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Piyasa Gündemi

Moderna’nın ABD ve Avrupa'da izin başvurusu yapmaya
hazırlandığı haberi takip edilirken, aşı çalışmalarıyla ilgili gelişmeler
ön plandaki yerini koruyor. Bununla birlikte vaka sayılarında devam
eden artış aşağı yönlü risk oluşturmaya devam ediyor. Yurt içinde
artan vaka sayıları nedeniyle dünkü kabine toplantısı sonrasında
yeni tedbirler açıklandı. Bugün küresel çapta imalat PMI rakamları
ve Fed Başkanı Powell’ın Senato’daki sunumu takip edilecek. 

Açıklanacak Önemli Ekonomik Veriler  
     
•    10:00 Türkiye – İmalat PMI Önem: Yüksek
•    18:00 ABD – ISM İmalat PMI Önem: Yüksek

Türkiye
Türkiye ekonomisi, yılın üçüncü çeyreğinde beklentilerin üzerinde
%6,7 büyüdü. Üçüncü çeyrekte hanehalkı tüketimi %9,2 artarken,
yatırımlarda %22,5 oranında artış dikkat çekti. Sektörler bazında
bakıldığında, sanayi %8, inşaat %6,4 tarım %6,2 performansını
artırdı. Hazine ve Maliye Bakanı Lütfi Elvan, üçüncü çeyrek
büyümesinde yurt içi talep artışı etkili olduğuna işaret ederek,
riskleri göz ardı etmediklerine vurgu yaptı. Hazine ve Maliye Bakanı
Lütfi Elvan, “Makroekonomik, finansal ve fiyat istikrarını önceleyen
politika çerçevemizle; dengeli ve istihdam oluşturan büyüme
sürecini sürdürülebilir kılmayı amaçlıyoruz" dedi.

Türkiye'nin ihracatı, ekimde geçen yılın aynı ayına göre %5,6
artarak 17 milyar 329 milyon dolara, ithalatı %8,4 artışla 19 milyar
703 milyon dolara yükseldi. Böylece dış ticaret açığı %34,4
yükselerek 2 milyar 374 milyon dolara ulaştı. Gelişen ülkelerdeki
bankalar için 2021 faaliyet koşullarının zorlu olmaya devam
edeceğini kaydeden Moody's, "Türk bankalarının kredi değerliliği
zayıf ve baskı altında olmaya devam edecek" yorumunda bulundu.
İçişleri Bakanlığı valiliklere "Sokağa Çıkma Kısıtlamaları" konulu
genelge gönderdi. Artan vaka sayıları ile alınan tedbirlerde
sıkılaştırmaya gidildi.

Euro Bölgesi
Almanya Ekonomi Bakanı Peter Altmaier yeni tip korona virüs
(Covid-19) salgınına yönelik yaptığı açıklamada, kısıtlamaların
2021'in bahar aylarına kadar devam edebileceğini ifade etti.
Almanya'da enflasyon, Kasım ayında yıllık bazda %0,3 düşüş
kaydetti. Almanya'da yıllık enflasyon, hükümetin KDV indirimi ve
enerji fiyatlarındaki düşüşün etkisiyle Ocak 2015’ten bu yana en
düşük seviyesinde kalmaya devam etti. ECB Başkan Yardımcısı
Luis de Guindos, Euro Bölgesi'nde enflasyonun 2020 yılında
düşmeye devam edeceğini ancak 2021 yılında tahminlerden yavaş
da olsa büyümesini beklediklerini duyurdu. Avrupa Merkez Bankası
Başkanı Christine Lagarde, dijitalleşme ve teknolojik gelişmelerin
toplumun tüm alanlarını dönüştürdüğünü belirterek, “Yeni tip
korona virüs süreci de online ve mağazalarda temassız ödemelere
doğru bir kayma ile dijitalleşme yönündeki bu eğilimi hızlandırdı.”
dedi. 

