
Forex Bülten 20 Kasım 2020

Piyasa Gündemi

TCMB dünkü toplantısında piyasa beklentilere paralel 475 baz
puan faiz artırımına gitti. Ayrıca tüm fonlamanın haftalık repo
üzerinden yapılacağı da ifade edildi. TCMB’nin faiz artırımı ve
sadeleşme adımı sonrasında TL varlıklarda değer kazanımları
izlendi. Salgın kaynaklı endişeler risk iştahı üzerinde baskı
oluştururken, ABD’de ekonomik destek paketine ilişkin
müzakerelerin yeniden başlayacağı beklentileri güç kazandı.  

Açıklanacak Önemli Ekonomik Veriler  
     
•    10:00 Türkiye – Tüketici Güveni Önem: Orta
•    18:00 Euro Bölgesi – Tüketici Güveni Önem: Orta

Türkiye
Merkez Bankası, politika faizini beklentilere paralel olarak 475 baz
puan artırdı ve %15’e yükseltti. Merkez Bankası, faiz artışının
yanında fonlama kompozisyonunda sadeleşmeye giderek, artık
tüm fonlamanın haftalık repodan yapılacağını duyurdu. Türkiye
Cumhuriyet Merkez Bankası faiz kararında geçen sadeleşmeye
ilişkin ayrı bir açıklama yayımladı. Açıklamada 20 Kasım tarihinden
itibaren fonlamanın haftalık repodan karşılanacağı belirtildi. 20-26
Kasım tarihleri arasında da gecelik borç verme faizinin yüzde 15
olarak uygulanacağı açıklandı. Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası
tarafından para sermeye ve haftalık menkul kıymet istatistikleri
yayımlandı. Merkez Bankası'nın verilerine göre, yabancı
yatırımcılar geçen hafta 294 milyon dolarlık tahvil, 614 milyon
dolarlık hisse senedi aldı. Merkez Bankası'nın brüt döviz rezervleri
geçtiğimiz hafta bir önceki haftaya göre 1 milyar 540 milyon dolar
geriledi. Böylece TCMB'nin brüt döviz rezerv tutarı 40 milyar 374
milyon dolara düştü.

Euro Bölgesi
Avrupa Merkez Bankası (ECB) Başkanı C. Lagarde Avrupa
Parlamentosu'nda yaptığı konuşmada, Avrupa genelinde süren
COVID-19 vaka sayısındaki artış ve buna karşı sıkılaştırılan
önlemlerin zaten yüksek düzeyde olan belirsizlikleri artırdığını ve
küresel ekonominin mücadele etmesi gereken bir durum
oluşturduğunu söyledi. Lagarde görünümü etkileyen diğer
faktörlerin ise kısmi ya da dengesiz de olsa ekonomik büyüme ve
hizmet sektöründe görülen inatçı zayıflama olduğunu ekledi.
ECB'nin COVID-19 krizine aynı kararlılıkla yaklaşmaya devam
ettiğini ifade eden Lagarde, Euro Bölgesi'nin toparlanması için mali
teşviklerin halen kritik olduğunu söyledi. Mali teşvik paketinin
gecikmeden uygulanması gerektiğinin altı çizildi.

ABD
ABD’de işsizlik maaşı başvurularında artış kaydedildi. Önceki hafta
709 bin olan başvurular 711 bin olarak revize edilirken son haftada
da başvurular 742 bine yükseldi. Başvurulardaki yükselişin nedeni
ise alınan yeni tedbirler oldu. Hizmet sektörünü direkt etkileyen
önlemler nedeniyle başvurularda artış görülürken ülkede vaka
artışının rekor kırması tedbirlerin daha da sıkılaştırılacağına işaret
ediyor. Şimdilik ekonomik alanda bir karantinanın olmayacağını
söyleyen yetkililer vaka sayısının yüksek olduğu yerlerdeki
önlemlerin daha da artırılacağını açıkladı ve ilk olarak New York’ta
okulların kapatılırken restoran, bar ve cafelerde de saatler geri
çekildi. Mevcut konut satışları ise ekim ayında aylık bazda 4,3%
açıklanarak beklentilerin üzerinde açıklandı. ABD Hazine Bakanı
Steven Mnuchin Fed'in kullanmadığı acil durum fonlarını geri
vermesini istedi. Talebi kabul etmeyen Fed, "acil durum
imkanlarının ekonomiye dayanak olma niteliğinin sürmesi
gerekiyor" açıklaması yaptı.

