
Forex Bülten 23 Kasım 2020

Piyasa Gündemi

TCMB’nin güçlü faiz artırımı ve sadeleşme adımı sonrasında yurt
içindeki olumlu hava genel olarak korunurken, ekonomi
cephesindeki gelişmeler ve atılacak olası adımlar piyasaların
takibinde yer almaya devam edecektir. Küresel çapta ise aşı
kaynaklı olumlu gelişmeler devam ederken, vaka sayılarındaki artış
ve salgın kaynaklı endişeler risk oluşturmaya devam ediyor. Bugün
küresel çapta açıklanacak öncü PMI rakamları önemli olacaktır. 

Açıklanacak Önemli Ekonomik Veriler  
     
•    12:00 Euro Bölgesi – Öncü İmalat/Hizmet PMI Önem: Yüksek
•    17:45 ABD – Öncü İmalat/Hizmet PMI Önem: Yüksek

Türkiye
Politika faizinin ardından haftalık swap işlemlerinde kullanılan TL
faizi de yükseltildi. Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası haftalık
swap işlemlerinde kullanılan TL faizini %13,25'ten %15'e yükseltti.
BDDK'nın TL mevduatların cazibesini artırmak için aktif rasyosunda
yeni revizyona hazırlandığı belirtildi. Türkiye İstatistik Kurumu'nun
açıkladığı verilere göre tüketici güven endeksi kasım ayında %2,2
oranında azalarak 80,1 oldu. Geçen 12 aylık döneme göre gelecek
12 aylık dönemde dayanıklı tüketim mallarına harcama yapma
düşüncesi endeksi Ekim ayında 97,4 iken, Kasım ayında %1,2
oranında azalarak 96,2 oldu. Cumhurbaşkanı Erdoğan, 18.
MÜSİAD EXPO Fuarı'nda yaptığı konuşmada, "Milletimizin
geleceğine güvenle bakabilmesi için bugün almamız gereken
tedbirler neyse onları hayata geçirmekten kaçınmıyoruz. Gerekirse
şu aşamada bazı acı ilaçları içmemiz gerektiğinin de farkındayız.
Yapılan faiz artırımı kararını bu çerçevede değerlendiriyorum."
dedi. Hazine ve Maliye Bakanı Lütfi Elvan, Merkez Bankası Para
Politikası Kurulu Kararının ardından makroekonomik politikalarla
ilgili bir değerlendirme yaptı. Elvan, fiyat istikrarına odaklı para
politikasının, kamu mali disiplini ile destekleneceğini belirterek,
kamu ücret ve fiyatlarının enflasyon hedeflerine uyumlu olarak
belirleneceğini aktardı. Aracılık maliyetlerinin düşürülmesini ve
kredi ile mevduat piyasalarındaki fiyatlamaların serbest piyasa
mekanizması içerisinde oluşmasının önemli olduğunu belirtti.

Euro Bölgesi
AB üyesi ülkelerin liderleri, toplam 1,8 milyar avroluk 2021-2027
yılları bütçesi ve koronavirüsün ekonomik sonuçlarına karşı
hazırlanan kurtarma programı konusunda uzlaşı sağlayamadı. AB,
Pfizer ve BioNTech aşısı için doz başına 15,5 euro (18,34 dolar)
ödemeyi kabul etti. Almanya'nın üretici fiyat endeksi ekim ayında
yılık %0,7 düşerken, aylık bazda %0,1 yükseldi. Ara mallar ve
dayanıklı olmayan tüketici malları ekimde yıllık bazda sırasıyla
%0,4 ve %0,5 değer kaybetti. ECB Başkanı C. Lagarde, ECB'nin
salgının uzun dönem trendlerinden olan ekonomiyi dijitalleştirme
çalışmalarına başlaması gerektiğini ve büyümeyi sürdürülebilir hale
getirerek, istihdamı azaltmadan dönüştürme gereğine işaret etti.