ABD
Moderna, yeni test sonuçlarında yüksek etkinliği kanıtlanan
koronavirüs aşısı için ABD ve Avrupa’da izin almaya çalışıyor.
Pfizer ve BionTech’in geliştirdiği aşıysa ABD’li düzenleyici
kuruluşlara bu ayın başında sunulmuştu. Bundan dolayı
Moderna’nın aşısı Pfizer ve BionTech’in aşısından sonra
değerlendirmeye alınacak. ABD Merkez Bankası, koronavirüs
salgınının ekonomik etkilerine karşı hayata geçirdiği kredi
programlarının süresini 31 Mart 2021'e kadar uzattığını duyurdu.

Piyasa Verileri

Pariteler Son Günlük Değ.
(%)

Haftalık Değ.
(%)

Yılbaşı Değ.
(%)

USDTRY 7.8196 -0.11 -2.33 31.44
EURTRY 9.3495 0.11 -1.84 40.09
EURUSD 1.1956 0.24 0.54 6.59
GBPUSD 1.3367 0.28 0.04 0.91
USDJPY 104.37 -0.03 -0.07 -3.95

Sepetler Son Günlük Değ.
bp

Haftalık Değ.
bp

Yılbaşı Değ.
bp

½ $ + ½ € 8.5663 -3.37 -12.38 225.42
Dolar Endeksi 91.8250 -4.40 -40.10 -456.40
REK 60.6600 - - -1,562.00

Endeks Vadeliler Son Günlük Değ.
(%)

Haftalık Değ.
(%)

Yılbaşı Değ.
(%)

S&P 500 Yakın Vade 3,653.25 0.83 0.56 13.07
DAX Yakın Vade 13,389.50 0.43 0.78 1.08
Dow Jones Yakın
Vade 29,862.00 0.79 -0.45 4.75

Emtialar Son Günlük Değ.
(%)

Haftalık Değ.
(%)

Yılbaşı Değ.
(%)

Ons Altın 1,787.23 0.60 -1.12 17.75
Gram Altın 449.21 0.55 -3.44 54.72
WTI 45.11 -0.22 0.41 -26.25
BRENT 47.58 -0.38 -0.45 -28.78
Bakır 3.47 -0.50 5.12 24.19

Tahviller Son Günlük Değ.
bp

Haftalık Değ.
bp

Yılbaşı Değ.
bp

Türkiye 2 Yıllık 14.4000 3.00 13.00 262.00
Türkiye 10 Yıllık 12.2600 -5.00 41.00 5.00
ABD 10 Yıllık 0.8440 -0.30 -3.60 -107.50
ABD 2 Yıllık 0.1490 0.00 -1.30 -142.20
Almanya 10 Yıllık -0.5710 0.00 -1.10 -38.30
Almanya 2 Yıllık -0.7460 0.00 0.40 -12.90

Gelişmekte Olan
Ülke Kurları Son Günlük Değ.

(%)
Haftalık Değ.

(%)
Yılbaşı Değ.

(%)
USDZAR 15.3944 -0.63 1.17 9.91
USDIDR 14,140.50 0.20 -0.21 1.84
USDTRY 7.8180 -0.13 -2.35 31.42
USDRUB 76.2610 -0.11 1.05 22.85
USDBRL 5.3319 -0.49 -0.80 32.64
USDCNY 6.5742 -0.07 -0.27 -5.59
USDMXN 20.0974 -0.59 0.34 6.29
USDCZK 21.9460 -0.31 -0.15 -3.19
USDHUF 299.8600 -0.39 -1.07 1.66
USDPLN 3.7455 -0.19 -0.14 -1.27
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Euro/Dolar