Piyasa Verileri

Pariteler Son Günlük Değ.
(%)

Haftalık Değ.
(%)

Yılbaşı Değ.
(%)

USDTRY 7.5788 0.37 -1.09 27.39
EURTRY 9.0053 0.37 -0.52 34.94
EURUSD 1.1883 0.04 0.42 5.93
GBPUSD 1.3277 0.02 0.79 0.24
USDJPY 103.79 0.02 -0.82 -4.49

Sepetler Son Günlük Değ.
bp

Haftalık Değ.
bp

Yılbaşı Değ.
bp

½ $ + ½ € 8.3000 -15.50 -13.00 198.80
Dolar Endeksi 92.2380 -5.60 -48.60 -415.10
REK 60.6600 - - -1,562.00

Endeks Vadeliler Son Günlük Değ.
(%)

Haftalık Değ.
(%)

Yılbaşı Değ.
(%)

S&P 500 Yakın Vade 3,563.75 -0.45 -0.51 10.30
DAX Yakın Vade 13,079.00 -0.04 -0.10 -1.26
Dow Jones Yakın
Vade 29,258.00 -0.63 -0.52 2.63

Emtialar Son Günlük Değ.
(%)

Haftalık Değ.
(%)

Yılbaşı Değ.
(%)

Ons Altın 1,866.81 0.01 -1.20 22.99
Gram Altın 454.85 0.39 -2.36 56.69
WTI 41.80 -0.69 3.46 -31.67
BRENT 44.30 -0.43 3.43 -33.69
Bakır 3.23 1.21 2.84 15.76

Tahviller Son Günlük Değ.
bp

Haftalık Değ.
bp

Yılbaşı Değ.
bp

Türkiye 2 Yıllık 13.8200 18.00 -14.00 204.00
Türkiye 10 Yıllık 11.9000 -38.00 -54.00 -31.00
ABD 10 Yıllık 0.8290 -2.80 -6.90 -109.00
ABD 2 Yıllık 0.1650 -0.60 -1.40 -140.60
Almanya 10 Yıllık -0.5710 0.00 -2.40 -38.30
Almanya 2 Yıllık -0.7460 -0.20 -1.20 -12.90

Gelişmekte Olan
Ülke Kurları Son Günlük Değ.

(%)
Haftalık Değ.

(%)
Yılbaşı Değ.

(%)
USDZAR 15.4152 0.22 -0.62 10.06
USDIDR 14,197.50 0.11 0.05 2.25
USDTRY 7.5788 0.37 -1.09 27.39
USDRUB 76.2613 0.26 -1.42 22.85
USDBRL 5.3055 -0.08 -2.88 31.99
USDCNY 6.5745 -0.14 -0.48 -5.58
USDMXN 20.2167 0.42 -0.96 6.92
USDCZK 22.1681 -0.07 -0.78 -2.21
USDHUF 302.1270 0.19 0.08 2.43
USDPLN 3.7644 0.14 -0.63 -0.77
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Euro/Dolar

Euro Bölgesi’nde ağustos ayında 21,0 milyar euro seviyesinde
bulunan cari işlemler fazlası eylül ayında 33,5 milyar euro
seviyesinde açıklandı. Avrupa Merkez Bankası Başkanı Christine
Lagarde, Avrupa parlamentosunda yaptığı konuşmada, mali teşvik
paketinin gecikmeden uygulanması gerektiğini belirtti. ABD ilk kez
işsizlik maaşı başvurusunda bulunanların sayısı, 14 Kasım ile biten
haftada 742 bin seviyesine çıkarak piyasa beklentilerinin aksine
yükseliş kaydetti. Başvurulardaki yükselişin nedeni ise alınan yeni
tedbirler oldu. Yükseliş ivmesinin korunduğu paritede 1,1900 –
1,1919 ve 1,1934 takip edilecek direnç seviyeleri konumundadır.
Geri çekilmelerde ise 1,1868 – 1,1846 ve 1,1826 izlenen destek
seviyeleridir.

