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Piyasa Gündemi

Türkiye’nin İdlib ve Libya’daki ateşkes çağrısı geçtiğimiz günlerde
olumlu karşılık bulurken, Libya’daki Hafter güçlerinin henüz ateşkes
anlaşmasını imzalamaması nedeniyle konu ile ilgili gelişmeler ve
haber akışları önemini koruyor. ABD – Çin arasında varılan birinci
faz ticaret anlaşmasına ilişkin imza töreninin bugün
gerçekleştirilmesi beklenirken, bu taraftaki gelişme ve mesajlar
küresel piyasaların takibinde yer alacak.

 Açıklanacak Önemli Ekonomik Veriler    
     
•    13:00 Euro Bölgesi – Sanayi Üretimi Önem: Yüksek
•    16:30 ABD – ÜFE Önem: Yüksek

Türkiye

Rusya Dışişleri Bakanlığı, Libya'nın doğusundaki silahlı güçlerin
lideri Halife Hafter’in, ateşkes görüşmelerinin ardından oluşturulan
anlaşmayı imzalamadan başkent Moskova'dan ayrıldığını bildirdi.
Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Hafter'in Libya'daki ateşkes
anlaşmasını imzalamamasıyla ilgili konuştu. Hafter'in kararının
kimin barış kimin savaş istediğini gösterdiğini söyleyen Çavuşoğlu,
"Hafter böyle devam ederse Berlin sürecinin bir anlamı olmaz"
ifadelerini kullandı. Cumhurbaşkanı Erdoğan ise Hafter’e hak ettiği
dersi vermekten asla geri durulmayacağını belirtti.

Sanayi üretimi 2019 yılı kasım ayında aylık %0,7, yıllık %5,1 arttı.
Sanayinin alt sektörleri incelendiğinde, 2019'un kasım ayında
madencilik ve taş ocakçılığı sektörü endeksi bir önceki yılın aynı
ayına göre %7,2 ve imalat sanayi sektörü endeksi %5,3 artarken,
elektrik, gaz, buhar ve iklimlendirme üretimi ve dağıtımı sektörü
endeksi %1,2 azaldı. Albayrak, sosyal medya hesabından Kasım
2019'a ilişkin sanayi üretim verilerini değerlendirdi. Önceliğin katma
değerli, istihdam ve ihracata dayalı üretimin olacağını vurguladı. 

Euro Bölgesi

ECB yönetim kurulu üyesi Yves Mersch, euro bölgesinde büyüme
ve enflasyonun, Avrupa Merkez Bankası'nın uzun süren teşviğini
teyit ederek geçen yıl büyük düşüşlerden sonra istikrarlı bir seyir
izlediğini bildirdi. ECB, özellikle de bloğun en büyük ekonomisi olan
Almanya'da durgunluk korkularını artırmış olan büyümede kalıcı bir
düşüşü durdurmayı umarak, birçok politika yapıcının karşı
çıkmasına rağmen Eylül ayında bir dizi destek tedbirini onayladı.
Euro Bölgesi'nde sanayi üretimi takip edilecek.

ABD

Atlanta Fed Başkanı Bostic, ekonomide aşırı ısınma işaretleri
olmadığını ve faiz artırımı için sebep bulunmadığını söyledi. ABD'de
tüketici fiyatları Aralık'ta ılımlı artış kaydetti. Çalışma Bakanlığı'nın
verilerine göre TÜFE aralıkta aylık %0,2, yıllık %2,3 artarak
beklentilerin hafif altında gerçekleşti. Gıda ve enerji hariç TÜFE bu
dönemde %0,1 ile 3 ayın en düşük artışını kaydetti. Yıllık artış da
%2,3 oldu. Enerji fiyatları önceki aya kıyasla %1,4 yükselirken, gıda
maliyetleri de %0,2 arttı. ABD’de bugün Fed’in Bej kitap adlı
raporunun yayınlanması bekleniyor.

Piyasa Verileri
Pariteler Son Günlük Değ.

(%)
Haftalık Değ.

(%)
Yılbaşı Değ.

