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Piyasa Gündemi

Pfizer ve BioNTech aşısının yıl sonu gelmeden Avrupa'da
kullanılabileceğine ilişkin haber ön plana çıkarken, yurt içinde ise
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca’nın aşıya aralık ayında başlamak
istediklerine ilişkin açıklaması takip edildi. Aşı çalışmalarında
kaydedilen başarılar ve izin başvuruları küresel risk iştahını
desteklerken, vaka sayılarındaki artış ve tedbirlerdeki sıkılaşma
zaman zaman riskli varlıklar üzerinde baskı oluşturuyor. 

Açıklanacak Önemli Ekonomik Veriler  
     
•    13:00 Euro Bölgesi – İşsizlik Oranı Önem: Orta
•    16:15 ABD – ADP İstihdam Değişimi Önem: Yüksek

Türkiye
İstanbul Sanayi Odası (İSO) Türkiye İmalat PMI, kasım ayında 51,4
düzeyinde gerçekleşti. İSO’nun verilerine göre, Türkiye’deki Covid-
19 vaka sayılarının artmasının müşteri talebini ve üretim süreçlerini
olumsuz etkilemesi, firmaların kasımda karşılaştığı temel zorluk
oldu. Bunun sonucunda yeni siparişler ve üretim yavaşladı. Yeni
ihracat siparişlerinin de ivme kaybettiği gözlendi. OECD yayınladığı
"Ekonomik Görünüm" raporunda, Türkiye'de makroekonomik
gerilimlerin yinelenmemesi halinde GSYH'nın 2021 yılında %2,9 ve
2022 yılında %3,2 artacağını öngördü. OECD, Türk ekonomisinde
yaz aylarında başlayan, yarı bütçesel teşvikler ve dış talep ile
yönlenen toparlanmanın şu anda ciddi ters rüzgarlar ile karşı
karşıya kaldığını duyurdu. Bu ay 20 milyon aşının geleceğini
belirten Sağlık Bakanı Koca, aşılamaya 11 Aralık'ta sağlık
çalışanları ile başlamayı planladıklarını söyledi.

Euro Bölgesi
Avrupa İstatistik Ofisi, Euro Bölgesi'nin yayımladığı kasım ayı yıllık
enflasyonuna ilişkin öncü verilere göre, Euro Bölgesi'nde ekimde
%0,3 düşüş şeklinde olan yıllık enflasyon, kasımda da aynı
seviyeyi korudu. Böylece, Euro Bölgesi'nde ağustos, eylül ve ekim
aylarında negatif enflasyon gerçekleşmiş oldu. Euro Bölgesi'nde
kasım ayı imalat faaliyetlerinde görülen artışın etkisiyle imalat PMI
0,2 puanlık artışla 53,8 puana yükseldi. Endekste görülen artışta
ana ve ara mallar sektörlerinde görülen büyüme ve tüketici
mallarında görülen hafif artış etkili oldu. İmalat faaliyetleri ve yeni
siparişler üst üste beşinci ayda artışa devam devam ederken, artış
bir önceki aya göre daha yavaş oldu. Almanya’da ise imalat PMI
endeksi 57,8 seviyesinde açıklanarak anlamlı değişim göstermedi.
Ülkede işsizlik oranı ise kasımda %6,1'e geriledi. Pfizer ve ortağı
BioNTech, Avrupa’daki düzenleyici kuruluşlara geliştirdikleri aşı için
izin başvurusunda bulundu. ECB Yönetim Kurulu üyesi Isabel
Schnabel, salgın krizi ile mücadeleyi sağlamlaştırmak adına
Pandemi Acim Varlık Alım Programı'nın bir sene daha
uzatılabileceğini söyledi. Schnabel, ECB'nin teşviklerinin
toparlanmayı desteklemeyi hedeflediğine işaret etti ve teşviklerin
mali duruşu gevşetmek için değil sürdürülebilir olması için
hazırlandığını hatırlattı. Daha önce bir diğer ECB üyesi Philip Lane,
PEPP'in gerektiği kadar uzatılacağını söylemişti.

ABD
ABD Senatosu Çoğunluk Lideri Mitch McConnell koronavirüs
salgınının etkileriyle mücadele için yeni teşvik paketi teklifinde
bulundu. ABD Temsilciler Meclisi Başkanı Nancy Pelosi de yeni
teklifini Hazine Bakanı Steven Mnuchin'e sundu. Fed Başkanı
Jerome Powell, "Ekonomik toparlanma sürüyor ama iyileşmenin
hızı ılımlılaştı. Aşı haberleri olumlu ancak büyük zorluklar ve
belirsizlikler var. Fed, kredi programlarına ayrılan fonların
kullanılmayan kısmını geri verecek" diye konuştu.