Günlük Pivot Seviyeleri
   1.1921

  1.1906  

 1.1895   

1.1883    

 1.1869   

  1.1854  

   1.1842

GBP/USD

İngiltere Ticaret Bakanı L.Truss dün Kanada ile yıl sonundan önce
ticaret anlaşması hedeflerine bağlı olduklarını belirtti. Bu
anlaşmanın İngiltere Başbakanı Boris Johnson'ın Avrupa Birliği
dışında küresel ticarette yeni yön çizme çabalarına destek
olabileceği belirtiliyor. Vaka sayılarındaki artışla ABD’de ilk kez
işsizlik maaşı başvurusunda bulunanların sayısı, geçen hafta 742
bin seviyesine çıkarak piyasa beklentilerinin aksine yükseliş
kaydetti. Vaka sayılarındaki artışla alınan tedbirler risk iştahı
üzerinde baskı oluştururken, İngiltere’de bugün ekim ayın ait
perakende satış verisi takip edilecek. Dün yaşnan geri çekilmenin
ardından bugün toparlanam kaydeden paritede 1,3280 seviyesinin
üzerinde 1,3300 - 1,3318 ve 1,3338 seviyeleri direnç, 1,3250 -
1,3224 ve 1,3206 destek seviyeleridir.

Günlük Pivot Seviyeleri
   1.3330

  1.3307  

 1.3292   

1.3277    

 1.3254   

  1.3231  

   1.3216
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USD/TRY

TCMB dünkü toplantısında piyasa beklentilere paralel 475 baz
puan faiz artırımına giderek politika faizini %10,25’ten %15,0
seviyesine yükseltti. Faiz kararının yanında tüm fonlamanın haftalık
repo üzerinden yapılacağını da ifade edildi. Faiz artırımı ve
sadeleşme adımı Türk Lirası’nda güçlü değer kazanımlarını
beraberinde getirdi. Dolar/TL kuru dün 7,7345 ve 7,5160 seviyeleri
arasında aşağı yönlü hareket ederek günü düşüşle 7,5512
seviyesinden tamamladı. Küresel dolar endeksi dün dalgalı bir seyir
izleyerek günü yatay bir kapanışla 92,30’lu seviyelerden
tamamladı. Bu sabah 08:35 itibariyle küresel dolar endeksi
92,25’li seviyelerden, Dolar/TL kuru ise 7,76 seviyelerine yakın
işlem görüyor.

Günlük Pivot Seviyeleri
   7.6405

  7.6120  

 7.5954   

7.5788    

 7.5502   

  7.5216  

   7.5050

EUR/TRY

Avrupa Merkez Bankası Başkanı C. Lagarde Avrupa
Parlamentosu'nda yaptığı konuşmada, Avrupa genelinde vaka
sayısındaki artış ve buna karşı sıkılaştırılan önlemlerin zaten
yüksek düzeyde olan belirsizlikleri artırdığını belirtti. Mali teşvik
paketinin gecikmeden uygulanması gerektiğini vurguladı. Yurt
içinde ise Merkez Bankası’nın faiz kararı ve ileriye yönelik verdiği
mesajlar ön plandaydı. Merkez Bankası, politika faizini beklentilere
paralel olarak 475 baz puan artırdı ve %15’e yükseltti. Merkez
Bankası, faiz artışının yanında fonlama kompozisyonunda
sadeleşmeye giderek, artık tüm fonlamanın haftalık repodan
yapılacağını duyurdu. Karar sonrası TL varlıklarda değer kazancı
desteklendi ve paritede 8,8765 seviyesi test edildi. Bu sabah parite
8,9934 seviyesinden fiyatlanıyor.