(%)
USDTRY 5.8870 0.10 -0.47 -1.04
EURTRY 6.5553 0.14 -0.30 -1.78
EURUSD 1.1134 0.05 0.20 -0.74
GBPUSD 1.3032 0.08 -0.51 -1.61
USDJPY 109.93 -0.03 0.82 1.16

Sepetler Son Günlük Değ.
bp

Haftalık Değ.
bp

Yılbaşı Değ.
bp

½ $ + ½ € 6.2080 0.90 -11.25 -10.40
Dolar Endeksi 97.3440 -2.80 4.50 95.50
REK 76.1700 - - 0.00

Endeks Vadeliler Son Günlük Değ.
(%)

Haftalık Değ.
(%)

Yılbaşı Değ.
(%)

S&P 500 Yakın Vade 3,282.25 -0.17 0.67 1.59
DAX Yakın Vade 13,420.50 -0.19 0.79 1.31
Dow Jones Yakın
Vade 28,874.00 -0.21 0.36 1.28

Emtialar Son Günlük Değ.
(%)

Haftalık Değ.
(%)

Yılbaşı Değ.
(%)

Ons Altın 1,550.74 0.23 -0.59 2.17
Gram Altın 293.51 0.34 -1.05 1.09
WTI 58.15 -0.56 -3.71 -4.95
BRENT 64.59 -0.54 -3.04 -3.32
Bakır 2.81 -0.62 0.63 0.70

Tahviller Son Günlük Değ.
bp

Haftalık Değ.
bp

Yılbaşı Değ.
bp

Türkiye 2 Yıllık 10.5500 -17.00 -124.00 -123.00
Türkiye 10 Yıllık 11.1400 -10.00 -114.00 -107.00
ABD 10 Yıllık 1.8060 -0.80 -5.20 -11.30
ABD 2 Yıllık 1.5660 -0.60 -0.70 -0.50
Almanya 10 Yıllık -0.2140 -1.10 6.40 -2.60
Almanya 2 Yıllık -0.5910 -0.40 2.30 2.60

Gelişmekte Olan
Ülke Kurları Son Günlük Değ.

(%)
Haftalık Değ.

(%)
Yılbaşı Değ.

(%)
USDZAR 14.3656 -0.29 1.09 2.56
USDIDR 13,688.50 -0.05 -1.27 -1.42
USDTRY 5.8870 0.10 -0.47 -1.04
USDRUB 61.3727 -0.15 0.20 -1.14
USDBRL 4.1328 0.03 1.65 2.81
USDCNY 6.8893 -0.17 -0.82 -1.06
USDMXN 18.7808 -0.10 -0.26 -0.68
USDCZK 22.6020 -0.07 -0.43 -0.30
USDHUF 293.8800 0.40 1.46 4.87
USDPLN 0.0000 0.00 0.00 0.00
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Euro/Dolar

ECB yönetim kurulu üyesi Mersch, euro bölgesinde büyüme ve
enflasyonun, ECB’nin uzun süren teşviğini doğrulayarak geçen yıl
gözlenen büyük düşüşlerden sonra istikrarlı bir seyir izlediğini
bildirdi. ABD'de TÜFE aralık ayında aylık %0,2, yıllık % 2,3 artarak
beklentilerin hafif altında gerçekleşti. Böylece aralık ayında ılımlı
artış kaydedildi. Ticaret müzakereleri kapsamında bugün faz 1
anlaşmasının imzalanması bekleniyor. 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 1,1120 - 1,1110 – ve 1,1100 seviyeleri destek konumundadır.
ABD’de bugün Fed’in Bej kitap adlı raporunun yayınlanması
bekleniyor.

Günlük Pivot Seviyeleri

   1.1153

  1.1145  

 1.1140   

1.1134    

 1.1127   

  1.1119  

   1.1114

GBP/USD

Haftanın ilk günü beklentilerin altında kalan sanayi üretimi ve
büyüme verileriyle sert geri çekilen GBPUSD paritesi dün 1,2950
seviyelerinden destek bularak tepki hareketleri gerçekleştirdi ve 5
günlük düşüş serisini sonlandırdı. Dün İngiltere’de önemli bir veri
akışı bulunmazken ABD’de 2019 yıl sonu enflasyonu %2,3 ile
beklentilerle uyumlu gerçekleşti. Bugün İngiltere’de enflasyon ve
ÜFE verileri ABD tarafında ise yine ÜFE ve akşam saatlerinde
açıklanacak Bej kitap raporu takip edilecek. Paritede bugün 1,3035
seviyesinin üzerinde kalınması durumunda yukarıda 1,3070 ve
1,3095 seviyeleri direnç noktaları olarak izlenecektir. Geri
dönüşlerde ise 1,3013 seviyesinin altında 1,2985 ve yılın en düşüğü
1,2954 seviyeleri önem kazanacaktır.

