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Piyasa Gündemi

Aşı kaynaklı olumlu haberler devam etmesine karşın, vaka
sayılarındaki artış ve salgın endişeleri risk iştahı üzerinde baskı
oluşturuyor. Dün Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın açıklamaları takip
edilirken, bugünkü TCMB toplantısı kritik önemde olacak. Faiz
artırım beklentilerinin güç kazandığı ve konsensüs beklentilerin 475
baz puan faiz artırımına işaret ettiği toplantıda TCMB’nin kararı TL
varlıklar üzerinde etkili olacaktır. (Gedik Yatırım: 450 bp artış)

Açıklanacak Önemli Ekonomik Veriler  
     
•    14:00 TCMB Faiz Kararı Önem: Yüksek
•    18:00 ABD – Mevcut Ev Satışları Önem: Yüksek

Türkiye
TCMB, eylül ayına ilişkin Uluslararası Yatırım Pozisyonu (UYP)
verilerine göre, eylül sonu itibarıyla geçen yılın sonuna kıyasla
Türkiye'nin yurt dışı varlıkları yüzde 11,2 azalışla 225 milyar dolar,
yükümlülükleri de %0,9 azalışla 593,5 milyar dolar oldu. Türkiye'nin
yurt dışı varlıkları ile yükümlülüklerinin farkı olarak tanımlanan net
UYP, eylül sonunda eksi 368,5 milyar dolar düzeyinde gerçekleşti.
TOBB Ekonomi Şurası'nda konuşan Cumhurbaşkanı Erdoğan,
"Mali disiplini koruyarak, büyüme ve istihdam odaklı bir anlayışla
yolumuza devam edeceğiz. Enflasyonla mücadele en önemli
önceliğimiz. Ülkemiz hazırlık devrini geride bırakıp artık şahlanış
dönemine giriyor" dedi. Erdoğan "Yatırımcılarımızı yüksek faizlere
ezdirmemeliyiz" ifadelerini kullandı. Enflasyonla mücadelenin en
önemli öncelikleri olduğunu belirten Erdoğan hedeflerinin
enflasyonu tek haneli seviyelere ulaştırmak olduğunu söyledi.
Bugün TCMB’nin faiz kararı ve verilecek mesajlar yakından
izlenecek.

Euro Bölgesi
Avrupa Merkez Bankası Başkanı Christine Lagarde, koronavirüs
pandemisine bağlı olarak ortaya çıkan ekonomik krizin, bir finansal
krize evrilmemesini sağlamanın, politik yapıcıların önündeki en
büyük zorluk olduğunu söyledi. Lagarde, AMB’nin temel politika
araçları olarak, 1,35 trilyon euroluk acil tahvil alım programı ile
uzun vadeli banka kredilerine odaklanmayı sürdüreceğini ifade etti.
Kısa sürede çıkacak bir aşının AMB’nin mevcut tahminlerini
değiştirmeyeceğini söyleyen Lagarde, bankanın zaten bu yönde bir
tıbbi çözümün 2021’de geleceğini varsaydığını kaydetti. Avrupa
Merkez Bankası yetkilileri aralık ayında piyasa tarafından güçlü bir
şekilde beklenen yeni parasal teşvikin büyüklüğe değil, niteliğe
odaklı olacağının sinyallerini veriyor. Avrupa Birliği ve Euro
Bölgesi'nin ekim ayı yıllık enflasyon verilerini yayımladı. Buna göre,
Euro Bölgesi'nde eylülde %0,3 düşüş şeklinde olan yıllık enflasyon,
tedbirlerinin sıkılaştırıldığı ekim ayında aynı seviyeyi sürdürdü.
Böylece, Euro Bölgesi'nde ağustos, eylül ve ekim aylarında eksi
enflasyon gerçekleşmiş oldu. AB'de eylül ayında %0,3 olan yıllık
enflasyon, ekimde de aynı oranı korudu.