ABD
Koronavirüs salgınının ekonomik etkileriyle mücadele etmek için
merkez bankaları yöneticileri mali desteklerin de artması gerektiğini
belirtirken ABD'de Hazine Bakanlığı ile Fed arasında 'acil durum
fonu' gerilimi yaşandı. ABD Hazine Bakanı Steven Mnuchin, Kovid-
19 salgınının ekonomik etkilerine yönelik kredi programları
kapsamında kullanılmayan 455 milyar dolarlık fonun Fed'den geri
istenmesine ilişkin kararı değerlendirdi. Kararın siyasi bir mesele
olmadığını belirten Mnuchin, 800 milyar doları aşkın kaynağın
gerektiğinde kullanılabileceğini bildirdi. ABD'de koronavirüs
aşısının uygulanmasına 11 Aralık tarihinde başlanabileceğine
ilişkin haber akışı ön plana çıktı.

Piyasa Verileri

Pariteler Son Günlük Değ.
(%)

Haftalık Değ.
(%)

Yılbaşı Değ.
(%)

USDTRY 7.6516 0.16 -0.73 28.62
EURTRY 9.0859 0.23 -0.56 36.14
EURUSD 1.1874 0.13 0.19 5.86
GBPUSD 1.3321 0.21 0.93 0.57
USDJPY 103.75 -0.07 -0.78 -4.52

Sepetler Son Günlük Değ.
bp

Haftalık Değ.
bp

Yılbaşı Değ.
bp

½ $ + ½ € 8.3675 6.75 -1.75 205.55
Dolar Endeksi 92.2620 -13.50 -38.00 -412.70
REK 60.6600 - - -1,562.00

Endeks Vadeliler Son Günlük Değ.
(%)

Haftalık Değ.
(%)

Yılbaşı Değ.
(%)

S&P 500 Yakın Vade 3,562.25 0.23 -1.68 10.25
DAX Yakın Vade 13,159.00 0.27 0.01 -0.66
Dow Jones Yakın
Vade 29,290.00 0.27 -1.93 2.74

Emtialar Son Günlük Değ.
(%)

Haftalık Değ.
(%)

Yılbaşı Değ.
(%)

Ons Altın 1,873.94 0.05 -0.72 23.46
Gram Altın 460.98 0.40 -1.43 58.80
WTI 42.48 0.00 2.14 -30.56
BRENT 45.33 0.41 3.04 -32.14
Bakır 3.27 0.06 1.90 17.15

Tahviller Son Günlük Değ.
bp

Haftalık Değ.
bp

Yılbaşı Değ.
bp

Türkiye 2 Yıllık 13.8800 6.00 -5.00 210.00
Türkiye 10 Yıllık 11.8500 -5.00 -48.00 -36.00
ABD 10 Yıllık 0.8310 -2.60 -6.70 -108.80
ABD 2 Yıllık 0.1610 -1.00 -1.80 -141.00
Almanya 10 Yıllık -0.5920 -2.10 -4.50 -40.40
Almanya 2 Yıllık -0.7630 -1.90 -2.90 -14.60

Gelişmekte Olan
Ülke Kurları Son Günlük Değ.

(%)
Haftalık Değ.

(%)
Yılbaşı Değ.

(%)
USDZAR 15.3693 0.26 0.29 9.73
USDIDR 14,165.50 -0.40 0.65 2.02
USDTRY 7.6514 0.16 -0.73 28.61
USDRUB 76.0826 -0.21 -0.19 22.56
USDBRL 5.3803 -0.16 -0.92 33.85
USDCNY 6.5628 0.00 -0.33 -5.75
USDMXN 20.0545 -0.04 -1.11 6.06
USDCZK 22.1807 -0.21 -0.55 -2.15
USDHUF 303.2400 -0.02 0.10 2.81
USDPLN 3.7628 -0.09 -0.36 -0.81
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Euro/Dolar

