
Forex Bülten 27 Kasım 2020

Piyasa Gündemi

TCMB dünkü PPK özetinde zorunlu karşılıklarda değişikliğe ihtiyaç
olduğu vurgusunun ardından piyasalar kapandıktan sonra zorunlu
karşılık oranlarını yükseltti. Zorunlu karşılıklarda kredi şartı da
kaldırıldı. Yurt içinde TL varlıklarda pozitif hava korunurken, küresel
çaptaki gelişmeler de önemini koruyor. Bugün yılın son Finansal
İstikrar Raporu açıklanacak olup, TCMB’nin piyasalarla kuracağı
iletişim önemli olacaktır. 

Açıklanacak Önemli Ekonomik Veriler  
     
•    10:00 Türkiye – Ekonomik Güven Endeksi Önem: Orta 
•    10:30 TCMB Finansal İstikrar Raporu Önem: Yüksek

Türkiye
Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası 475 baz puan faiz artışına
karar verilen Kasım ayı Para Politikası Kurulu toplantısının
özetlerini yayımladı. Toplantı özetinde önümüzdeki dönemde
parasal duruşun sıkılığı, enflasyonu etkileyen tüm unsurlar dikkate
alınarak, enflasyonda kalıcı düşüş sağlanana kadar kararlılıkla
sürdürüleceği vurgulandı. Ayrıca TCMB’nin zorunlu karşılık
düzenlemesinde değişikliğe ihtiyaç olduğu değerlendirmesi de ön
plana çıktı. Bu sabah ise zorunlu karşılıklarda kredi büyümesi şartı
kaldırıldığı açıklandı. TCMB tarafından haftalık para, banka ve
menkul kıymet istatistikleri yayımlandı. Merkez Bankası'nın
verilerine göre, yabancı yatırımcılar geçen hafta hisse senedi ve
tahvil alımlarına devam etti. Yerli yatırımcıların bankalardaki döviz
hesabı geçtiğimiz hafta 2,4 milyar dolar arttı ve döviz
hesaplarındaki toplam tutar 228 milyar 164 milyon dolar ile rekor
kırdı. Merkez Bankası'nın net uluslararası rezervleri 20 Kasım'da
bir önceki haftaya göre yaklaşık 2 milyar dolar artarak 18,45 milyar
dolara yükseldi. Cumhurbaşkanı Erdoğan ve Katar Emiri El Sani'nin
katılımıyla dün iki ülke arasında anlaşmalar imzalandı. Türkiye ile
Katar Borsa İstanbul'da yüzde 10'luk hissenin alımına ilişkin
anlaşma ön plana çıktı. Bugün yurt içinde kasım ayına ait ekonomik
güven endeksi ve yılın son Finansal İstikrar Raporu açıklanacak.
TCMB’nin piyasalarla kuracağı iletişim yurt içi piyasalar açısından
önemli olacaktır. 

Euro Bölgesi
Almanya Başbakanı Angela Merkel, ülkede COVID-19
kısıtlamalarının 20 Aralık'a kadar devam edeceğini ancak
gerektiğinde bunun ocak ayı başına kadar uzatılabileceğini söyledi.
Riccardo Fraccaro, Avrupa Merkez Bankasının koronavirüs krizi
boyunca farklı hükümetlere verdiği borçların, ulusların
toparlanmasının ve yeniden yapılanmasının desteklenmesi için
silinmesi ya da sonsuza kadar saklanması gerektiğini belirtti.
Kaynaklara dayandırılan bir habere göre Almanya’da koronavirüs
pandemisinin etkisini dengelemeye yönelik fonlamayı desteklemek
için federal hükümetin borçlanması gelecek yıl 180 milyar euro
civarına ulaşabileceği belirtildi.

ABD
Şükran günü nedeniyle dün spot piyasaların kapalı olduğu ABD’de
ekonomik veri akışı yer almadı. Bugün de erken kapanış yapacak
olan ABD’de takip edilecek önemli bir ekonomik veri bulunmuyor.
Aşı kaynaklı iyimserliğin genel olarak korunduğu küresel
piyasalarda ABD seçimine ilişkin belirsizliğin bu haftaki gelişmelerle
azalması risk iştahını gücünü korumasına katkı sağlıyor. Aynı
zamanda ABD’de vaka sayıları ve eyaletler nezdindeki tedbirler de
takip ediliyor.

