
Forex Bülten 30 Kasım 2020

Piyasa Gündemi

Aşı cephesindeki olumlu gelişmeler risk iştahını desteklemeye
devam ederken, vaka sayılarında devam eden artış aşağı yönlü
risk unsuru olarak izleniyor. Yurt içinde son dönemde atılan
normalleşme adımlarının ardından siyasi ve ekonomik gelişmeler
izlenmeye devam edilecek. Bugün yurt içinde 2020/3Ç GSYH
rakamı açıklanacak olup, konsensüs beklentiler yıllık bazda %5,0
oranında büyüme kaydedilmesi yönünde şekilleniyor. (Gedik
Yatırım: %4,2)

Açıklanacak Önemli Ekonomik Veriler  
     
•    10:00 Türkiye – 2020/3Ç GSYH Önem: Yüksek
•    10:00 Türkiye – Dış Ticaret Dengesi Önem: Yüksek

Türkiye

TCMB, TL ve yabancı para yükümlülüklere uygulanan zorunlu
karşılık oranlarını artırdı. Yapılan bu değişikliklerle birlikte
piyasadan 12,3 milyar lira ve 5,7 milyar dolar karşılığı döviz
çekilmesi hedefleniyor. Ayrıca zorunlu karşılıklarda reel kredi
büyümesi şartı kaldırılırken, normalleşme adımları devam etti.
Cuma günü yayımlanan yılın son Finansal İstikrar Raporu’nda, fiyat
istikrarının önemine vurgu yapılırken, kredi büyümesindeki
yavaşlama eğiliminin süreceği değerlendirmesi paylaşıldı.
Ekonomik güven endeksi %3,5 düşüşle kasım ayında 89,5
oldu. Cuma günü Cumhurbaşkanı Erdoğan, Kanal İstanbul'un ihale
aşamasına geldiğini ve projeye yerli ve yabancı talebinin arttığını
belirtti. İletişim Başkanlığı, Berat Albayrak ve Arda Ermut'un Türkiye
Varlık Fonu Yönetim Kurulu üyeliğinin sona erdiğini açıkladı.
Yönetim Kurulu'na Yatırım Ofisi Başkanı Ahmet Burak Dağlıoğlu
atandı. Bugün ise yurt içinde ekim ayı dış ticaret dengesi ile
2020/3Ç’e ait GSYH rakamı açıklanacak. Büyüme rakamı yurt içi
piyasalar üzerinde etkili olacaktır. 

Euro Bölgesi

Fransa ve Almanya’nın Joe Biden’ın ekibiyle erken temasa geçerek
Avrupa Birliği ve ABD arasındaki ticaret ilişkilerini normalleştirmeye
çalıştığı haberi takip edildi. Avrupa Merkez Bankası yetkilileri,
bankaların kâr payı ödemelerinin önündeki engelin dikkatli bir
biçimde kaldırılabileceğine dair sinyaller verdi. Avrupa Merkez
Bankası politika yapıcılarından olan Francois Villeroy de Galhau,
İtalyan danışmanın borçların silinmesi teklifini bu durumun oldukça
tehlikeli bir yol olduğunu ifade ederek reddetti. Euro Bölgesi’nde
cuma günü kasım ayına ait güven endeksleri takip edilirken, tüketici
güveni -15,5 seviyesinden kasım ayında salgın kaynaklı endişeler
nedeniyle -17,6 seviyesine düşüş gösterdi. Bugün Almanya’da
açıklanacak kasım ayı enflasyon rakamları takip edilecektir. 

