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Piyasa Gündemi

Küresel çapta satış baskısını artıran ABD - İran arasındaki gerilimin
 son iki gün içerisinde belirli ölçüde yatışması risk iştahını
destekleyen bir gelişme olarak karşımıza çıkıyor. Ancak her ne
kadar endişeler yatışma kaydetse de bölgedeki gelişmeler önemini
korumaya devam edecek. İngiltere'de Brexit yasa tasarısı dün
parlamentoda kabul edildi. Bugün küresel piyasalarda ABD’de
açıklanacak tarım dışı istihdam verisi takip edilecek.

 Açıklanacak Önemli Ekonomik Veriler    
     
•    10:00 Türkiye – İşsizlik Oranı Önem: Orta 
•    16:30 ABD  – Tarım Dışı İstihdam Önem: Yüksek

Türkiye

Hazine ve Maliye Bakanı Albayrak, "Doğal afetlerden etkilenen veya
ekonomik sebeplerden dolayı kredi geri ödemelerinde sorun
yaşayan, tüm tarımsal faaliyetleri devam eden üreticilerimize
yapılandırma imkanı getiriyoruz" dedi. TCMB tarafından haftalık
para ve banka istatistikleri yayımlandı. Merkez Bankası'nın brüt
döviz rezervleri geçen hafta 3.287 milyar dolar düşerek 77.953
milyar dolara indi. Söz konusu dönemde altın rezervleri, 2 milyar
390 milyon dolar artışla 25 milyar 79 milyon dolardan 27 milyar 469
milyon dolara yükseldi. Bugün yutiçinde işsizlik rakamları ve TCMB
beklenti anketi takip edilecek.

Euro Bölgesi

Almanya'da sanayi üretimi kasımda mevsim etkisinden arındırılmış
olarak bir önceki aya göre %1,1 artarak 18 ayın en güçlü yükselişini
gerçekleştirdi. Eylül'e göre %1,7'lik düşüşü işaret eden ekim ayı
verisi %1,0' azalış yönünde revize edildi. Sanayi üretimi yıllık bazda
%2,6 gerileyerek %3,7'lik düşüş beklentisinden iyi geldi. Dün
açıklanan diğer kasım ayı verilerine göre Almanya'da ihracat bir
önceki aya göre %2,3 azalırken ithalat %0,5 geriledi. Alman Federal
İstatistik Ofisi verilerine göre 18,3 milyar dolar dış ticaret fazlası
kaydedilirken, aynı dönemde cari işlemler fazlası 24,9 milyar dolar
olarak gerçekleşti.

ABD

ABD'de işsizlik maaşı başvuruları 9 bin düşüşle 214 bin oldu. İşsizlik
maaşı başvuruları 4 hafta üst üste geriledi. Çin Ticaret Bakanlığı
tarafından aktarılan bilgiye göre Başbakan Yardımcısı Liu He, ABD
ile kısmi ticaret anlaşmasını imzalamak üzere 13 – 15 Ocak tarihleri
arasında Washington'da bulunacak heyete liderlik edeceği belirtildi.
Fed Başkan Yardımcısı Richard Clarida, sağlam büyüme, istikrarlı
fiyatlar ve güçlü bir işgücü piyasası ortamında, para politikasının iyi
bir yerde olduğunu söyledi. ABD Başkanı Donald Trump, Irak'taki
üslere düzenlediği saldırıların ardından İran'a yeni ve daha ağır
yaptırımlar getirdiklerini açıkladı. Yeni yaptırımların kapsamına
ilişkin yorum yapmaktan kaçınan Trump, açıklandığında herkesin bu
yaptırımları göreceğini söyledi. ABD Temsilciler Meclisi, Başkan
Donald Trump'ın İran'a yönelik askeri yetkilerini kısıtlayan tasarıyı
onayladı. 

Piyasa Verileri
Pariteler Son Günlük Değ.

(%)
Haftalık Değ.

(%)
Yılbaşı Değ.