Günlük Pivot Seviyeleri
   9.0867

  9.0480  

 9.0266   

9.0053    

 8.9665   

  8.9277  

   8.9064
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XAU/USD

Ons altın 1900$ direncini aşmakta zorlanıyor. Altın için aşı
haberleri, teşvik paketine dair görüşmelerin yeniden başlanacağına
dair algı aslında olumsuz. Senato Çoğunluk Lideri Cumhuriyetçi
Mitch McConnell'ın salgının ekonomik etkileriyle mücadeleye
yönelik destek paketi için Demokratlarla müzakereleri sürdürmeyi
kabul ettiğine dair söylemler basına yansıdı. Aşının yanında teşvik
paketine dair haberlerde izlenmeli. Altın fiyatları üzerinde bir diğer
etkili olan gelişme ise altın destekli borsa yatırım fonlarındaki
pozisyonların azaltılması da altının düşüşünü tetikliyor. Altın bir
süre daha yön arayışını sürdürebilir. Aşı, teşvik paketi ve virüsün
seyri, altının yön belirlemesi için önemli başlıklar. Ons altın için
1864$ - 1856$ - 1850$ destekler, 1873$ - 1880$ - 1885$ direnç
noktaları.

Günlük Pivot Seviyeleri
   1,879.56

  1,874.71  

 1,870.76   

1,866.81    

 1,861.96   

  1,857.11  

   1,853.16

DAX Yakın Vade

Aşı çalışmalarıyla ilgili son dönemde önemli ilerlemeler ve olumlu
gelişmeler yaşansa da vaka sayılarındaki artış, salgın kaynaklı
endişeler ve tedbirlerdeki sıkılaşma küresel risk iştahı ve hisse
piyasaları üzerinde baskı oluşturuyor. Aşı çalışmaları, salgın
kaynaklı gelişmeler ve ekonomik veri akışları yakından izlenmeye
devam edilecektir. Avrupa borsaları dün zayıf bir görünüm ortaya
koydu ve günü değer kayıplarıyla tamamladı. DAX vadeli kontratı
da günü %0,83’lük düşüşle 13.084 seviyesinden kapattı. Bu sabah
yataya yakın bir seyrin izlendiği DAX vadelisinde aşağı yönlü
hareketlerde 13.000 – 12.921 ve 12.865 seviyeleri destek olarak
takip edilebilir. Yükselişlerde ise 13.140 - 13.200 ve 13.291
seviyeleri direnç konumunda bulunmaktadır.

Günlük Pivot Seviyeleri
   13,129.17

  13,112.33  

 13,095.67   

13,079.00    

 13,062.17   

  13,045.33  

   13,028.67
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Dow Jones Yakın Vade

Dow Jones endeksi dünü %0.15 artışla 29.483 puandan
tamamladı. Aşı çalışmalarına dair gelişmeler borsaları olumlu
etkilerken, ABD'de vaka artışı da bir taraftan tedirgin ediciydi.
Dolayısıyla zaman zaman borsalar üzerinde satışlara neden oldu.
Dün akşam ise borsalarda sınırlı da olsa pozitif kapanışlar dikkat
çekti. Aşı çalışmalarının etkisinin yanında Senato Çoğunluk Lideri
Cumhuriyetçi Mitch McConnell'ın salgının ekonomik etkileriyle
mücadeleye yönelik destek paketi için Demokratlarla müzakereleri
sürdürmeyi kabul ettiğine dair söylemler basına yansıdı. Teşvik
paketi bu anlamda çok önemli ve görüşmeler yeniden devam
ederse borsalar nefes alabilir. Sözleşme için 29.214 - 29.077 -
28.884 destekler, 29.462 - 29.615 - 29.772 dirençler olarak
izlenebilir.

