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Piyasa Gündemi

ABD, ağustos ayında kur manipülatörü olarak ilan ettiği Çin’in bu
etiketini kaldırırken, küresel piyasaların gözü 15 Ocak’ta
imzalanması beklenen ticaret anlaşmasında olacak. Ticaret
anlaşmasına ilişkin olumlu gelişmeler, Brexit konusunda endişelerin
yatışması ve ABD – İran geriliminin sindirilmesinin katkısıyla küresel
risk iştahı gücünü korumaya devam ediyor. Yurt içinde de risk iştahı
güçlü seyrederken, CDS’lerdeki iyileşme devam ediyor. 

 Açıklanacak Önemli Ekonomik Veriler    
     
•    10:00 Türkiye – Sanayi Üretimi Önem: Yüksek 
•    16:30 ABD – TÜFE Önem: Yüksek

Türkiye

TCMB, 2019 yılı kasım ayı ödemeler dengesi gelişmelerini açıkladı.
Buna göre, 2018 yılının kasım ayında 1 milyar 41 milyon dolar fazla
veren cari işlemler hesabı, 2019 yılının aynı ayında 518 milyon dolar
açık verdi. Bunun sonucunda, on iki aylık cari işlemler fazlası 2
milyar 725 milyon dolar oldu. Hazine ve Maliye Bakanı Berat
Albayrak, 2019'da ekonomide ortaya konulan performansın
Türkiye'ye güveni artırdığını bildirdi. Dışişleri Bakanı Mevlüt
Çavuşoğlu ve Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar'ın, Rusya Dışişleri
Bakanı Sergey Lavrov ve Rusya Savunma Bakanı Sergey Şoygu ile
Libya konulu toplantı gerçekleşti. Rusya Dışişleri Bakanlığı Devlet
Konuk Evi'nde yapılan görüşmede, Libya'da barış ve istikrarı
sağlama çabaları istişare edildi. Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu,
Libya'da ateşkes için taslak bir metin ortaya çıkardıklarını, metni
Ulusal Mutabakat Hükümeti Başbakanı Fayiz es-Serrac'ın
imzaladığını, Hafter tarafının ise bugün sabaha kadar süre istediğini
bildirdi. Bugün yurtiçinde sanayi üretimi takip edilecek.

İngiltere

İngiltere ekonomisi genel seçimler öncesi kasım ayında
beklenmedik bir şekilde daraldı ve bu veri, yılın dördüncü çeyreğinin
bütününde büyüme olup olmayacağına ilişkin belirsizliğin artmasına
neden oldu. Bu veriler, yetkililerin ekonomideki yavaşlama sürerse
ilave teşviklerin gerekip gerekmeyeceğini tartıştığı İngiltere Merkez
Bankası'ndaki endişeleri güçlendirdi.

ABD

ABD Hazine Bakanı Steven Mnuchin, Boeing Co’nun yaşadığı
sorunların ABD’nin 2020 yılı GSYH’sinin  yarım puan düşmesine yol
açabileceğini, fakat büyümenin hala %2,5 civarı gelmesini
beklediğini söyledi. ABD Ticaret Odası Başkan Yardımcısı Myron
Brilliant, Washington'da yarın imzalanması beklenen anlaşmanın
her iki tarafta açıkça bir rahatlama yarattığını ve Faz 1 anlaşmasının
derinliğinin başlangıçta düşündüğünden daha olumlu olduğunu
bildirdi. Çin ile yeni bir ticaret anlaşması yapmak üzere olan ABD,
ağustos ayında kur manipülatörü olarak ilan ettiği Pekin'in bu
etiketini kaldırdı. Söz konusu karar ABD Hazine Bakanlığının
kongreye sunduğu ABD'nin büyük ticari ortaklarının makro
ekonomik ve döviz politikaları raporunda ortaya çıktı. ABD'de bugün
TÜFE rakamları takip edilecek.

Piyasa Verileri
Pariteler Son Günlük Değ.

(%)
Haftalık Değ.

(%)
Yılbaşı Değ.