(%)
USDTRY 5.8810 0.20 -1.56 -1.14
EURTRY 6.5322 0.21 -1.90 -2.12
EURUSD 1.1108 0.01 -0.52 -0.98
GBPUSD 1.3084 0.13 0.00 -1.22
USDJPY 109.58 0.07 1.58 0.84

Sepetler Son Günlük Değ.
bp

Haftalık Değ.
bp

Yılbaşı Değ.
bp

½ $ + ½ € 6.2085 -8.42 -9.95 -10.35
Dolar Endeksi 97.4040 -4.60 50.70 101.50
REK 77.3500 - - 0.00

Endeks Vadeliler Son Günlük Değ.
(%)

Haftalık Değ.
(%)

Yılbaşı Değ.
(%)

S&P 500 Yakın Vade 3,284.50 0.26 1.51 1.66
DAX Yakın Vade 13,528.50 0.33 2.54 2.13
Dow Jones Yakın
Vade 29,012.00 0.29 1.43 1.77

Emtialar Son Günlük Değ.
(%)

Haftalık Değ.
(%)

Yılbaşı Değ.
(%)

Ons Altın 1,547.29 -0.23 -0.30 1.94
Gram Altın 292.56 0.01 -1.65 0.76
WTI 59.45 -0.22 -5.73 -2.81
BRENT 65.63 -0.18 -5.21 -1.77
Bakır 2.80 0.16 1.00 0.27

Tahviller Son Günlük Değ.
bp

Haftalık Değ.
bp

Yılbaşı Değ.
bp

Türkiye 2 Yıllık 11.5600 -26.00 -16.00 -22.00
Türkiye 10 Yıllık 11.8600 -26.00 -35.00 -35.00
ABD 10 Yıllık 1.8670 1.10 7.50 -5.20
ABD 2 Yıllık 1.5880 0.70 5.70 1.70
Almanya 10 Yıllık -0.2280 1.60 -0.80 -4.00
Almanya 2 Yıllık -0.6020 1.20 0.40 1.50

Gelişmekte Olan
Ülke Kurları Son Günlük Değ.

(%)
Haftalık Değ.

(%)
Yılbaşı Değ.

(%)
USDZAR 14.1863 -0.43 -0.78 1.28
USDIDR 13,773.80 -0.54 -1.23 -0.80
USDTRY 5.8811 0.20 -1.56 -1.14
USDRUB 61.1922 -0.17 -1.40 -1.43
USDBRL 4.0934 0.10 0.87 1.83
USDCNY 6.9555 0.04 -0.14 -0.11
USDMXN 18.8222 -0.19 -0.57 -0.46
USDCZK 22.7260 0.00 0.08 0.25
USDHUF 299.4800 0.01 1.38 1.53
USDPLN 3.8222 0.04 0.52 0.75
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Euro/Dolar

Almanya'da sanayi üretimi kasımda mevsim etkisinden arındırılmış
olarak bir önceki aya göre %1,1 artarak 18 ayın en güçlü yükselişini
gerçekleştirdi. Ticaret verilerine baktığımızda ise; 18,3 milyar dolar
dış ticaret fazlası kaydedilirken, aynı dönemde cari işlemler fazlası
24,9 milyar dolar olarak gerçekleşti. ABD'de işsizlik maaşı
başvuruları 9 bin düşüşle 214 bin olarak 4 hafta üst üste geriledi.
Müzakerelere ilişkin iyimser hava sürerken, küresel risk iştahı
Trump'ın İran ile yaşanan jeopolitik tansiyona yönelik yatıştırıcı
açıklamaların ardından destek bularak toparlandı. 100 günlük üssel
ortalamanın destek konumunda bulunduğu paritede 1,1125 –
1,1158 ve 1,1176 seviyeleri direnç, 1,1080 – 1,1065 ve 1,1046
seviyeleri destek konumundadır.

Günlük Pivot Seviyeleri

   1.1123

  1.1118  

 1.1113   

1.1108    

 1.1103   

  1.1097  

   1.1092

GBP/USD

Jeopolitik risklerin yatışmasının ardından dün İngiltere’de BoE
başkanı ve ABD’den Barnier’in Brexit’e yönelik açıklamaları takip
edildi. BoE başkanı Mark Carney ülke ekonomisinin yakın zamanda
gücünü artırmaması durumunda bankanın hızlıca harekete
geçebileceğini belirterek ilerleyen dönemde olası bir faiz indirimi
adımının sinyalini verdi. Açıklamaların ardından GBPUSD paritesi
1,3013 desteğine kadar geriledi. Bugün ABD tarafında açıklanacak
tarım dışı istihdam verisi takip edilecek. Sabah itibariyle tepki
alımları gördüğümüz paritede bugün 1,3100 seviyesinin üzerinde
1,3142 ve 1,3180 seviyeleri direnç noktaları olarak izlenecektir.
1,3100 seviyesinin aşılamaması durumunda ise aşağıda 1,3055 ve
dünün en düşüğü 1,3013 seviyeleri destek noktaları olarak takip
edilebilir.