ABD

ABD Başkanı Trump, Seçiciler Kurulunun Joe Biden'ın başkanlığını
kesinleştirmesi durumunda bunun yanlış bir adım olacağını ancak
yine de Beyaz Saray'ı bırakacağını söyledi. ABD’de seçime ilişkin
azalan belirsizlik ile aşı cephesindeki olumlu gelişmeler küresel risk
iştahını destekleyen gelişmeler olarak karşımıza çıkıyor. Ancak
vaka sayılarında dünya çapında devam eden ciddi artış risk unsuru
olarak izlenmeye devam ediliyor. Cuma günü Şükran günü tatili
nedeniyle yarım gün işlem gören ABD piyasalarında önemli bir veri
akışı yer almadı. Bugün ABD’de ekim ayına ait bekleyen konut
satış rakamları takip edilecek.

Piyasa Verileri

Pariteler Son Günlük Değ.
(%)

Haftalık Değ.
(%)

Yılbaşı Değ.
(%)

USDTRY 7.8539 0.08 -0.42 32.02
EURTRY 9.4094 0.43 0.76 40.99
EURUSD 1.1974 0.12 1.15 6.75
GBPUSD 1.3342 0.35 0.18 0.72
USDJPY 103.86 -0.20 -0.68 -4.42

Sepetler Son Günlük Değ.
bp

Haftalık Değ.
bp

Yılbaşı Değ.
bp

½ $ + ½ € 8.6000 -3.25 23.25 228.80
Dolar Endeksi 91.6830 -9.90 -82.20 -470.60
REK 60.6600 - - -1,562.00

Endeks Vadeliler Son Günlük Değ.
(%)

Haftalık Değ.
(%)

Yılbaşı Değ.
(%)

S&P 500 Yakın Vade 3,615.25 -0.34 1.10 11.89
DAX Yakın Vade 13,252.00 -0.74 0.68 0.04
Dow Jones Yakın
Vade 29,665.00 -0.46 0.40 4.06

Emtialar Son Günlük Değ.
(%)

Haftalık Değ.
(%)

Yılbaşı Değ.
(%)

Ons Altın 1,770.37 -0.92 -3.58 16.64
Gram Altın 447.03 -0.50 -3.99 53.97
WTI 44.87 -1.46 4.45 -26.65
BRENT 47.56 -1.82 3.81 -28.81
Bakır 3.43 1.71 5.76 23.10

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 12.2600 -5.00 41.00 5.00
ABD 10 Yıllık 0.8370 -0.50 -1.80 -108.20
ABD 2 Yıllık 0.1540 0.00 -1.20 -141.70
Almanya 10 Yıllık -0.5930 -0.40 -0.10 -40.50
Almanya 2 Yıllık -0.7590 0.30 0.40 -14.20

Gelişmekte Olan
Ülke Kurları Son Günlük Değ.

(%)
Haftalık Değ.

(%)
Yılbaşı Değ.

(%)
USDZAR 15.2644 0.02 -1.03 8.98
USDIDR 14,146.70 0.49 -0.38 1.88
USDTRY 7.8539 0.08 -0.42 32.02
USDRUB 76.1335 0.20 -0.03 22.64
USDBRL 5.3444 0.14 -1.65 32.95
USDCNY 6.5873 0.16 0.02 -5.40
USDMXN 20.0623 0.01 -0.51 6.10
USDCZK 21.8922 -0.01 -1.49 -3.43
USDHUF 302.1250 -0.15 -0.91 2.43
USDPLN 3.7437 -0.18 -0.91 -1.31
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Euro/Dolar

ECB yetkililerinin, bankaların gelecek yıl temettü ödeme
engellerinin dikkatlice kalkması fikrine sıcak yaklaşmaya başladığı
haftanın son işlem günü öne çıkan haber akışıydı. Euro
Bölgesi’nde kasım ayında tüketici güveni 17,6 seviyesinde azalışla
gerilemeye devam etti. Gerilemede vaka sayılarındaki artış alınan
tedbirlerin etkili olduğu görülmektedir. Şükran günü tatili nedeniyle
yarım gün işlem gören ABD piyasalarında önemli bir veri akışı yer
almadı. Bugün ABD’de ekim ayına ait bekleyen konut satış
rakamları takip edilecek. Geçen hafta yükseliş ivmesinin
kaydedildiği paritede bu sabahta pozitif seyir sürmektedir.
Yükselişlerde kısa vadede 1,1974 – 1,1995 ve 1,2013 izlenecek
direnç seviyeleridir. Geri çekilmelerde ise 1,1940 – 1,1920 ve
1,1900 destek seviyeleridir.