Günlük Pivot Seviyeleri

   1.3074

  1.3058  

 1.3045   

1.3032    

 1.3016   

  1.3001  

   1.2988
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USD/TRY

Dolar/TL kuru dün 5,8615 ve 5,9017 seviyeleri arasında
dalgalanarak günü 5,8812 seviyesinden tamamladı. Haftanın ilk
günü benzerlerinden pozitif ayrışarak dolar karşısında 5,84
seviyelerine kadar geri çekilen TL’nin perşembe günkü TCMB faiz
kararı öncesi dün yukarı yönlü bir eğilim izlediğini gördük. Libya’da
sağlanan geçici ateşkesin ardından görüşmeler yine yakından takip
edilirken jeopolitik risklere yönelik endişeler dünkü dengelenmede
etkiliydi. Bugün yurtiçi ve yurtdışında önemli veri akışı bulunmuyor.
Dolar/TL kuru sabah 08:50 itibariyle 5,89 seviyelerine yakın işlem
görüyor. Kurda bugün 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 5,93 ve 5,95 seviyeleri takip edilecektir.

Günlük Pivot Seviyeleri

   5.9098

  5.9007  

 5.8938   

5.8870    

 5.8778   

  5.8687  

   5.8618

EUR/TRY

Euro/TL kuru dün 6,5272 ve 6,5763 seviyeleri arasında
dalgalanarak günü 6,5402 seviyesinden tamamladı. Euro
Bölgesi’nde dün açıklanan önemli veri akışı bulunmazken, bugün
sanayi üretimi verisi takip edilecek. Dün yurtiçinde açıklanan sanayi
üretimi 2019 yılı Kasım ayında aylık %0,7, yıllık bazda %5,1 artış
kaydetti. Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak konuya ilişkin
Önceliğin katma değerli, istihdam ve ihracata dayalı üretimin
olacağını belirti. Toparlanmanın kaydedildiği çapraz kur bu sabah
takip edilen 6,55 direncinde fiyatlanmaktadır. Yükselişin devamında
6,6040 – 6,7000 ve 6,7850 seviyeleri direnç olarak bulunmaktadır.
Geri çekilmelerde 6,5085 – 6,4565 ve 6,3690 seviyeleri destek
olarak takip edilebilir. 

Günlük Pivot Seviyeleri

   6.5856

  6.5733  

 6.5643   

6.5553    

 6.5430   

  6.5307  

   6.5217
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XAU/USD

Ons altın bu sabah sert alımlarla 1552$ seviyesinden işlem görüyor.
Dün beklentileri karşılayamayan ABD verileri ile Çin’e yönelik vergi
tarifelerinin kasım seçimlerine kadar devam edecek oluşu altına
alım getirdi. TÜFE Aralık'ta aylık % 0,2, yıllık % 2,3 artarak
beklentilerin hafif altında gerçekleşti. Beklenti aylık % 0,3, yıllık %
2,4 artıştı. Gıda ve enerji hariç TÜFE bu dönemde % 0,1 ile 3 ayın
en düşük artışını kaydetti. Dünya Altın Konseyi Raporunda merkez
bankalarının güçlü altın alımları görülmüştü. Küresel para politikası
değişene kadar altında keskin bir trend dönüşünü şuanda
beklemiyoruz. Bunun yerine günlük al-sat devam ediyor. 555$
üzerindeki denemeleri başarısız olan altın ilk yükseliş trendini de
kırdı. 1536 ve 1527 destek olan altında yükseliş trendi 1510$
seviyesinden geçiyor.

Günlük Pivot Seviyeleri

   1,562.31

  1,558.14  

 1,554.45   

1,550.76    

 1,546.58   

  1,542.41  

   1,538.72

DAX Yakın Vade

Önceki gün İngiltere’de zayıf gelen büyüme verisi sonrasında
Avrupa borsalarında satışlar görülürken, dün Avrupa borsaları günü
sınırlı yükselişlerle tamamladı. DAX vadelisi günü %0,09’luk sınırlı
bir yükselişle 13.447 puandan tamamladı. Risk iştahındaki güç
kazanımıyla 2019 Ekim’den bu yana hisse piyasalarında pozitif bir
seyir etkili olurken, bu sabah küresel çapta kâr satışları yaşanıyor.
Bu sabah hafif satıcılı bir seyrin izlendiği DAX vadelisinde aşağı
yönlü hareketlerin devamında 13.348, 22 günlük üssel ortalama
(13.306) ve 13.253 seviyeleri destek konumunda bulunmaktadır.
Tepki alımlarında ise 13.427 – 13.448 ve 13.504 seviyeleri direnç
olarak izlenebilir. Bugün ABD – Çin arasında imza töreni ve Euro
Bölgesi’nde ekonomik veriler takip edilecek. 