Avrupa’nın en büyük ekonomisi olan Almanya’da kasım ayına ait
enflasyon aylık bazda %0,8 düşüş kaydederken, yıllık bazda ise
%0,3 azalış kaydetti. Almanya'da yıllık enflasyon, hükümetin KDV
indirimi ve enerji fiyatlarındaki düşüşün etkisiyle Ocak 2015’ten bu
yana en düşük seviyesinde kalmaya devam etti. ABD’de bekleyen
konut satışları aylık bazda %1,1 azalışla sert gerileme kaydetti.
Küresel piyasalarda bugün kasım ayına ait imalat PMI rakamları
takip edilecek. Aşıya ilişkin gelişmeler ve ECB’nin ekonomiyi
desteklemek amacıyla yeni önlemler alacağına yönelik beklentiler
paritede dün 1,2003 seviyesi test edildi. Bugün sınırlı geri
çekilmenin yaşandığı paritede 1,1940 – 1,1924 ve 1,1900 seviyeleri
destek, 1,1974 – 1,2003 ve 1,2010 direnç seviyeleridir.

Günlük Pivot Seviyeleri
   1.2009

  1.1985  

 1.1971   

1.1956    

 1.1933   

  1.1909  

   1.1895

GBP/USD

GBPUSD paritesi veri akışının zayıf kaldığı haftanın ilk, ayın son
gününde yön bulmakta zorlandı ve günü 1,33 seviyesinin üzerinde
tamamladı. Gün içinde yine aşı haberlerine yönelik gündemin yanı
sıra BoE üyelerinden Tenreyro’nun açıklamaları ve Brexit
görüşmelerine yönelik açıklamalar takip edildi. Bugün paritenin her
iki tarafında da açıklanacak kasım ayı imalat PMI verilerinin yanı
sıra Fed başkanı Powell’ın senatoda yapacağı sunum ve AB
Finans Bakanları’nın yapacağı toplantılar gündemi meşgul
edecektir. Sabah itibariyle hafif primli seyreden paritede bugün
1,3365 seviyesinin üzerinde 1,3398 ve 1,3480 seviyeleri önem
kazanacaktır. Geri çekilmelerde ise 1,3345 seviyesinin altında ise
1,3320 ve 1,3290 seviyeleri destek noktaları olarak takip edilebilir.

Günlük Pivot Seviyeleri
   1.3435

  1.3402  

 1.3384   

1.3367    

 1.3333   

  1.3300  

   1.3282
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USD/TRY

Dolar/TL kuru dün 7,7440 ve 7,8681 seviyeleri arasında
dalgalanarak günü 7,8282 seviyesinden tamamladı. Haftaya 7,84-
7,85 bölgesinde işlem görerek başlayan Dolar/TL kuru sabah
açıklanan olumlu büyüme verisi ve normalleşme adımları sonrası
TL tarafında görülen olumlu performansın devam etmesiyle gün
içinde 7,74 ile son bir haftanın en düşüklerini test etti. Gün içinde
91,5 ile 2,5 senenin dip seviyelerine gerileyen küresel dolar
endeksinde öğleden sonra etkili olan tepki alımları kurun günü
7,80’lerin üzerinde tamamlamasını sağladı. Bugün yurtiçi ve
yurtdışında açıklanacak imalat PMI verilerinin yanı sıra Fed
başkanı Powell’ın söylemleri takip edilecek. Sabah 08:20 itibariyle
küresel dolar endeksi 91,8 seviyelerinden, Dolar/TL kuru 7,83
seviyelerine yakın işlem görüyor.

Günlük Pivot Seviyeleri
   7.8468

  7.8406  

 7.8301   

7.8196    

 7.8134   

  7.8072  

   7.7967

EUR/TRY

Almanya’da kasım ayına ait enflasyon aylık bazda %0,8 düşüş
kaydederken, yıllık bazda ise %0,3 azalış kaydetti. Almanya
Ekonomi Bakanı koronavirüs salgınına yönelik yaptığı açıklamada,
kısıtlamaların 2021'in bahar aylarına kadar devam edebileceğini
ifade etti.  Yurtiçinde Türkiye ekonomisi, yılın üçüncü çeyreğinde
beklentilerin üzerinde %6,7 büyüme kaydetti. Hazine ve Maliye
Bakanı Lütfi Elvan, üçüncü çeyrek büyümesinde yurt içi talep
artışının etkili olduğuna işaret ederek, riskleri göz ardı
etmediklerine vurgu yaptı. Dış ticaret açığı ise ekim ayında %34,4
yükselerek 2 milyar 374 milyon dolara ulaştı. TL varlıklardaki değer
kazancı ile geri çekilmenin yaşandığı paritede bu sabah sınırlı
toparlanma kaydedilmektedir. Parite bu sabah 9,3553 seviyesinden
fiyatlanıyor.