ABD
Fed Başkanı Jerome Powell, dün artan vakalara ve "uzun bir yolu"
olan ekonomik toparlanmaya dikkat çekerek COVID-19 salgınının
olumsuz ekonomik etkileriyle mücadele etmeyi amaçlayan acil
durum programlarını durdurmanın zamanı olmadığını söyledi.
Böylece Powell acil durum kredi programlarının uzatılması
gerektiğine işaret etti. ABD'de konut başlangıçları, Ekim'de bir
önceki aya göre %4,9 artarak 1 milyon 530 bine çıkarken, inşaat
izinleri kayda değer bir değişim göstermeyerek 1 milyon 545 bin
seviyesinde seyretti. ABD'de Kovid-19 bulaşan kişi sayısı 12
milyona yaklaşırken, vaka sayılarındaki hızlı artış tedbirlerin
yeniden sıkılaştırılmasını ve ekonomideki toparlanmaya ilişkin
endişeleri beraberinde getirdi.

Piyasa Verileri

Pariteler Son Günlük Değ.
(%)

Haftalık Değ.
(%)

Yılbaşı Değ.
(%)

USDTRY 7.7137 -0.06 0.22 29.66
EURTRY 9.1399 -0.11 0.53 36.95
EURUSD 1.1849 -0.03 0.36 5.63
GBPUSD 1.3238 -0.23 0.89 -0.06
USDJPY 103.76 -0.09 -1.30 -4.51

Sepetler Son Günlük Değ.
bp

Haftalık Değ.
bp

Yılbaşı Değ.
bp

½ $ + ½ € 8.4550 -3.37 -16.00 214.30
Dolar Endeksi 92.4520 13.60 -51.10 -393.70
REK 60.6600 - - -1,562.00

Endeks Vadeliler Son Günlük Değ.
(%)

Haftalık Değ.
(%)

Yılbaşı Değ.
(%)

S&P 500 Yakın Vade 3,567.75 0.08 1.00 10.42
DAX Yakın Vade 13,093.50 -0.76 0.21 -1.16
Dow Jones Yakın
Vade 29,415.00 0.08 1.46 3.18

Emtialar Son Günlük Değ.
(%)

Haftalık Değ.
(%)

Yılbaşı Değ.
(%)

Ons Altın 1,861.50 -0.47 -0.75 22.64
Gram Altın 461.65 -0.51 -0.53 59.03
WTI 41.76 -0.27 1.27 -31.73
BRENT 44.25 -0.20 1.66 -33.76
Bakır 3.21 -0.53 2.48 14.93

Tahviller Son Günlük Değ.
bp

Haftalık Değ.
bp

Yılbaşı Değ.
bp

Türkiye 2 Yıllık 13.6400 -21.00 -87.00 186.00
Türkiye 10 Yıllık 12.2800 -7.00 -59.00 7.00
ABD 10 Yıllık 0.8520 -2.10 -2.80 -106.70
ABD 2 Yıllık 0.1710 -0.40 -0.60 -140.00
Almanya 10 Yıllık -0.5560 -0.30 -1.20 -36.80
Almanya 2 Yıllık -0.7390 -1.10 -1.50 -12.20

Gelişmekte Olan
Ülke Kurları Son Günlük Değ.

(%)
Haftalık Değ.

(%)
Yılbaşı Değ.

(%)
USDZAR 15.5050 0.35 -0.90 10.70
USDIDR 14,212.00 0.83 -0.03 2.35
USDTRY 7.7135 -0.06 0.22 29.66
USDRUB 76.0027 -0.04 -1.76 22.43
USDBRL 5.3633 0.00 -1.74 33.42
USDCNY 6.5706 0.15 -0.63 -5.64
USDMXN 20.3325 0.01 -1.44 7.53
USDCZK 22.2430 0.03 -1.01 -1.88
USDHUF 304.1800 0.02 1.24 3.13
USDPLN 3.7660 -0.05 -0.98 -0.73