Günlük Pivot Seviyeleri
   1.1998

  1.1987  

 1.1981   

1.1974    

 1.1964   

  1.1953  

   1.1946

GBP/USD

Perşembe günü Brexit görüşmelerine yönelik gündemle 9 günlük
yükseliş serisini sonlandıran GBPUSD paritesi haftanın son
gününde zayıf seyrini devam ettirdi. “Şükran Günü” nedeniyle dolar
tarafında sakin bir seyrin izlendiği cuma gününde İngiltere’nin
AB’nin Brexit balıkçılık önerisini kabul etmediği ve görüşmelerin
hafta sonu devam edeceğine yönelik gündem takip edildi. Bugün
BoE’den Tenreyro ve ECB başkanı Lagarde’ın açıklamalarının yanı
sıra ABD ekim ayı bekleyen konut satışlar verisi takip edilecek.
Haftaya yukarı yönlü başlayan paritede bugün 1,3345 seviyesinin
üzerinde 1,3365 ve 1,3398 seviyeleri önem kazanacaktır. Geri
çekilmelerde ise 1,3320 seviyesinin altında ise 1,3290 ve 1,3265
seviyeleri destek noktaları olarak takip edilebilir.

Günlük Pivot Seviyeleri
   1.3384

  1.3364  

 1.3353   

1.3342    

 1.3322   

  1.3303  

   1.3292
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USD/TRY

Dolar/TL kuru cuma günü 7,7681 ve 7,8903 seviyeleri arasında
dalgalanarak günü 7,8477 seviyesinden tamamladı. Haftanın son
gününe 7,88-7,89 bandında başlayan Dolar/TL kuru gün içinde
TCMB’den gelen normalleşme adımları ve finansal istikrar raporu
sonrası 7,76 ile son 4 günün en düşüklerini test etti. Yurtdışında
“Şükran Günü” tatili nedeniyle gündem sakin kalırken yurtiçinde
Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın açıklamaları sonrası kur 7,80
seviyesinin üzerinde dengelendi. Bugün yurtiçinde 3.çeyrek
büyüme verisinin yanı sıra ekim ayı dış ticaret dengesi verisi takip
edilecek. Yurtdışında ise ABD ekim ayı bekleyen konut satışları
verisi önemli olacak. Sabah 08:20 itibariyle küresel dolar endeksi
91,7 seviyelerinden, Dolar/TL kuru 7,86 seviyelerine yakın işlem
görüyor.

Günlük Pivot Seviyeleri
   7.8972

  7.8826  

 7.8683   

7.8539    

 7.8394   

  7.8248  

   7.8105

EUR/TRY

Avrupa Merkez Bankası yetkililerinin, bankaların gelecek yıl temettü
ödeme engellerinin dikkatlice kalkması fikrine sıcak yaklaşmaya
başladığı haftanın son işlem günü öne çıkan haber akışıydı. Euro
Bölgesi’nde kasım ayında tüketici güveni 17,6 seviyesinde azalışla
gerilemeye devam etti. Yurt içinde TCMB, TL ve yabancı para
yükümlülüklere uygulanan zorunlu karşılık oranlarını artırdı. Cuma
günü yayımlanan yılın son Finansal İstikrar Raporu’nda, fiyat
istikrarının önemine vurgu yapılırken, kredi büyümesindeki
yavaşlama eğiliminin süreceği değerlendirmesi paylaşıldı. Bugün
yurt içinde ekim ayı dış ticaret dengesi ile 2020/3Ç’e ait GSYH
rakamı açıklanacak. Büyüme rakamı yurt içi piyasalar üzerinde
etkili olacaktır. Parite bu sabah 9,4054 seviyesinden fiyatlanıyor.