Piyasa Verileri

Pariteler Son Günlük Değ.
(%)

Haftalık Değ.
(%)

Yılbaşı Değ.
(%)

USDTRY 7.8536 -0.23 2.80 32.01
EURTRY 9.3655 -0.23 3.31 40.33
EURUSD 1.1926 0.10 0.56 6.31
GBPUSD 1.3373 0.12 0.60 0.96
USDJPY 103.99 -0.25 0.16 -4.30

Sepetler Son Günlük Değ.
bp

Haftalık Değ.
bp

Yılbaşı Değ.
bp

½ $ + ½ € 8.6325 -11.25 33.25 232.05
Dolar Endeksi 91.8850 -10.90 -51.20 -450.40
REK 60.6600 - - -1,562.00

Endeks Vadeliler Son Günlük Değ.
(%)

Haftalık Değ.
(%)

Yılbaşı Değ.
(%)

S&P 500 Yakın Vade 3,630.25 0.35 2.14 12.36
DAX Yakın Vade 13,287.50 -0.09 1.25 0.31
Dow Jones Yakın
Vade 29,841.00 0.21 2.15 4.68

Emtialar Son Günlük Değ.
(%)

Haftalık Değ.
(%)

Yılbaşı Değ.
(%)

Ons Altın 1,809.83 -0.11 -3.37 19.24
Gram Altın 456.97 -0.34 -0.48 57.39
WTI 44.96 1.01 5.84 -26.50
BRENT 47.79 0.22 5.85 -28.46
Bakır 3.37 0.82 3.14 20.76

Tahviller Son Günlük Değ.
bp

Haftalık Değ.
bp

Yılbaşı Değ.
bp

Türkiye 2 Yıllık 14.3700 1.00 55.00 259.00
Türkiye 10 Yıllık 12.3100 -2.00 41.00 10.00
ABD 10 Yıllık 0.8550 -2.80 2.40 -106.40
ABD 2 Yıllık 0.1540 -0.80 -0.70 -141.70
Almanya 10 Yıllık -0.5890 0.00 0.30 -40.10
Almanya 2 Yıllık -0.7650 -0.30 -0.20 -14.80

Gelişmekte Olan
Ülke Kurları Son Günlük Değ.

(%)
Haftalık Değ.

(%)
Yılbaşı Değ.

(%)
USDZAR 15.2003 -0.09 -0.84 8.52
USDIDR 14,120.60 -0.02 -0.72 1.70
USDTRY 7.8536 -0.23 2.80 32.01
USDRUB 75.7107 0.03 -0.70 21.96
USDBRL 5.3371 0.08 -0.96 32.77
USDCNY 6.5777 0.03 0.22 -5.54
USDMXN 19.9935 -0.27 -0.34 5.74
USDCZK 21.9240 -0.17 -1.36 -3.29
USDHUF 302.5900 -0.14 -0.23 2.59
USDPLN 3.7546 -0.07 -0.31 -1.03
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Euro/Dolar

Avrupa Merkez Bankası’nın en son gerçekleştirdiği toplantıya ilişkin
tutanaklar yayınlandı. Avrupa Merkez Bankası, ekonomik verilerin
Euro bölgesindeki ekonomik toparlanmanın ivme yitirmekte
olduğuna dikkat çekerek, pandeminin kalıcı etkiler bırakabileceği
uyarısı yaptı. ABD’de dün şükran günü olması nedeniyle piyasalar
kapalı bulunurken, bugün piyasalarda erken kapanış
gerçekleşecek. Parite önceki günkü yükselişin ardından dün dalgalı
bir seyir izledi. 1,1940 seviyesinin test edildiği günde bugünde
pozitif görünüm sürüyor. Yükselişlerde dün test edilen zirve olan
1,1940 – 1,1952 ve 1,1964 izlenecek direnç seviyeleridir. Geri
çekilmelerde ise kısa vadede 1,1910 – 1,1900 ve 1,1885 takip
edilecek destek seviyeleridir. 

Günlük Pivot Seviyeleri
   1.1958

  1.1944  

 1.1935   

1.1926    

 1.1912   

  1.1898  

   1.1889

GBP/USD

İngiltere Maliye Bakanı Rishi Sunak, İngiltere ve AB'nin Brexit
ticaret anlaşması imzalayabileceğini, anlaşmanın şeklinin açık
olduğunu ancak Londra'nın herhangi bir bedel karşılığında bir
anlaşmaya imza atmayacağını bildirdi. İngiltere’de alınan
koronavirüs önlemleri etkisiyle iş gücünün yüzde 15'inin ücretsiz
izinde olduğu duyuruldu. ABD’de piyasaların bugün erken kapanış
gerçekleştirmesi beklenirken, açıklanacak önemli veri akışı
bulunmuyor. Dün yaşanan geri çekilmenin ardından paritede bugün
toparlanma kaydedilmektedir. Yükselişlerde 1,3397- 1,3422 ve
1,3444 takip edilen direnç seviyeleri konumundadır. Geri
çekilmelerde ise 1,3345 seviyesinin altında 1,3318 – 1,3300 ve
1,3292 izlenecek direnç seviyeleridir.