Euro Bölgesi’nde kasım ayına ait tüketici güveni 17,6 azalış
kaydetti. Bu azalışta vaka sayılarındaki artışla oluşan endişeler
etkili oldu. AB liderleri toplam 1,8 milyar euroluk 2021-2027 yılları
bütçesi ve koronavirüs ekonomik sonuçlarına karşı hazırlanan
kurtarma programı konusunda anlaşamadı. Almanya'nın üretici
fiyat endeksi ekim ayında yılık %0,7 düşerken, aylık bazda %0,1
yükseldi. ABD’de veri akışı sakin bulunurken, hafta sonu ABD'de
koronavirüs aşısının uygulanmasına 11 Aralık tarihinde
başlanabileceğine ilişkin haber akışı ön plana çıktı. Bu haber akışı
ile toparlanma kaydeden risk iştahıyla paritede yükseliş çabası
görülmektedir. Paritede yükselişlerde 1,1882 – 1,1900 ve 1,1919
seviyeleri direnç, 1,1850 – 1,1826 ve 1,1800 izlenen destek
seviyeleridir.

Günlük Pivot Seviyeleri
   1.1912

  1.1896  

 1.1885   

1.1874    

 1.1858   

  1.1842  

   1.1831

GBP/USD

Avrupa Birliği, İngiltere'nin Brexit sonrası ticaret anlaşmasının
önündeki ana engellerin üstesinden gelebilmek için yeterince çaba
sarf etmediğini açıkladı. Ekim ayında perakende satışlar aylık
bazda %1,2 artışla toparlanmasını sürdürürken, yıllık bazda %5,8
seviyesinde açıklandı. ABD’de haftanın son işlem günü açıklanan
önemli veri akışı bulunmazken, gündeme dair gelişmeler takip
edildi. ABD’de acil durum borçlanma imkanlarına ilişkin Hazine
Bakanı Steven Mnuchin ile Fed arasındaki anlaşmazlık risk iştahını
baskıladı. Bugün öncü hizmet ve imalat PMI rakamları takip
edilecek. Toparlanma kaydeden paritede 1,3330 seviyesinin
üzerinde 1,3356- 1,3400 ve 1,3440 seviyeleri direnç, 1,3280 -
1,3235 ve 1,3206 destek seviyeleridir.

Günlük Pivot Seviyeleri
   1.3369

  1.3348  

 1.3335   

1.3321    

 1.3300   

  1.3280  

   1.3266
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USD/TRY

TCMB'nin dünkü toplantısında beklentilere paralel güçlü bir faiz
artırımına gitmesi ve sadeleşme adımı Türk Lirası'nda güçlü değer
kazanımlarını beraberinde getirdi. Kurlarda perşembe günü
yaşanan sert düşüşün ardından cuma günü ise tepki hareketlerinin
etkili olduğu izlendi. Dolar/TL kuru cuma günü 7,5382 ve 7,7014
seviyeleri arasında yukarı yönlü hareket ederek günü yükselişle
7,6394 seviyesinden tamamladı. Küresel dolar endeksi dalgalı bir
seyir izleyerek günü hafif alıcılı bir kapanışla 92,40 seviyesinden
tamamladı. Bugün yurt içinde önemli bir ekonomik veri akışı
bulunmazken, ABD tarafında öncü PMI rakamları takip edilecektir.
Bu sabah 08:35 itibariyle küresel dolar endeksi
92,26’lı seviyelerden, Dolar/TL kuru ise 7,65 seviyelerine yakın
işlem görüyor.

Günlük Pivot Seviyeleri
   7.6954

  7.6829  

 7.6673   

7.6516    

 7.6392   

  7.6267  

   7.6111

EUR/TRY

Euro Bölgesi’nde kasım ayına ait tüketici güveni 17,6 azalış
kaydetti. Bu azalışta vaka sayılarındaki sert artış sonrası oluşan
endişeler etkili oldu. Yurt içinde ise tüketici güven endeksi kasım
ayında %2,2 oranında azalarak 80,1 oldu. Hazine ve Maliye Bakanı
Lütfi Elvan, Merkez Bankası Para Politikası Kurulu Kararının
ardından makroekonomik politikalarla ilgili bir değerlendirme yaptı.
Elvan, fiyat istikrarına odaklı para politikasının, kamu mali disiplini
ile destekleneceğini belirterek, kamu ücret ve fiyatlarının enflasyon
hedeflerine uyumlu olarak belirleneceğini aktardı. Ayrıca Elvan,
Kredi ve mevduat fiyatlamalarının serbest piyasada oluşmasının
önemli olduğunu vurguladı. Haftanın son işlem günü paritede
toparlanma yaşandı. Bu sabah ise parite 9,0732 seviyesinden
fiyatlanıyor.