Günlük Pivot Seviyeleri

   13,496.17

  13,471.83  

 13,446.67   

13,421.50    

 13,397.17   

  13,372.83  

   13,347.67
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Dow Jones Yakın Vade

ABD endeksleri dün dalgalı seyrederken, Dow Jones endeksi %0,11
kazançla günü tamamladı. Ancak bu sabah asyadaki olumsuz haber
akışı başta Çin ve ABD vadelileri olmak üzere olumsuz etkiledi.
ABD’nin Çin’e yönelik milyarlarca dolar değerindeki var olan
tarifeleri ABD Başkanlık seçimlerine dek kalacak ve düşürülmesi
Pekin’in birinci faz ticaret anlaşması yükümlülüklerine uymasına
bağlı olacak. Teknik olarak yükseliş trendi devam ediyor.29,020
önceki zirve olurken, 28,700 seviyesi en önemli destek. Ayrıca
28,400 seviyesi aşağı kırılmadıkça yükseliş trendi devam edecek.
Bugün ABD’de ÜFE verileri takip edilecek.

Günlük Pivot Seviyeleri

   29,024.33

  28,979.67  

 28,927.33   

28,875.00    

 28,830.33   

  28,785.67  

   28,733.33

S&P 500 Yakın Vade

S&P500 endeksi dünkü seansı %0,15 oranında hafif satışlarla
sonlandırırken, rekor seviyelere yakın kar realizasyonları biraz
çekimserliğe neden oldu. ABD'de bilanço döneminin açılmasıyla
birlikte büyük bankalardan JP Morgan ve Citigroup son çeyreğe
ilişkin isse senedi başına düşen karları beklentilerin üzerinde
gerçekleşti. Diğer tarafta ABD-Çin arasında iyimserlik beklenildiği
gibi gerçekleşmezken, bugün imzalanması beklenen Faz-1
anlaşması sonrası piyasalar yakın vadede Faz-2’den ümitli değil. Bu
sabah S&P500 vadelisinde hafif kayıplar olsa da yükseliş kanalı
devam ediyor. 3260 ve 3295 arasında yatay seyir devam ediyor.

Günlük Pivot Seviyeleri

   3,298.42

  3,293.33  

 3,287.92   

3,282.50    

 3,277.42   

  3,272.33  

   3,266.92
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Brent Petrol

Brent petrol geçen hafta haber akışındaki yoğunlukla sert bir
yükseliş yaşasa da bu hafta hem akışın rahatlaması hem de ABD-
Çin arasında imzalanacak Faz-1 anlaşmasının yeteri kadar iyimser
bir hava oluşturmayacağı beklentisi ile zayıf seyrini koruyor. 64,35$
seviyesinden fiyatlanan petrolde yükseliş trendinin geçtiği 63,90$
seviyesi destek konumunda. Mevcut seviyede destek bulup tepki
verme şansı var lakin bugün atılacak imzalar sonrasında Faz-2
anlaşmasına yapılacak atıflar ve beklentiler önemli bir fiyatlama
unsuru olarak karşımıza çıkabilir. 63,90/ 63,20/ 62,90 destekler,
64,60/ 66,30/ 67,50 ise dirençlerdir. Bugün ABD ÜFE verileri
yakından takip edilecek.

Günlük Pivot Seviyeleri

   65.34

  65.14  

 64.86   

64.59    

 64.39   

  64.19  

   63.91

USD/JPY

Japonya Merkez Bankası Başkanı Haruhiko Kuroda bu sabah,
yurtdışı ekonomilerden gelen riskler büyük kaldığı ve % 2 enflasyon
hedefine ulaşmak gerektiği için merkez bankasının daha fazla
parasal gevşeme yapmak konusunda tereddüt etmeyeceğini belirtti.
Dün ABD’de TÜFE aralık ayında aylık %0,2, yıllık % 2,3 artarak
beklentilerin hafif altında gerçekleşti. Böylece aralık ayında ılımlı
artış kaydedildi. Ticaret müzakereleri kapsamında bugün faz 1
anlaşmasının imzalanması bekleniyor. Son dönemde ticaret
müzakerelere ilişkin iyimser havanın sürmesiyle sert yükselişin
gözlendiği USDJPY’de 110,21 seviyesinden gelen satışlarla geri
çekilme kaydedilmektedir. 109,70 – 109,50 ve 109,28 seviyeleri
destek, 110,20 - 110,35 ve 110,65 seviyeleri direnç destek olarak
öne çıkmaktadır.

Günlük Pivot Seviyeleri

   110.23

  110.12  

 110.02   

109.93    

 109.82   

  109.72  

   109.62
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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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