Günlük Pivot Seviyeleri
   9.4611

  9.4395  

 9.4244   

9.4094    

 9.3878   

  9.3662  

   9.3511
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XAU/USD

Ons altındaki sert düşüşün en önemli nedeni aşı haberlerinin
küresel bir toparlanmaya dair olumlu sinyalleri olarak görülüyor.
Dolayısıyla geçtiğimiz hafta ons altında aşağı yönde sert tepkiler
görüldü. Kasım ayının geneline bakıldığında, aşıya dair umut verici
açıklamalar bu ay içinde riskli varlıklara olan talebinde artmasını
desteklemişti. ABD’nin iki üst düzey sağlık yetkilisi en son yapmış
oldukları açıklamasında, aşının yıl bitmeden ülke çapında
dağıtılacağını belirtti. Bugün içinde ABD'den açıklanacak önemli bir
veri akışı bulunmuyor. Aşı ile ilgili gelişmeler yakından izlenebilir.
Ons altın için 1762$ ve 1760$ desteklerinin ardından 1755$
desteği takip edilebilir. Yukarıda 1773$ - 1778$ - 1783$ direnç
noktaları olarak karşımıza çıkıyor.

Günlük Pivot Seviyeleri
   1,810.65

  1,800.35  

 1,785.33   

1,770.31    

 1,760.01   

  1,749.71  

   1,734.69

DAX Yakın Vade

Aşı cephesinde son dönemdeki olumlu haber akışları ve iyimser
beklentiler risk iştahını desteklerken, geçen hafta da küresel hisse
piyasalarında olumlu hava genel itibariyle korundu. Haftanın son
işlem gününde hisse piyasalarında hafif alıcılı bir fiyatlama etkili
oldu. Aşı çalışmalarıyla ilgili gelişmeler, ekonomik veri akışları ve
salgın kaynaklı endişeler yakından izlenmeye ve gündemi
oluşturmaya devam edecektir. Avrupa borsaları cuma gününü hafif
alıcılı bir seyirle tamamlarken, DAX vadeli kontratı günü %0,39’luk
yükselişle 13.351 seviyesinden kapattı. Bu sabah bir miktar satıcılı
bir seyrin izlendiği DAX vadelisinde aşağı yönlü hareketlerde
13.200 – 13.116 ve 13.015 seviyeleri destek olarak takip edilebilir.
Yükselişlerde ise 13.356 – 13.374 ve 13.461 seviyeleri direnç
konumundadır. 

Günlük Pivot Seviyeleri
   13,468.33

  13,415.67  

 13,333.83   

13,252.00    

 13,199.33   

  13,146.67  

   13,064.83
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Dow Jones Yakın Vade

Dow Jones endeksi cuma günü %0.13 artışla 29.910 puandan
tamamladı. ABD borsaları, geçtiğimiz hafta Perşembe tam gün ve
Cuma yarım gün Şükran günü nedeniyle kapalıydı ve işlem hacmi
zayıftı. Aşı ile ilgili gelişmeler piyasaların gündeminde kalmaya
devam ediyor. Pfizer ve BioNTech tarafından FDA'ya onay için
başvurulmasının ardından gözler FDA'nın bunu onaylamasında.
Dolayısıyla bu durum bu haftada yakından izlenmeli. Bugün için
açıklanacak önemli bir veri akışı bulunmuyor. Olası haber
akışlarına karşı dikkatli olunmalı. Bu sabah ABD vadelileri sınırlı
kayıpla seyrediyor. Sözleşme için 29.615 desteğinin ardından
29.462 - 29.214 destekleri izlenebilir. Yukarıda 29.794 - 29.898
dirençlerinden sonra 30.002 direnci takip edilebilir. 