Günlük Pivot Seviyeleri
   9.1530

  9.1296  

 9.1077   

9.0859    

 9.0625   

  9.0391  

   9.0172
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XAU/USD

Ons altın yatay seyrini koruyor. Aşıya dair çalışmalardaki ilerleme
ve Cuma günü Pfizer ve BioNTech, acil kullanım için ABD Gıda ve
İlaç Dairesine (FDA) başvuruda bulunduğunu belirtmesi, altın için
pek olumlu olmadı. Bu başvurunun ardından aşının
uygulanabileceği tarihin 11 Aralık olduğu ifade ediliyor. Ancak,
dünya genelinde ikinci dalganın önüne geçilemiyor, Avrupa'da
karantinalar devam ederken, ABD'de kademeli bir şekilde
kısıtlamalara başladı. Bu haftada virüsün seyri kritik. Mali paket ise
belirsizliğini koruyor ve bir anlaşma olacağına dair kısa vade için
umut yok bu durumda altının yön arayışını sürdürmesine neden
oluyor. Bugün ABD PMI verileri açıklanacak. Ons altın için 1876$ -
1884$ - 1890$ direnç noktaları olarak izlenebilir. 1867$ - 1860$ -
1855$ destek noktaları.

Günlük Pivot Seviyeleri
   1,883.54

  1,879.77  

 1,876.84   

1,873.92    

 1,870.14   

  1,866.37  

   1,863.44

DAX Yakın Vade

Aşı çalışmalarıyla ilgili son dönemde olumlu gelişmeler yaşansa da
vaka sayılarındaki artış, salgın kaynaklı endişeler ve tedbirlerdeki
sıkılaşma küresel risk iştahı ve hisse piyasaları üzerinde zaman
zaman baskı oluşturuyor. Aşı çalışmaları, salgın kaynaklı
gelişmeler ve ekonomik veri akışları yakından izlenmeye devam
edilecektir. Avrupa borsaları cuma günü etkili olan tepki alımlarıyla
günü hafif alıcılı bir seyirle tamamlarken, DAX vadeli kontratı da
günü %0,31’lik yükselişle 13.124 seviyesinden kapattı. Bu sabah
hafif alıcılı bir seyrin izlendiği DAX vadelisinde yukarı yönlü
hareketlerde 13.207 – 13.291 ve 13.353 seviyeleri direnç olarak
takip edilebilir. Geri çekilmelerde ise 13.032 – 12.960 ve 12.850
seviyeleri destek konumundadır. Bugün Avrupa’da öncü PMI
rakamları açıklanacaktır. 

Günlük Pivot Seviyeleri
   13,231.83

  13,205.67  

 13,182.33   

13,159.00    

 13,132.83   

  13,106.67  

   13,083.33
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Dow Jones Yakın Vade

Dow Jones endeksi cuma günü %0.75 düşüşle 29.263 puandan
tamamladı. ABD borsaları için aşıya dair gelişmeler olumlu oldu
ancak ABD'de günlük vaka sayılarındaki rekor artış fiyatlamaları
olumsuz etkiledi. Vaka artışı nedeniyle ABD'de kısıtlamalar yeniden
başlamış durumda. Cuma günü, Pfizer ve BioNTech, acil kullanım
için ABD Gıda ve İlaç Dairesine (FDA) başvuruda bulunduğunu
belirtti. Bu haberin ardından ABD'de koronavirüs aşısının
uygulanmasına 11 Aralık'ta başlanabileceği söyleniyor. Bu haftada,
virüsün seyri, aşı ile ilgili gelişmeler ve ABD Hazine Bakanlığı ile
Fed arasındaki fon konusu da yakından izlenecek. Bugün için
ABD'de PMI verileri açıklanacak. Sözleşme için 29.214 - 29.077 -
28.884 destek noktaları olurken, 29.462 - 29.615 - 29.772 direnç
noktaları olarak izlenebilir.