Günlük Pivot Seviyeleri
   29,443.33

  29,360.67  

 29,309.33   

29,258.00    

 29,175.33   

  29,092.67  

   29,041.33

S&P 500 Yakın Vade

S&P 500 endeksi dünü %0.36 yükselişle 3.580 puandan kapattı.
Dün akşam endekslerdeki pozitif kapanışta, aşı çalışmalarının
yanında Senato Çoğunluk Lideri Cumhuriyetçi Mitch McConnell'ın
salgının ekonomik etkileriyle mücadeleye yönelik destek paketi için
Demokratlarla müzakereleri sürdürmeyi kabul ettiğine dair
söylemler basına yansıdı. Teşvik paketine dair görüşmelere ara
verilmişti. Görüşmelerin yeniden başlanacağına dair umut
piyasalara nefes aldırabilir. Salgın hızla yayıldığı için borsalar
açısından da pek olumlu algılanmıyor. Bu açıdan virüsün seyri
yakından izlenmeli. Sözleşme için 3.587 - 3.609 - 3.631 direnç
noktaları olarak izlenebilir. Aşağı yönlü hareketin görülmesi
durumunda ise 3.546 - 3.522 - 3.499 destek noktaları olarak takip
edilebilir.

Günlük Pivot Seviyeleri
   3,595.50

  3,581.25  

 3,572.50   

3,563.75    

 3,549.50   

  3,535.25  

   3,526.50
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Brent Petrol

Petrol fiyatları bu hafta aşı çalışmalarındaki ilerlemenin etkisiyle
olumlu etkilendi. Brent petrol 44$ üzerindeki seyrini korumaya
devam ediyor. Dünya genelinde salgının hızla yayılması piyasaları
tedirgin ederken, petrol içinde talep açısından baskı yaratıyor.
Dolayısıyla petrol fiyatlarındaki seyir çok güçlü olamıyor. ABD'de
durdurulan teşvik paketi görüşmelerine dair umut verici bir haber
var. Senato Çoğunluk Lideri Cumhuriyetçi Mitch McConnell'ın
salgının ekonomik etkileriyle mücadeleye yönelik destek paketi için
Demokratlarla müzakereleri sürdürmeyi kabul ettiğine dair
söylemler basına yansıdı. Hem aşı hem pakete dair görüşmelerin
devam edecek olması petrol içinde ileride olumlu yorumlanabilir.
Brent petrol için 44,33$ - 44,57$ - 44,87$ dirençler, 44,02$ - 43,72$
- 43,45$ destek noktaları.

Günlük Pivot Seviyeleri
   44.77

  44.66  

 44.48   

44.30    

 44.18   

  44.07  

   43.89

USD/JPY

ABD'de haftalık işsizlik maaşı başvuruları ve mevcut konut satışları
takip edildi. ABD ilk kez işsizlik maaşı başvurusunda bulunanların
sayısı, geçen hafta 742 bin seviyesine çıkarak piyasa
beklentilerinin aksine yükseliş kaydetti. Mevcut konut satışları ise
ekim ayında aylık bazda 4,3% açıklanarak beklentilerin üzerinde
açıklandı. Vaka sayılarındaki artışla JPY’de görülen değer kazancı
sürmeye devam ediyor. Japonya’da bu sabah tüketici fiyat endeksi
rakamları açıklandı. Ekim ayına ait TÜFE yıllık bazda %0,4
azalırken, çekirdek tüfe de azalış %0,7 şeklinde açıklandı. Japonya
ve ABD’de artan vaka sayıları risk unsurları olarak takip
ediliyor. Geri çekilmelerin devam etmesi durumunda 103,66 –
103,45 ve 103,28 seviyeleri destek, toparlanmalarda 104,00 –
104,14 ve 104,34 direnç seviyeleridir.

Günlük Pivot Seviyeleri
   104.07

  103.99  

 103.89   

103.79    

 103.71   

  103.64  

   103.54
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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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