(%)
USDTRY 5.8852 0.37 -1.47 -1.07
EURTRY 6.5588 0.41 -1.49 -1.72
EURUSD 1.1141 0.03 -0.02 -0.68
GBPUSD 1.2990 -0.04 -0.98 -1.93
USDJPY 110.10 0.16 1.43 1.33

Sepetler Son Günlük Değ.
bp

Haftalık Değ.
bp

Yılbaşı Değ.
bp

½ $ + ½ € 6.1990 0.25 -13.35 -11.30
Dolar Endeksi 97.3560 1.10 35.10 96.70
REK 76.1700 - - 0.00

Endeks Vadeliler Son Günlük Değ.
(%)

Haftalık Değ.
(%)

Yılbaşı Değ.
(%)

S&P 500 Yakın Vade 3,289.75 0.00 1.68 1.82
DAX Yakın Vade 13,466.00 0.23 1.83 1.66
Dow Jones Yakın
Vade 28,873.00 0.01 1.22 1.28

Emtialar Son Günlük Değ.
(%)

Haftalık Değ.
(%)

Yılbaşı Değ.
(%)

Ons Altın 1,539.72 -0.58 -2.04 1.44
Gram Altın 291.34 -0.25 -3.49 0.34
WTI 58.10 0.05 -7.24 -5.02
BRENT 64.48 -0.04 -5.99 -3.48
Bakır 2.82 0.53 1.75 1.10

Tahviller Son Günlük Değ.
bp

Haftalık Değ.
bp

Yılbaşı Değ.
bp

Türkiye 2 Yıllık 10.7200 -49.00 -105.00 -106.00
Türkiye 10 Yıllık 11.2400 -23.00 -120.00 -97.00
ABD 10 Yıllık 1.8560 1.70 2.90 -6.30
ABD 2 Yıllık 1.5920 0.80 4.50 2.10
Almanya 10 Yıllık -0.1910 1.20 8.70 -0.30
Almanya 2 Yıllık -0.5950 -0.50 3.10 2.20

Gelişmekte Olan
Ülke Kurları Son Günlük Değ.

(%)
Haftalık Değ.

(%)
Yılbaşı Değ.

(%)
USDZAR 14.4170 0.20 0.86 2.93
USDIDR 13,678.80 0.14 -1.64 -1.49
USDTRY 5.8852 0.37 -1.47 -1.07
USDRUB 61.2718 0.00 -1.11 -1.30
USDBRL 4.1474 0.11 2.01 3.18
USDCNY 6.8988 0.07 -0.67 -0.92
USDMXN 18.8099 0.08 -0.38 -0.52
USDCZK 22.6260 -0.04 -0.09 -0.19
USDHUF 299.5240 -0.09 0.63 1.55
USDPLN 3.7998 -0.03 -0.13 0.16
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Euro/Dolar

Euro Bölgesi ve ABD’de dün açıklanan önemli veri akışı
bulunmazken, ABD ve Çin arasında yarın Faz 1 anlaşmasının
imzalanması bekleniyor. ABD Hazine Bakanlığının kongreye
sunduğu ABD'nin büyük ticari ortaklarının makro ekonomik ve döviz
politikaları raporunda Çin’in kur manipülatörü tanımlamasını
kaldırması iki taraf arasındaki iyimser havayı destekledi. 22 günlük
ortalamanın destek konumunda bulunduğu paritede pozitif seyrin
sürmesi halinde 200 günlük ortalamanın bulunduğu 1,1155 –
1,1176 ve 1,1200 seviyeleri direnç olarak izlenebilir. Olası geri
çekilmelerde ise 1,1110 - 1,1100 – ve 1,1080 seviyeleri destek
konumundadır. ABD’de bugün aralık ayı TÜFE rakamlarının
açıklanması bekleniyor.
 

Günlük Pivot Seviyeleri

   1.1162

  1.1154  

 1.1147   

1.1141    

 1.1133   

  1.1125  

   1.1119

GBP/USD

GBPUSD paritesi zayıf verilerin ardından üst üste 5.günü de kayıpla
tamamladı. Dün açıklanan sanayi üretimi rakamının kasım ayında
beklentilerin üzerinde daralmaya işaret etmesi ve yine kasım ayı
büyüme verisinin nötr beklentilere karşın negatif çıkması pariteyi
baskı altında bıraktı. Zayıf verilerin ardından geçen hafta BoE
üyeleri tarafından telaffuz edilen faiz indirimine yönelik ihtimallerin
kuvvetlenmesi pariteyi baskı altında tutmaya devam edebilir. Bugün
ABD tarafında açıklanacak enflasyon verisi izlenecek. Paritede
bugün 1,2990 seviyesinin altındaki fiyatlamanın devamı durumunda
1,2961 ve 1,2915 seviyeleri destek noktaları olarak izlenecektir.
Yükselişlerde ise 1,3013 seviyesinin aşılması durumunda yukarıda
1,3045 ve 1,3072 seviyeleri önem kazanacaktır.