Günlük Pivot Seviyeleri
   29,584.00

  29,456.00  

 29,372.00   

29,288.00    

 29,160.00   

  29,032.00  

   28,948.00

S&P 500 Yakın Vade

S&P 500 endeksi cuma gününü %0.68 kayıpla 3.557 puandan
kapattı. Aşıya dair umut verici gelişmelere rağmen ABD'de günlük
sayıda rekor vaka artışlarının görülmesi fiyatlamaları olumsuz
etkilemeye devam etti. Artışlar nedeniyle ABD'de kısıtlamalar
yeniden başladı. Cuma günü, Pfizer ve BioNTech, acil kullanım için
ABD Gıda ve İlaç Dairesine (FDA) başvuruda bulunduğunu belirtti.
Bu haberin ardından ABD'de koronavirüs aşısının uygulanmasına
11 Aralık'ta başlanabileceği söyleniyor. Vakaların durumu, aşı ile
ilgili gelişmeler ve Fed ile Hazine Bakanlığı arasındaki fon konusu
bu haftanın gündeminde olabilir. Bugün ABD PMI verileri
açıklanacak. Sözleşme için 3.546 - 3.522 - 3.499 destek noktaları
takip edilebilir. Yukarıda, 3.587 - 3.609 - 3.631 direnç noktaları
olarak izlenebilir.

Günlük Pivot Seviyeleri
   3,592.08

  3,579.42  

 3,570.83   

3,562.25    

 3,549.58   

  3,536.92  

   3,528.33
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Brent Petrol

Petrol fiyatları yeni haftaya yükselişle başladı. Aşıya dair gelişmeler
ve Cuma günü, Pfizer ve BioNTech, acil kullanım için ABD Gıda ve
İlaç Dairesine (FDA) başvuruda bulunduğunu belirtti. Bu haberin
ardından 11 Aralık tarihinde aşının uygulanabileceği söyleniyor.
Diğer yandan, Birleşik Arap Emirlikleri (BAE) Yüksek Petrol
Konseyi (SPC), Abu Dabi'de, 22 milyar varillik rezervi olduğu
tahmin edilen petrol sahası keşfedildiğini duyurdu. Ayrıca,
önümüzdeki 5 yıl içinde 122 mlyr $ yatırım yaparak, üretim
hedefledikleri söyleniyor. Bu gelişmeler, petrol açısından olumlu
yorumlandı ve Brent petrol 45$ çevresinde işlem görüyor. Petrol
için virüsün seyri ve aşı gelişmeleri bu haftanın gündeminde
olacaktır. Brent petrol için 44,87$ - 44,57$ - 44,26$ destek
noktaları, 45,40$ - 45,71$ - 46,05$ direnç noktaları.

Günlük Pivot Seviyeleri
   45.77

  45.55  

 45.44   

45.33    

 45.11   

  44.89  

   44.78

USD/JPY

ABD'de haftanın son işlem günü sakin veri akışı bulunurken,
gündeme dair gelişmeler ön plandaydı. Koronavirüs salgınının
ekonomik etkileriyle mücadele etmek için merkez bankaları
yöneticileri mali desteklerin de artması gerektiğini belirtirken
ABD'de Hazine Bakanlığı ile Fed arasında acil durum fonu gerilimi
yaşandı. Japonya’da cuma günü öncü imalat PMI endeksi 48,3’e
gerilerken, hizmet PMI endeksi 46,7 seviyesinde açıklanarak
anlamlı değişim kaydetmediği gözlendi. Japonya’nın başkenti
Tokyo’da koronavirüse karşı uyarı düzeyi 4. seviyeye yükseltildi.
Vaka sayılarındaki artışla JPY’de görülen değer kazancı sürmeye
devam ediyor. Geri çekilmelerde kısa vadede 103,66 – 103,45 ve
103,28 seviyeleri destek, toparlanmalarda 104,00 – 104,14 ve
104,34 direnç seviyeleridir.

Günlük Pivot Seviyeleri
   104.04

  103.95  

 103.85   

103.75    

 103.66   

  103.58  

   103.48
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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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