Günlük Pivot Seviyeleri
   30,228.67

  30,100.33  

 29,882.67   

29,665.00    

 29,536.67   

  29,408.33  

   29,190.67

S&P 500 Yakın Vade

S&P 500 endeksi cuma gününü %0.24 yükselişle 3.638 puandan
kapattı. Geçtiğimiz hafta, ABD borsaları Şükran günü nedeniyle
Perşembe tam gün ve Cuma yarım gün tatildi. Dolayısıyla, hacim
zayıftı. Aşı ile ilgili gelişmeler piyasaların gündeminde kalmaya
devam ediyor. Pfizer ve BioNTech tarafından FDA'ya onay için
başvurulmasının ardından gözler FDA'nın bunu onaylamasında. Bu
haftada aşı ile ilgili haber akışları yakından izlenmeli. Bu sabah
ABD vadelileri sınırlı düşüşle işlem görüyor. Bugün için açıklanacak
önemli bir veri akışı bulunmuyor. Endeksler için olası haber
akışlarına karşı dikkatli olunmalı. Sözleşme için 3.609 - 3.587
destek noktalarının ardından 3.561 desteği takip edilebilir. Yukarıda
3.631 - 3.651 ve 3.668 direnç noktaları karşımıza çıkıyor.

Günlük Pivot Seviyeleri
   3,680.67

  3,666.33  

 3,640.67   

3,615.00    

 3,600.67   

  3,586.33  

   3,560.67
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Brent Petrol

Petrol fiyatlarındaki oynaklık sürüyor. OPEC+ bugün TSİ 16:00'da
toplantısı bulunuyor. Dünde resmi olmayan bir toplantı yapıldı.
Özellikle, 2021 yılında üretim kısıntısına dair uzatma beklentileri
gündemdeydi ancak dün bir karar çıkmadı. Toplantıda, Kazakistan
ve Birleşik Arap Emirliklerinin bu duruma pek sıcak bakmadığı
belirtildi. Bugünkü toplantı önemli. OPEC+ üyeleri günlük 7,7
milyon varil olan üretim kısıntısının 1 Ocak'tan itibaren günlük 5,7
milyon varile indirilmesi planının ertelenip ertelenmeyeceğini bu
toplantıda yine ele alacak ve bu konuya dair karar petrol fiyatları
açısından izlenmeli. Brent petrol için 47,29$ - 46,90$ - 46,47$
destek noktaları olarak izlenebilir. Yukarıda 48,02$ - 48,44$ ve
49,00$ direnç noktaları olarak karşımıza çıkıyor.

Günlük Pivot Seviyeleri
   48.50

  48.30  

 47.93   

47.56    

 47.36   

  47.16  

   46.79

USD/JPY

Cuma günü Şükran günü tatili nedeniyle yarım gün işlem gören
ABD piyasalarında önemli bir veri akışı yer almadı. ABD Başkanı
Trump, Seçiciler Kurulunun Joe Biden'ın başkanlığını
kesinleştirmesi durumunda bunun yanlış bir adım olacağını ancak
yine de Beyaz Saray'ı bırakacağını söyledi. ABD’de seçime ilişkin
azalan belirsizlik ile aşı cephesindeki olumlu gelişmeler küresel risk
iştahını destekleyen gelişmeler olarak karşımıza çıkıyor. Ancak
vaka sayılarında dünya çapında devam eden ciddi artış risk unsuru
olarak izlenmeye devam ediliyor. Japonya’da kasım ayına ait TÜFE
aylık bazda %0,1 gerilerken, yıllık bazda ise %0,7 düşüş kaydetti.
Dalgalı seyrin yaşandığı paritede 103,68 – 103,44 ve 103,20
seviyeleri destek, 104,00– 104,15 ve 104,34 izlenecek direnç
seviyeleridir.

Günlük Pivot Seviyeleri
   104.39

  104.27  

 104.07   

103.86    

 103.74   

  103.62  

   103.42
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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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