Günlük Pivot Seviyeleri

   1.3016

  1.3009  

 1.2999   

1.2990    

 1.2983   

  1.2976  

   1.2967
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USD/TRY

Dolar/TL kuru dün 5,8495 ve 5,8792 seviyeleri arasında
dalgalanarak günü 5,8635 seviyesinden tamamladı. Geçen hafta
jeopolitik risklerin gerilemesinin ardından TL varlıklarda görülen
pozitif seyir haftanın ilk gününde devam etti. Gün içinde Libya’da
sağlanan ateşkese yönelik görüşmeler takip edilirken TL
benzerlerine göre iyi performans gösteren para birimleri arasında
yerini aldı. Bugün yurtiçinde sabah açıklanacak sanayi üretimi verisi
ABD tarafında ise aralık ayı enflasyon verisi takip edilecek. Dolar/TL
kuru sabah 08:50 itibariyle 5,87 seviyelerinden işlem görüyor. Kurda
bugün geçen haftanın en düşüğü 5,84-5,85 bölgesi ilk önemli
destek seviyesi olarak izlenecek olup altında 5,82 ve 5,79 önem
kazanacaktır. Yukarıda 5,88’in üzerinde 5,90 ve 5,93 seviyeleri takip
edilecektir.

Günlük Pivot Seviyeleri

   5.9174

  5.9015  

 5.8934   

5.8852    

 5.8693   

  5.8534  

   5.8452

EUR/TRY

Euro/TL kuru dün 6,5069 ve 6,5414 seviyeleri arasında
dalgalanarak günü 6,5293 seviyesinden tamamladı. Euro
Bölgesi’nde dün açıklanan önemli veri akışı bulunmazken yurtiçinde
cari denge rakamları ve Libya konulu görüşmeler takip edildi. Cari
denge, kasımda, 518 milyon dolar açık verdi. Hazine ve Maliye
Bakanı Berat Albayrak, 2019'da ekonomide ortaya konulan
performansın Türkiye'ye güveni artırdığını bildirdi. Libya ve İdlib’te
Türkiye’nin geçici ateşkes talebinin kabul görmesi ve Erdoğan -
Putin görüşmesinden çıkan olumlu mesajlar TL’de değer kazanımını
beraberinde getirdi. Sınırlı toparlanmanın kaydedildiği çapraz kurda
kısa vadede 6,5550 – 6,6040 ve 6,7000 seviyeleri direnç, 6,5085 –
6,4565 ve 6,3690 seviyeleri destek olarak takip edilebilir. 

Günlük Pivot Seviyeleri

   6.5998

  6.5793  

 6.5690   

6.5588    

 6.5382   

  6.5177  

   6.5074
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XAU/USD

Ons altın bu sabah sert kayıplarla 1538$ seviyesinden işlem
görüyor. Çin ile yeni bir ticaret anlaşması yapmak üzere olan ABD,
ağustos ayında "kur manipülatörü" olarak ilan ettiği Çin'in "kur
manipülatörü" etiketini kaldırdı. Yuan, ABD ile Çin arasında Faz 1
imzası öncesinde, dolar karşısında 6,9’un altını görerek beş ayın en
güçlü seviyesine tırmandı. ABD’nin son günlerde İran’a olan
yaptırımlarıyla gündeme gelmesi yerine İran’da rejim karşıtı
gösterilerin artması altındaki alıcıları beslemedi. Teknik olarak
1555$ üzerindeki denemeleri başarısız olan altın ilk yükseliş trendini
de kırdı. 1536 ve 1527 destek olan altında yükseliş trendi 1510$
seviyesinden geçiyor. Görünümü zayıf olan altında bugün ABD
TÜFE verisi yakından takip edilecek.

Günlük Pivot Seviyeleri

   1,560.71

  1,555.05  

 1,547.35   

1,539.66    

 1,534.00   

  1,528.34  

   1,520.64

DAX Yakın Vade

Ticaret anlaşmasına ilişkin olumlu gelişmeler, Brexit konusunda
endişelerin yatışması ve ABD – İran geriliminin sindirilmesinin
katkısıyla küresel çapta risk iştahı korunmaya devam ediyor.
Bununla birlikte dün İngiltere’de zayıf gelen büyüme verisi
sonrasında Avrupa borsalarında kâr satışları etkili oldu. 2019
Ekim’den bu yanan yaşanan güçlü yükselişlerin ardından dönem
dönem düzeltme hareketlerine hazırlıklı olmak yararlı olacaktır. DAX
vadelisi dün günü %0,42’lik düşüşle 14.435 seviyesinden
tamamlarken, bu sabah yatay bir seyir izliyor. Yukarı yönlü
hareketlerde 13.504 – 13.547 ve 3.596 seviyeleri direnç konumunda
bulunmaktadır. Kâr satışlarında ise 5 günlük üssel ortalama
(13.418), 13.374 ve 13.300 destek konumunda bulunmaktadır.