Günlük Pivot Seviyeleri

   1.3129

  1.3111  

 1.3097   

1.3084    

 1.3065   

  1.3047  

   1.3033
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USD/TRY

Dolar/TL kuru dün 5,8564 ve 5,9268 seviyeleri arasında
dalgalanarak günü 5,8691 seviyesinden tamamladı. Önceki akşam
Trump’ın açıklamalarının ardından jeopolitik risklerin aşağı yönlü
seyretmesi kurun güne 5,92’li seviyelerden başlamasını sağladı.
Gün içinde düşen CDS primlerinin TL varlıkları desteklemesi TL’nin
benzerlerinden pozitif ayrışması sağladı. Bugün yurtiçinde ve
yurtdışında işsizlik verileri yakından takip edilecek. Dolar/TL kuru
sabah 08:55 itibariyle 5,87 seviyelerinden işlem görüyor. Kurda
bugün dünün en düşüğü ve aynı zamanda 50 günlük üssel
ortalamaların bulunduğu 5,85-5,86 bölgesi ilk önemli destek
seviyesi olarak izlenecek olup altında 5,82 ve 5,79 önem
kazanacaktır. Yukarıda 5,90’ın üzerinde 5,92 ve 5,95 seviyeleri takip
edilecektir.

Günlük Pivot Seviyeleri

   5.8994

  5.8905  

 5.8858   

5.8810    

 5.8721   

  5.8632  

   5.8585

EUR/TRY

Euro/TL kuru dün 6,5051 ve 6,5912 seviyeleri arasında
dalgalanarak günü 6,5169 seviyesinden tamamladı. Avrupa’nın en
büyük ekonomisi olan Almanya’da sanayi üretimi kasımda mevsim
etkisinden arındırılmış olarak bir önceki aya göre %1,1 artarak 18
ayın en güçlü yükselişini gerçekleştirdi. Önceki gün Libya
konusunda verilen mesajlar yurt içindeki jeopolitik risklerin görece
azalmasında etkili oldu. Jeopolitik risklerdeki azalış TL’de kayıpların
geri alınmasına neden oldu. Fiyatlamanın 3 günlük düşüşün
ardından 6,5147 seviyesinden gelen alımlarla bugün toparlanmanın
kaydedildiği çapraz kurda 6,5550 – 6,6040 ve 6,7000 seviyeleri
direnç olarak takip edilebilir. Geri çekilmelerde 6,5085 – 6,4565 ve
6,3690 seviyeleri destek olarak takip edilebilir. 

Günlük Pivot Seviyeleri

   6.5571

  6.5461  

 6.5391   

6.5322    

 6.5212   

  6.5102  

   6.5033
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XAU/USD

ABD ve İran arasındaki gerilimin hafif yatışmasıyla küresel
piyasalarda risk iştahının artması ons altında satışların gelişmesine
yol açtı. Ons altın bu sabah 1548$ seviyesinde. Trump, "İran şu
aşamada durulmuş görünüyor. Bu da tüm taraflar ve dünya için iyi
bir şey." demişti. Teknik olarak genel görünümde yükseliş trendinde
olan altında en yakın trendinin desteği 1545$ seviyesinden geçiyor.
Ancak en yakın ve eğimi en dik olan yükseliş trendi kırılmış
durumda. Tekrardan bu trende dönmek isterse 1553$ seviyesini
kırması gerekir. Ancak buraya değip dönüş yapma(pull back) riski
de yüksek. Bu nedenle şimdilik haber akışı ve verilere göre
değerlendirirsek yükselişler satım yönünde değerlendiriliyor. Haber
hassasiyeti devam etmekte. 1572/ 1578/ 1588 dirençler, 1557/
1550/ 1536 ise desteklerdir.

Günlük Pivot Seviyeleri

   1,560.10

  1,556.95  

 1,552.10   

1,547.26    

 1,544.11   

  1,540.96  

   1,536.11

DAX Yakın Vade

ABD –İran arasında azalan gerilim ve ticaret anlaşmasının
imzalanacağına dair Çin'den gelen resmi açıklamanın etkisiyle
küresel hisse piyasalarında dün yukarı yönlü bir seyir etkili oldu.
Brexit yasa tasarısının dün parlamentoda kabul edilmesi de risk
iştahını destekleyen bir gelişme olarak karşımıza çıkıyor. Avrupa
borsalarında dün yukarı yönlü hareketler etkili olurken, DAX vadelisi
günü %1,27’lik yükselişle 13.484 puandan tamamladı. DAX
vadelisinde alımlar bu sabah da etkisini sürdürürken, yukarı yönlü
hareketlerin devamında 13.572 ve 13.596 seviyeleri direnç
konumunda olup, 13.596 direnci üzerinde alımlar yeniden ivme
kazanabilir. Son günlerdeki güçlü yükselişlerin ardından olası kâr
satışlarında 13.458 – 13.397 ve 22 günlük üssel ortalama (13.272)
destek konumunda bulunmaktadır.