444 0 435 www.gedikyatirim.com.tr

https://www.gedikyatirim.com.tr/


Gedik Forex Bülten 19 Kasım 2020

Euro/Dolar

Euro Bölgesi’nde eylülde %0,3 azalış kaydeden yıllık enflasyon,
tedbirlerinin sıkılaştırıldığı ekim ayında aynı seviyeyi sürdürerek
son iki ayda negatif seyrini korudu. ECB Başkanı C. Lagarde,
ECB’nin temel politika araçları olarak, 1,35 trilyon euroluk acil tahvil
alım programı ile uzun vadeli banka kredilerine odaklanmayı
sürdüreceğini ifade etti. ABD'de konut başlangıçları, ekim ayında
beklentileri aşarak bir önceki aya göre %4,9 arttı ve 1 milyon 530
bine çıktı. Küresel piyasalarda vaka sayılarındaki artışla endişeler
yükseliş kaydederken, risk iştahı dalgalı seyretti. 1,1826 seviyesinin
üzerinde paritede 1,1854- 1,1882 ve 1,1900 direnç seviyeleridir.
Geri çekilmelerde ise 1,1826 – 1,1800 ve 1,1788 izlenen destek
seviyeleridir.

Günlük Pivot Seviyeleri
   1.1887

  1.1873  

 1.1861   

1.1849    

 1.1835   

  1.1820  

   1.1808

GBP/USD

İngiltere’de dün ekim ayına ait enflasyon rakamları izlenirken,
ABD’de konut başlangıç verisi takip edildi. İngiltere’de enflasyon
ekim ayında %0,6 olan beklentilerin üzerinde %,7 olarak açıklandı.
Tüketici fiyatlarındaki artışta, giyim, gıda ve mobilya en yüksek
paylara sahip olan alt kalemler oldu. İngiltere Merkez Bankası
Başkan Yardımcısı D. Ramsden, piyasanın Brexit'in anlaşmasız
sonuçlanması ihtimaline %20 şans verdiğini söyledi. ABD'de konut
başlangıçları, Ekim'de bir önceki aya göre %4,9 artarak 1 milyon
530 bine çıkarken, inşaat izinleri anlamlı bir değişim göstermeyerek
1 milyon 545 bin seviyesinde seyretti. Bugün sınırlı geri çekilme
kaydeden paritede 1,3224 – 1,3200 – 1,3177 seviyeleri destek,
1,3255 – 1,3280 ve 1,3300 direnç seviyeleridir.

Günlük Pivot Seviyeleri
   1.3327

  1.3303  

 1.3270   

1.3238    

 1.3214   

  1.3191  

   1.3158

444 0 435 www.gedikyatirim.com.tr

https://www.gedikyatirim.com.tr/


Gedik Forex Bülten 19 Kasım 2020

USD/TRY

Dolar/TL kuru dün 7,6702 ve 7,7894 seviyeleri arasında hareket
ederek günü yataya yakın bir kapanışla 7,7180 seviyesinden
tamamladı. Geçen hafta ekonomi yönetimindeki değişimler ve
verilen mesajların ardından TCMB’ye yönelik güç kazanan faiz
artırım beklentileri Türk Lirası’nı desteklerken, bugünkü TCMB
toplantısı kritik önemde olacaktır. 400 – 500 baz puan aralığında
faiz artırım beklentileri yoğunlaşırken, TCMB’nin kararı TL’nin seyri
ve volatilite üzerinde belirleyici olacaktır. Küresel dolar endeksi dün
aşağı yönlü bir seyir izleyerek günü değer kaybıyla 92,31’li
seviyelerden tamamladı. Bu sabah 08:35 itibariyle küresel dolar
endeksi 92,47’li seviyelerden, Dolar/TL kuru ise 7,71 seviyelerine
yakın işlem görüyor.

Günlük Pivot Seviyeleri
   7.7440

  7.7340  

 7.7238   

7.7137    

 7.7037   

  7.6937  

   7.6835

EUR/TRY

Euro Bölgesi’nde yıllık enflasyon rakamları yurt içinde ise gündeme
dair gelişmeler takip edildi. Euro Bölgesi’nde eylülde %0,3 azalış
kaydeden yıllık enflasyon, tedbirlerinin sıkılaştırıldığı ekim ayında
aynı seviyede açıklanarak negatif seyrini korudu. Yurt içinde
Türkiye'nin eylül sonunda yurt dışı varlıkları 225 milyar dolar, yurt
dışı yükümlülükleri 593,5 milyar dolar oldu. Böylece net UYP,
eylülde eksi 368,5 milyar dolar açık verdi. Cumhurbaşkanı
Erdoğan, Enflasyonla mücadelenin en önemli öncelikleri olduğunu
belirterek, hedeflerinin enflasyonu tek haneli seviyelere ulaştırmak
olduğunu söyledi. Yurt içinde bugün TCMB’nin PPK toplantısı ön
planda olacak. Açıklanacak faiz kararı ve verilecek mesajlar TL
varlıkların seyri açısından belirleyici olacağından yakından takip
edilecek. 