Günlük Pivot Seviyeleri

   13,549.33

  13,526.67  

 13,496.33   

13,466.00    

 13,443.33   

  13,420.67  

   13,390.33
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Dow Jones Yakın Vade

ABD endeksleri yeni haftaya kazançla başladı. Dünkü seansta Dow
Jones endeksi %0,29 artışla kapanış gerçekleştirirken, bu sabah
genel vadeli piyasalara paralel olarak ABD vadelileri de negatif
değerde seyrediyor. Yarın Washington’da imzalanması beklenen
ABD-Çin birinci faz ticaret anlaşması öncesinde yatırımcıların risk
iştahı pozitif seyrediyor. 4. çeyrek bilanço döneminin de etkisiyle
Apple, Alphabet ve diğer favori teknoloji hisseleri liderliğinde de
dünkü seans alıcılı geçti. Teknik olarak yükseliş trendi devam
ediyor.28,900 önceki zirve yeni destek olurken, 28,400 seviyesi
aşağı kırılmadıkça yükseliş trendi devam edecek. 29,000 ise direnç
noktamız. Bugün ABD’de TÜFE verileri takip edilecek.

Günlük Pivot Seviyeleri

   29,006.67

  28,973.33  

 28,922.67   

28,872.00    

 28,838.67   

  28,805.33  

   28,754.67

S&P 500 Yakın Vade

S&P500 endeksi dünkü seansı %0,70 oranında kazançla
sonlandırırken, rekor seviyeler yine test edildi. Sadece jeopolitik
gerginliklerin azalmasından ziyade başlayan bilanço dönemi de
hisse bazlı hareketlilikler yaratabiliyor. Bugün JP Morgan, Citi
Group, Wells Fargo gibi önemli finansal sonuçlar açıklanacak. Bu
sabah S&P500 vadelisi yataya yakın hafif satıcılı seyrediyor. Aynı
zamanda yeni zirvelerin geldiği vadelide yükseliş kanalı devam
ediyor. 3210 desteği kırılmadıkça kanal devam edecek. Kanalın üst
bandı ise 3310 seviyesinden geçmekte olup, pozitif görünüm ve
seyir devam ediyor.

Günlük Pivot Seviyeleri

   3,304.42

  3,300.58  

 3,295.17   

3,289.75    

 3,285.92   

  3,282.08  

   3,276.67
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Brent Petrol

Geçen hafta jeopolitik risklere yönelik haber akışının yoğun
olmasının ardından bu hafta haber akışının daha sakin gitmesiyle
piyasalarda savaş tehdidi olasılığı da azaldı. Brent petrol bu sabah
önceki günkü sert satıcılı günlerine rağmen sakin seyrini koruyor.
64,28$ seviyesinden fiyatlanan petrolde yükseliş trendinin geçtiği
63,90$ seviyesi destek konumunda. Mevcut seviyede destek bulup
tepki verme şansı var lakin Çarşamba günü imzalanacak faz 1
anlaşması harekete neden olabilir. 63,90/ 63,20/ 62,90 destekler,
64,60/ 66,30/ 67,50 ise dirençlerdir. Bugün ABD TÜFE verileri
yakından takip edilecek.

Günlük Pivot Seviyeleri

   65.06

  64.90  

 64.69   

64.48    

 64.31   

  64.14  

   63.93

USD/JPY

Japonya’da dün piyasalar kapalı bulunurken, ABD’de önemli veri
akışı gözlenmedi. ABD ve Çin arasında yarın Faz 1 anlaşmasının
imzalanması bekleniyor. ABD Hazine Bakanlığının kongreye
sunduğu ABD'nin büyük ticari ortaklarının makro ekonomik ve döviz
politikaları raporunda Çin’in kur manipülatörü tanımlamasını
kaldırması iyimser havayı destekledi. İyimser havanın
desteklenmesi USDJPY’de yükselişin yaşanmasında etkili olurken,
yükselişlerde 110,20 ilk direnç konumunda bulunmaktadır. 110,35 –
110,65 seviyeleri direnç, 109,92 – 109,70 ve 109,50 seviyeleri
destek olarak öne çıkmaktadır. ABD’de bugün aralık ayı TÜFE
rakamlarının açıklanması bekleniyor.

Günlük Pivot Seviyeleri

   110.51

  110.36  

 110.23   

110.10    

 109.95   

  109.79  

   109.66
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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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