABD'nin 15 Aralık tarifelerini erteleyeceğini öngörüyor. Kaynaklara
göre Trump'ın kendi ticaret heyetiyle görüşmesi bekleniyor. S&P500
Endeks vadelisi mevcut durumda 3135 seviyesinde işlem görüyor.
3150 seviyesi ise direnç konumunda. En yakın destek 3130
seviyesinde bulunan endekste kısa vadeli yükseliş trendi 3130-3125
seviyesi kırılmadığı sürece devam edecek.

Günlük Pivot Seviyeleri

   3,147.92

  3,143.08  

 3,139.17   

3,135.25    

 3,130.42   

  3,125.58  

   3,121.67
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Brent Petrol

Çin'e ek tarife için son tarih olan 15 Aralık yaklaşırken, Çin ABD'nin
15 Aralık tarifelerini erteleyeceğini öngörüyor. Ancak Beyaz Saray
ekonomi danışmanı Larry Kudlow, Trump yönetiminin Çin mallarını
hedef alan yeni vergiler konusunda ilerlemeye devam edebileceğini
belirtmesiyle artan endişeler bugün petrolde bir miktar değer
kaybına neden oldu. 63,95$ seviyesinden işlem gören brentte teknik
olarak 64,60$ seviyesi direnç görevini gördü ve buradan dönüş
sergiledi. Halen daha yükseliş kanalında olan ve önceki kırdığı
alçalan trendinin üzerinde yer alan petrolde 62,60$ seviyesi
üzerinde durduğu sürece tekrardan yönünü yukarı çevirme ihtimali
olacaktır. 63,60/ 62,85/ 61,50 ise desteklerdir.

Günlük Pivot Seviyeleri

   65.30

  65.07  

 64.68   

64.30    

 64.07   

  63.84  

   63.45

USD/JPY

ABD’de dün açıklanan önemli veri bulunmazken, bugün TÜFE
rakamları, Fed’in faiz kararı ve Fed Başkanı Powell’ın vereceği
mesajlar takip edilecek. Ticaret müzakereleri kapsamında ABD'nin
Çin ürünlerine yönelik 15 Aralık’ta uygulaması beklenen ek
tarifelerin ertelemesinin beklenmesi anlaşmaya ilişkin beklentileri
destekledi. Konuya ilişkin gelişmeler yakından takip ediliyor.
Japonya’nın 10 yıllık tahvil faizi azalan küresel borç talebi ortamında
dokuz aydan bu yana ilk kez sıfıra yükseldi. 108,48 seviyesinden
gelen alımlarla toparlanmanın kaydedildiği USDJPY’de
yükselişlerde 109,00 – 109,20 ve 109,60 seviyeleri direnç olarak
takip edilebilir. Olası geri çekilmelerde ise 108,48 - 108,25 ve
108,00 destek seviyeleri olarak izlenebilir.

Günlük Pivot Seviyeleri

   109.02

  108.94  

 108.83   

108.73    

 108.65   

  108.56  

   108.46
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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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