Günlük Pivot Seviyeleri
   9.1905

  9.1735  

 9.1567   

9.1399    

 9.1229   

  9.1059  

   9.0891
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XAU/USD

Ons altın zayıf seyrini sürdürüyor. Piyasalarda, aşı çalışmaları takip
ediliyor. Pfizer, BioNTech ile geliştirdiği aşının son aşamasında
virüse karşı %95 etkili olduğunu belirtti. FDA onayı için hazırlık
aşamasında olduklarını ekledi. Ancak diğer yandan ikinci dalga
hızla yayılıyor ve kısıtlamalar kademeli bir şekilde artıyor.
Piyasalarda risk iştahı zayıf ve vaka artışı nedeniyle endişe verici
bir tablo var. Piyasalarda oluşabilecek bir panik havası emtialardan
da çıkışa neden olabilir. Bugün için açıklanacak önemli bir ABD
verisi bulunmuyor. Virüsün seyri altın içinde yakından izlenmeli.
Ons altın için 1864$ - 1856$ - 1850$ destek noktaları olarak
karşımıza çıkıyor. Yukarı yönlü harekette 1873$ - 1880$ - 1885$
direnç noktaları olarak takip edilebilir.

Günlük Pivot Seviyeleri
   1,886.96

  1,880.65  

 1,871.04   

1,861.43    

 1,855.12   

  1,848.82  

   1,839.20

DAX Yakın Vade

Pfizer’ın koronavirüs aşısının son deneyde yüzde 95 etkin çıktığı
açıkladı. Aşı kaynaklı olumlu haber akışları devam etmesine karşın
salgın kaynaklı endişeler ve tedbirlerin sıkılaştırılması küresel risk
iştahı ve hisse piyasaları üzerinde baskı oluşturuyor. Aşı
çalışmaları, salgın kaynaklı gelişmeler ve ekonomik veri akışları
yakından izlenmeye devam edilecektir. Avrupa borsaları günü hafif
alıcılı bir seyirle tamamlarken, DAX vadeli kontratı günü %0,53’lük
yükselişle 13.194 seviyesinden kapattı. Bu sabah ise salgın
kaynaklı endişeler nedeniyle satışların etkili olduğu DAX
vadelisinde aşağı yönlü hareketlerde 13.000 – 12.921 ve 12.865
seviyeleri destek olarak takip edilebilir. Yükselişlerde ise 13.135 -
13.200 ve 13.274 seviyeleri direnç konumunda bulunmaktadır.

Günlük Pivot Seviyeleri
   13,157.00

  13,128.50  

 13,111.00   

13,093.50    

 13,065.00   

  13,036.50  

   13,019.00
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Dow Jones Yakın Vade

Dow Jones endeksi dünü %1.16 düşüşle 29.438 puandan
tamamladı. ABD'de dün açıklanan vaka sayılarındaki artış, bazı
eyaletlerde kısıtlamalara yeniden başlanması ve New York'ta
okulların yeniden kapanacağının duyurulması, ABD borsalarının
dünkü seyrini olumsuz etkiledi. Aşıya dair gelişmeler sürüyor.
Pfizer, BioNTech ile geliştirdiği aşı çalışmalarında üçüncü aşama
denemelerinin de sonuçlandığını ve aşının virüse karşı %95 etkili
olduğunu bildirdi. En kısa sürede FDA'ya onaya verilmesi için
hazırlık içerisinde olduğu belirtildi. Bu açıdan olumlu olmasına
karşın her gün vaka sayılarındaki hızlı artış piyasaları tedirgin
ediyor. Bu sabahta vadeli piyasa sınırlı düşüşle işlem görüyor.
Sözleşme için 29.462 - 29.615 - 29.772 direnç noktaları, 29.214 -
29.077 - 28.884 destek noktaları.