Günlük Pivot Seviyeleri

   13,584.67

  13,565.83  

 13,547.17   

13,528.50    

 13,509.67   

  13,490.83  

   13,472.17
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Dow Jones Yakın Vade

Dünden bu yana piyasalarda daha toparlanma isteği hâkim. Dow
Jones endeksi %0,74 oranında değer kazanırken, ABD'de işsizlik
maaşı başvuruları 4 hafta üst üste geriledi. Bu sabah Dow Jones
vadelisi %0,3 oranında artış gösterirken, vadelide yeni zirveler test
edilmeye devam ediyor. Bugün tarım dışım istihdam ve ortalama
saatlik ücretler verileri takip edilecek. ABD-İran’a yönelik risklerin
hafiflemesi ile beraber yatırımcıların risk iştahında yükselişe geçti.
Teknik olarak yükseliş trendi devam ediyor.28,900 önceki zirve yeni
destek olurken, 28,400 seviyesi aşağı kırılmadıkça yükseliş trendi
devam edecek.

Günlük Pivot Seviyeleri

   29,145.33

  29,083.67  

 29,048.33   

29,013.00    

 28,951.33   

  28,889.67  

   28,854.33

S&P 500 Yakın Vade

ABD'de endeksler önceki günkü 'Trump'ın açıklamalarından' destek
buldu. S&P500 Endeksi dünkü kapanışta %0,67 oranında alıcılı
seyrederken, bu sabah S&P vadelileri %0,3 oranında alıcılı işlem
görüyor. Hem ABD-İran hattında gerilimin azalması hem de ABD-
Çin arasında haftaya imzalanacak birinci faz anlaşmanın
iyimserliğinin kuvvetlenmesi yeni zirveleri de beraberinde getirdi.
Yeni zirvelerin geldiği vadelide yükseliş kanalı devam ediyor. 3210
desteği kırılmadıkça kanal devam edecek. Kanalın üst bandı ise
3310 seviyesinden geçmekte olup bugünkü ABD tarım dışı istihdam
ve ücretler verisi önemli olacak.

Günlük Pivot Seviyeleri

   3,298.25

  3,291.75  

 3,288.25   

3,284.75    

 3,278.25   

  3,271.75  

   3,268.25
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Brent Petrol

Brent Petrol bu sabah %0,18 düşüşle dünkü yükselişin düzeltmesini
yapıyor. ABD-İran gerilimi ve Hürmüz Boğazının kapatılacağına dair
söylentiler petrole yükseliş getirmiş ve brent petrol kısa süreli de
olsa 70$ ‘ın üzerini görmüştü. Ancak petrol piyasasında stok
fazlalığı olduğu ve son gelen kamu stoklarında 3,57 milyon varil
azalma beklentisine karşılık 1,16 milyon varil artış göstermesi,
yükselişlerin satım yönlü değerlendirilmesine neden oldu. Teknik
olarak yükseliş trendi devam ediyor. 64,40-64,60$ seviyesi destek
konumunda. Bu destek kırılmadığı sürece buraya doğru geri
çekilmelerin yukarı tepkisi görülecek. 65,75/ 66,15/ 68,70 dirençler,
65,00/ 64,40/ 63,75 ise desteklerdir.

Günlük Pivot Seviyeleri

   66.15

  65.98  

 65.80   

65.63    

 65.46   

  65.29  

   65.11

USD/JPY

ABD'de işsizlik maaşı başvuruları 9 bin düşüşle 214 bin olarak 4
hafta üst üste geriledi. Müzakerelere ilişkin iyimser hava sürerken,
küresel risk iştahı Trump'ın İran ile yaşanan jeopolitik tansiyona
yönelik yatıştırıcı açıklamaların ardından destek bularak toparlandı.
Jeopolitik risklerin hafiflemesiyle güvenli varlık talebiyle yükselen
JPY’de kayıpların derinleştiği gözlenmektedir. Japonya’da ise bu
sabah açıklanan hane halkı harcamaları aylık bazda artış
kaydederken yıllık bazda gerilemeye devam etti. Sert yükselişin
kaydedildiği USDJPY’de yükselişin devamında 109,60’ın aşılması
halinde 109,70  - 109,92 – 110,20 seviyeleri direnç olarak takip
edilebilir. Geri çekilmelerde 109,25 – 109,00 ve 108,75 seviyeleri
destek olarak öne çıkmaktadır. 

Günlük Pivot Seviyeleri

   109.78

  109.69  

 109.64   

109.58    

 109.49   

  109.40  

   109.34
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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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