Günlük Pivot Seviyeleri
   9.4163

  9.3945  

 9.3720   

9.3495    

 9.3278   

  9.3060  

   9.2835
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XAU/USD

Pfizer ve BioNTech sonrasında Moderna'da aşı için FDA'ya
başvuruda bulundu. İlerleyen günlerde bu Şirketlerin başvurularının
onayları beklenecek. Bu durum, ülke ekonomilerinin
toparlanmasına dair umutları güçlendirirken,ons altının da aşağı
yönde hareket etmesine neden oldu. Ancak biraz bu beklentilerin
etkisini kaybetmesi ve Doların zayıflaması ons altının 1760$
seviyesinden destek bulmasını sağladı. Teknikte hala çok güçlü
değil. Bugün için ABD verileri ve Fed Başkanının konuşması
bulunuyor. Bunlar altın için izlenebilir. Ana resimde virüsün seyri,
aşı çalışmaları fiyatlamalar üzerinde daha baskın olduğunu
unutmamak gerekiyor. Ons altın için 1788$ - 1793$ - 1798$ direnç
noktaları olarak izlenebilir. Geri çekilmelerde ise 1781$ ve 1775$
desteklerinden sonra 1771$ desteği karşımıza çıkıyor. 

Günlük Pivot Seviyeleri
   1,804.76

  1,796.57  

 1,791.89   

1,787.22    

 1,779.02   

  1,770.82  

   1,766.15

DAX Yakın Vade

Aşı çalışmalarıyla ilgili olumlu gelişmeler kasım ayında küresel risk
iştahını ve piyasaları desteklerken, salgın kaynaklı endişeler
gündemde kalmaya devam ediyor. Küresel hisse piyasalarında
salgın kaynaklı endişeler dün baskı oluştururken, dalgalı bir
fiyatlama etkili oldu. Aşı çalışmalarıyla ilgili gelişmeler, ekonomik
veri akışları ve salgın kaynaklı endişeler yakından izlenmeye ve
gündemi oluşturmaya devam edecektir. Avrupa borsaları haftanın
ilk işlem gününü düşüşlerle tamamlarken, DAX vadeli kontratı günü
%0,14’lük düşüşle 13.332 seviyesinden kapattı. Bu sabah hafif
alıcılı bir seyrin izlendiği DAX vadelisinde yukarı yönlü hareketlerde
13.361 - 13.443 ve 13.515 seviyeleri direnç olarak takip edilebilir.
Geri çekilmelerde ise 13.220 - 13.165 ve 13.116 seviyeleri destek
konumundadır. 

Günlük Pivot Seviyeleri
   13,522.33

  13,472.17  

 13,430.83   

13,389.50    

 13,339.33   

  13,289.17  

   13,247.83
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Dow Jones Yakın Vade

Dow Jones endeksi dünü %0.91 kayıpla 29.638 puandan
tamamladı. Küresel piyasalarda risk iştahı güçlenmekte zorlanıyor
çünkü salgın devam ediyor. Pfizer ve BioNTech sonrasında
Moderna'da aşı için başvuruda bulundu. Dolayısıyla bu durum bir
nebze de olsa piyasalara nefes aldırıyor. Bugün için ABD'den
açıklanacak veriler bulunuyor ancak etkisi sınırlı kalabilir. Ayrıca,
Fed Başkanı Powell'ın da konuşması var. Ama endekslerin genel
seyri için salgının durumu ve aşıya dair gelişmeler daha önemli
durumda. Bu sabah, ABD vadelileri sınırlı yükselişle işlem görüyor.
Sözleşme için 29.794 ve 29.694 desteklerinden sonra 29.590
desteği izlenebilir. Yukarıda 29.920 ve 30.002 dirençlerinin
üzerinde ise 30.092 direnci takip edilebilir. 