Günlük Pivot Seviyeleri
   1.3416

  1.3397  

 1.3385   

1.3373    

 1.3354   

  1.3335  

   1.3323
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USD/TRY

TCMB dünkü PPK özetinde zorunlu karşılıklarda değişikliğe ihtiyaç
olduğu vurgusunun ardından piyasalar kapandıktan sonra zorunlu
karşılık oranlarını yükseltti. Zorunlu karşılıklarda kredi şartı da
kaldırıldı. Hafta başında yukarı yönlü hareketlerin yaşandığı kur
cephesinde dün aşağı yönlü bir fiyatlama etkili oldu. Dolar/TL kuru
dün 7,9663 – 7,8518 seviyeleri arasında hareket ederek günü
düşüşle 7,8713 seviyesinden tamamladı. Küresel dolar endeksi
günü yatay bir kapanışla 91,99 seviyesinden kapattı. Bugün yurt
içinde ekonomik güven endeksi ile Finansal İstikrar Raporu
açıklanacak. TCMB’nin piyasalarla kuracağı iletişim önemli
olacaktır. Bu sabah 08:40 itibariyle dolar endeksi 91,91’li
seviyelerden, Dolar/TL kuru ise 7,88'li seviyelerden işlem görüyor.

Günlük Pivot Seviyeleri
   7.9163

  7.9033  

 7.8784   

7.8536    

 7.8405   

  7.8275  

   7.8026

EUR/TRY

Almanya Başbakanı Merkel, ülkede kısıtlamaların 20 Aralık'a kadar
devam edeceğini ancak gerektiğinde bunun ocak ayı başına kadar
uzatılabileceğini söyledi. Yurt içinde benzer şekilde vaka
sayısındaki sert artış endişelerin gündemde kalmasında rol
oynarken, TCMB’nin kasım ayı PPK toplantısının özeti yayımladı.
Özette, zorunlu karşılık düzenlenmesine ilişkin değerlendirmeler,
önümüzdeki dönemde parasal duruşun sıkılığı, enflasyonu
etkileyen tüm unsurlar dikkate alınarak, enflasyonda kalıcı düşüş
sağlanana kadar kararlılıkla sürdürüleceği belirtildi. ECB
tutanaklarında da ekonomik toparlanmadaki ivme kaybına ve salgın
endişelerine ilişkin değerlendirmeler yer aldı. TL varlıklarda dün
kaydedilen değer kazancı bugünde sürmektedir. Bu sabah parite
9,3924 seviyesinden fiyatlanıyor.

Günlük Pivot Seviyeleri
   9.4417

  9.4256  

 9.3956   

9.3655    

 9.3494   

  9.3333  

   9.3033
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XAU/USD

Ons altın dün 1805 ve 1818 seviyeleri arasında dar bantta
dalgalanarak 1809 seviyesinden kapanış gerçekleştirdi. ABD’de
piyasalar dün şükran günü sebebiyle kapalı bulunurken, ons altında
toparlanma çabası hakimdi. Önceki gün ABD’de hizmet sektörü
başta olmak üzere alınan son tedbirlerin istihdama olumsuz
yansıması ile haftalık işsizlik maaşına başvuranların
başvurusundaki artış ons altında toparlanmayı destekledi.  Dolarda
küresel çapta gün içindeki dalgalı seyir ons altın üzerinde de etkili
oldu. Bugün ABD’de piyasaların erken kapanış gerçekleştirmesi
beklenirken, ons altında 1,800 seviyesinin üzerinde 1818 – 1830 ve
1841 seviyeleri direnç olarak öne çıkmaktadır. Geri çekilmelerde
ise 1800 – 1780 ve 1765 destek seviyeleri olarak izlenmektedir. 

Günlük Pivot Seviyeleri
   1,825.71

  1,819.81  

 1,814.82   

1,809.83    

 1,803.93   

  1,798.02  

   1,793.04

DAX Yakın Vade

ABD’deki seçim belirsizliğinin azalması ve aşı cephesindeki olumlu
gelişmeler küresel hisse piyasalarını ve risk iştahını desteklerken,
dün de olumlu hava genel olarak korundu. Hisse piyasalarında dün
sakin bir görünüm etkili oldu. Aşı çalışmalarıyla ilgili gelişmeler,
ekonomik veri akışları ve salgın kaynaklı endişeler yakından
izlenmeye ve gündemi oluşturmaya devam edecektir. Avrupa
borsaları dalgalı bir seyirle dün günü hafif satıcılı kapanışlarla
tamamlarken, DAX vadeli kontratı günü yatay bir kapanışla 13.299
seviyesinden kapattı. Bu sabah hafif satıcılı bir seyrin izlendiği DAX
vadelisinde aşağı yönlü hareketlerde 13.200 – 13.116 ve 13.030
seviyeleri destek olarak takip edilebilir. Yükselişlerde ise 13.330 –
13.370 ve 13.461 seviyeleri direnç konumundadır. 