Günlük Pivot Seviyeleri
   29,589.33

  29,509.67  

 29,462.33   

29,415.00    

 29,335.33   

  29,255.67  

   29,208.33

S&P 500 Yakın Vade

S&P 500 endeksi dünü %1.16 kayıpla 3.567 puandan kapattı.
Açıklanan dünkü vaka sayılarındaki artışın etkisi borsaları baskıladı
ve negatif kapanışlara neden oldu. ABD'de bazı eyaletlerde
kısıtlamaların yapılacağı belirtilirken, New York'ta okulların
kapanacağı duyuruldu. Pfizer, BioNTech ile olan aşı çalışmasının
üçüncü aşamasınında sonuçlandığını ve aşının virüse karşı %95
etkili olduğunu ifade etti. FDA'ya onaya vermek için son hazırlıkları
yaptıklarını ekledi. Aşı ile ilgili çalışmaların hız kazanması
piyasalara nefes aldırmasına karşın vaka artışı tedirgin ediyor ve
ikinci dalga hızla yayılıyor. Bu sabahta ABD vadelileri hafif ekside
işlem görüyor. Sözleşme için 3.587 - 3.609 - 3.631 direnç noktaları
olarak izlenebilir. Aşağı yönlü hareketlerde, 3.546 - 3.522 - 3.499
destek noktaları.

Günlük Pivot Seviyeleri
   3,589.67

  3,579.58  

 3,573.92   

3,568.25    

 3,558.17   

  3,548.08  

   3,542.42
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Brent Petrol

Brent petrol 44$ üzerinde seyrediyor. Bu hafta API ve DOE
tarafından açıklanan stoklar beklentilerin üzerinde artış kaydetti.
Petrol fiyatları üzerinde ciddi bir baskı yaratmasa bile yine de sınırlı
negatif yorumlanıyor çünkü petrolde talep hala zayıf. Dünya
genelinde ikinci dalganın önüne geçilemiyor ve virüs hızla yayılıyor.
Bazı ülkelerde kısıtlamalar başladı. Şimdilik seyahat yasakları
açıklanmadı ancak açıklanması durumunda petrol için düşüşe
neden olabilir. Aşı çalışmaları devam ediyor. Pfizer, son yapmış
olduğu deneyinde BioNTech ile geliştirdiği aşının virüse karşı %95
etkili olduğunu belirtti ve FDA onayı için hızlandıklarını ekledi. Aşı
konusu yakından izleniyor. Brent petrol için 44,33$ - 44,57$ -
44,87$ direnç noktaları, 44,02$ - 43,72$ - 43,45$ destek noktaları
olarak izleniyor.

Günlük Pivot Seviyeleri
   44.89

  44.68  

 44.46   

44.25    

 44.04   

  43.82  

   43.61

USD/JPY

ABD'de konut başlangıçları, Ekim'de bir önceki aya göre %4,9
artarak 1 milyon 530 bine çıkarken, inşaat izinleri anlamlı bir
değişim göstermeyerek 1 milyon 545 bin seviyesinde seyretti. Fed
Başkanı Powell gerçekleştirdiği konuşmasında acil durum kredi
programlarının uzatılması gerektiğine işaret etti. Gevşeme
politikasının yan etkilerini izlemekte olduklarının altını çizen
Japonya Merkez Bankası Başkanı Haruhiko Kuroda, para
politikasında gevşeme olmayacağının ve gereken ayarlamaları
yapmaya devam edeceklerinin altını çizdi. Mevsim koşulları ile
birlikte sert yükseliş kaydeden vaka sayıları JPY’de değer
kazancının yaşanmasında etkili olmaya devam ediyor. Paritede
103,64 – 103,44 ve 103,,34 seviyeleri destek, 104,00 - 104,12 ve
104,34 izlenecek direnç seviyeleridir.

Günlük Pivot Seviyeleri
   104.19

  104.09  

 103.93   

103.76    

 103.66   

  103.55  

   103.39
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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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