Günlük Pivot Seviyeleri
   30,287.00

  30,103.00  

 29,982.00   

29,861.00    

 29,677.00   

  29,493.00  

   29,372.00

S&P 500 Yakın Vade

S&P 500 endeksi dünü %0.46 düşüşle 3.621 puandan kapattı.
Salgın nedeniyle piyasalarda risk iştahı güçlenemiyor. Aşıya dair
gelişmeler sürüyor, en son Moderna'da FDA'ya başvuruda bulundu.
Bugün içinde ABD'den açıklanacak verilerin yanında Fed Başkanı
Powell'ın konuşması bulunuyor. Ancak, bu verilerin etkisi endeksler
üzerinde sınırlı kalabilir. Salgının seyri ve aşıya dair olası
gelişmeler endeksler açısından biraz daha önemli. Bu sabah ABD
vadelileri hafif alıcılı işlem görüyor. Sözleşme için 3.644 - 3.631 -
3.609 destek noktaları olarak izlenebilir. Yukarıda 3.664 - 3.675
dirençlerinin ardından 3.681 direnci takip edilebilir.

Günlük Pivot Seviyeleri
   3,702.08

  3,681.42  

 3,667.33   

3,653.25    

 3,632.58   

  3,611.92  

   3,597.83
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Brent Petrol

Brent petrol 47$ çevresinde seyrediyor. Aşıya dair çalışmalar
petrolün bu seviyelerde tutunmasını desteklerken, dün başlayan ve
bugün devam etmesi beklenen OPEC+ toplantısı da petrolün
temkinli seyrine neden oluyor. Dün başlayan toplantıdan bir karar
çıkmazken, bugünkü toplantının 03 Aralık gününe ertelendiği
duyuruldu. Üretim kısıntısına dair görüş ayrılıkları dikkat çekiyor ve
bu durumda toplantının ertelenmesine neden olmuş gibi. 03 Aralık
gününe kadar petrolde zaman zaman hareketlenmeler görülebilir
ve 03 Aralık günü çıkacak karar petrolün seyrini belirlemeye
destekleyici olabilir. Bugün için virüsün seyri ve olası aşı haberleri
petrol için yakından izlenebilir. Brent petrol için 47,29$ - 47,05$ -
46,86$ destek noktaları olarak izlenebilir. Yukarıda 47,73$ - 47,98$
ve 48,20$ direnç noktaları olarak görülüyor. 

Günlük Pivot Seviyeleri
   48.45

  48.21  

 47.89   

47.58    

 47.34   

  47.10  

   46.78

USD/JPY

Küresel piyasalarda dün Moderna’nın yeni test sonuçlarında
yüksek etkinliği kanıtlanan koronavirüs aşısı için ABD ve Avrupa’da
izin almaya çalıştığı haberi ön plandaydı. ABD’de bekleyen konut
satışları aylık bazda %1,1 azalışla sert gerileme kaydetti. Fed,
koronavirüs salgınının ekonomik etkilerine karşı hayata geçirdiği
kredi programlarının süresini 31 Mart 2021'e kadar uzattığını
duyurdu. Japonya Finans Bakanı Taro Aso, ülkesinin ekonomisinin
koronavirüs krizi yüzünden zor durumda olduğunu salgın nedeniyle
Japon firmalarının daha fazla fonlamaya ihtiyacı olduğunu söyledi.
Japonya’da imalat PMI endeksi 49,0 seviyesinde açıklanarak
beklentilerin üzerinde geldi. Paritede 104,34 seviyesinin üzerinde
104,55 – 104,76 ve 105,05 seviyeleri direnç, 104,15 – 104,00 ve
103,84 destek seviyeleridir.

Günlük Pivot Seviyeleri
   104.69

  104.58  

 104.47   

104.37    

 104.26   

  104.15  

   104.04
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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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