Günlük Pivot Seviyeleri
   13,362.00

  13,326.50  

 13,307.00   

13,287.50    

 13,252.00   

  13,216.50  

   13,197.00
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Dow Jones Yakın Vade

ABD borsaları dün tatil nedeniyle kapalı olurken, bugün yarım gün
işlem görecek. ABD vadelilerinde bu sabah yataya yakın karışık bir
seyir izleniyor. Dow Jones vadelileri bu sabah 09:00 civarında
%0,20’ye yakın sınırlı bir kayıpla seyrediyor. Genel olarak aşı
çalışmalarına yönelik olumlu haber akışı ve Başkanlık değişimine
yönelik gelen haberler olumlu havayı desteklerken, bugün yarım
gün işlem görecek endekste volatilitenin düşük seyretmesi
beklenebilir. Sözleşmede bugün ilk olarak 30.000 ve devamında
tarihi zirve olan 30.165 izleyeceğimiz dirençler olacak. Aşağıda ise
29.800 ilk destek olarak izlenebilir. Buranın altında 29.720 ve
29.640 diğer destek noktaları olacaktır.

Günlük Pivot Seviyeleri
   30,146.00

  30,027.00  

 29,934.00   

29,841.00    

 29,722.00   

  29,603.00  

   29,510.00

S&P 500 Yakın Vade

ABD borsaları dün tatil nedeniyle kapalı olurken, bugün yarım gün
işlem görecek. ABD vadelilerinde bu sabah yataya yakın karışık bir
seyir izleniyor. S&P 500 vadelilerinde de bu sabah kararsız bir
görünüm mevcut. Yarım gün işlem görecek piyasalarda bugün
volatilitenin düşük olması beklenebilir. Sözleşmede 3.640 – 3.655
ve 3.668 seviyeleri direnç olarak takip edilebilir. Geri çekilmelerde
ise 3.615 – 3.588 ve 3.542 seviyeleri destek konumundadır. 

Günlük Pivot Seviyeleri
   3,667.75

  3,653.25  

 3,641.75   

3,630.25    

 3,615.75   

  3,601.25  

   3,589.75
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Brent Petrol

ABD’deki seçim belirsizliğinin azalması ve aşı cephesindeki olumlu
gelişmeler bu hafta küresel risk iştahını destekleyen gelişmeler
olarak karşımıza çıkıyor. Son dönemde aşı gelişmelerinin küresel
enerji talebi toparlanmasını destekleyeceğine dair iyimser
beklentiler petrol fiyatlarını desteklerken, brent petrolde güçlü
yükselişler görüldü. Son günlerdeki yükselişlerin ardından
dün düzeltme hareketleri etkili oldu. Ayrıca salgın kaynaklı
endişeler risk faktörü olarak izleniyor. Bu sabah yataya yakın bir
seyirle 47,70$ seviyelerinden işlem gören brent petrolde yukarı
yönlü hareketlerde 48,20$ - 49,30$ ve 50,00$ seviyeleri direnç
olarak takip edilebilir. Geri çekilmelerin devam etmesi durumunda
ise 47,00$ - 46,35$ ve 45,40$ seviyeleri destek konumunda
bulunmaktadır. 

Günlük Pivot Seviyeleri
   48.36

  48.18  

 47.98   

47.79    

 47.61   

  47.43  

   47.23

USD/JPY

ABD’de dün şükran günü olması nedeniyle piyasalar kapalı
bulunurken, bugün piyasalarda erken kapanış gerçekleşecek.
Japonya'da yeni tip korona virüs vaka sayısının artış hızının
önlenmemesi halinde yeni yıl öncesi olağan üstü hal uygulamasının
yürürlüğe girebileceği kaydedildi. Salgın kaynaklı endişeler
gündemdeki yerini korurken, sıkılaştırma tedbirleri yakından
izlenmeye devam ediyor. ABD’de yeni teşvik umutları öne çıkarken,
paritede geri çekilme kaydedilmektedir. Dün 104,47 seviyesinden
gelen satışlarla geri çekilmenin yaşandığı paritede zayıf seyir
sürmektedir. Satıcılı seyrin kaydedildiği paritede kısa vadede
103,85 – 103,64 ve 103,44 seviyeleri destek, 104,10 – 104,34 ve
104,56 direnç seviyeleridir.

Günlük Pivot Seviyeleri
   104.57

  104.43  

 104.21   

103.99    

 103.85   

  103.70  

   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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