Piyasa Verileri

Pariteler Son Günlük Değ.
(%)

Haftalık Değ.
(%)

Yılbaşı Değ.
(%)

USDTRY 7.8263 -0.07 -1.60 31.55
EURTRY 9.4499 -0.06 -0.36 41.60
EURUSD 1.2074 0.02 1.26 7.63
GBPUSD 1.3417 -0.07 0.21 1.30
USDJPY 104.43 0.12 0.01 -3.90

Sepetler Son Günlük Değ.
bp

Haftalık Değ.
bp

Yılbaşı Değ.
bp

½ $ + ½ € 8.6238 5.75 -8.13 231.17
Dolar Endeksi 91.1960 -11.70 -79.80 -519.30
REK 60.6600 - - -1,562.00

Endeks Vadeliler Son Günlük Değ.
(%)

Haftalık Değ.
(%)

Yılbaşı Değ.
(%)

S&P 500 Yakın Vade 3,651.00 -0.26 0.65 13.00
DAX Yakın Vade 13,343.50 -0.37 0.33 0.73
Dow Jones Yakın
Vade 29,684.00 -0.40 -0.48 4.13

Emtialar Son Günlük Değ.
(%)

Haftalık Değ.
(%)

Yılbaşı Değ.
(%)

Ons Altın 1,810.74 -0.21 0.22 19.30
Gram Altın 455.55 -0.28 -1.27 56.90
WTI 44.18 -0.84 -3.39 -27.78
BRENT 47.08 -0.62 -3.22 -29.52
Bakır 3.48 -0.19 4.99 24.64

Tahviller Son Günlük Değ.
bp

Haftalık Değ.
bp

Yılbaşı Değ.
bp

Türkiye 2 Yıllık 14.5000 10.00 14.00 272.00
Türkiye 10 Yıllık 12.3300 7.00 18.00 12.00
ABD 10 Yıllık 0.9160 -0.80 3.60 -100.30
ABD 2 Yıllık 0.1640 -0.60 0.40 -140.70
Almanya 10 Yıllık -0.5240 4.70 3.60 -33.60
Almanya 2 Yıllık -0.7220 2.40 2.80 -10.50

Gelişmekte Olan
Ülke Kurları Son Günlük Değ.

(%)
Haftalık Değ.

(%)
Yılbaşı Değ.

(%)
USDZAR 15.2836 0.24 1.10 9.12
USDIDR 14,158.05 0.04 0.21 1.97
USDTRY 7.8263 -0.07 -1.60 31.55
USDRUB 75.8451 -0.01 0.46 22.18
USDBRL 5.2066 -0.23 -2.07 29.53
USDCNY 6.5582 -0.21 -0.32 -5.82
USDMXN 20.0461 0.01 0.43 6.01
USDCZK 21.7640 0.00 -0.71 -3.99
USDHUF 295.3800 0.02 -2.45 0.14
USDPLN 3.6847 0.02 -1.63 -2.87
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Euro/Dolar

Euro Bölgesi’nde, salgına karşı tedbirlerin devam ettiği kasım
ayında yıllık enflasyon %0,3 seviyesinde sabit kalarak negatif
tarafta sürmeye devam etti. Euro Bölgesi'nde imalat PMI endeksi
53,8 seviyesine yükselirken, Almanya’da 57,8 seviyesinde
açıklanarak anlamlı değişim göstermedi. ECB Yönetim Kurulu
üyesi Isabel Schnabel, konuşmasında teşvik ve tahvil alım
programının bir sene daha uzatılabileceğini vurguladı. ECB’nin
koronavirüsün etkilerini hafifletmek amacıyla desteğe devam
edeceğine ilişkin beklentiler,dolarda yaşanan değer kaybı euroda
yükselişi destekliyor. ABD’ ‘de ISM imalat PMI endeksi 57,5
seviyesinde sınırlı geri çekilme kaydetti. Sert yükselişin kaydedildiği
paritede kısa vadede 1,2084 – 1,2100 ve 1,2120 seviyeleri direnç,
1,2042 – 1,2020 ve 1,2003 destek seviyeleridir.

Günlük Pivot Seviyeleri
   1.2109

  1.2097  

 1.2085   

1.2074    

 1.2061   

  1.2049  

   1.2037

GBP/USD

GBPUSD paritesi aralık ayının ilk gününde aşılamaya yönelik
olumlu beklentiler ve zayıflayan dolar endeksinin etkisiyle son 3
ayın zirvesine çıktı. Dün her iki ülkede de açıklanan kasım ayı
imalat PMI rakamları ekonomik toparlanmaya işaret ederken gün
içinde BionTech-Pfizer aşısının kullanım için yetkili mercilere
başvuruda bulunması artan risk iştahıyla beraber dolar endeksinde
kayıplara neden oldu. Bugün ABD’de ADP özel sektör istihdam
verisi ve Bej kitap raporu İngiltere’de ise Brexit müzakerelerine
yönelik gündem takip edilecek. Paritede bugün 1,3445 seviyesinin
üzerinde yıl içi zirve 1,3482 ve 1,3515 seviyeleri önem
kazanacaktır. Olası geri çekilmelerde ise 1,3398 seviyesinin altında
ise 1,3365 ve 1,3315 seviyeleri destek noktaları olarak takip
edilebilir.

Günlük Pivot Seviyeleri
   1.3457

  1.3445  

 1.3431   

1.3417    

 1.3405   

  1.3393  

   1.3380
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USD/TRY

Dolar/TL kuru dün 7,7992 ve 7,9172 seviyeleri arasında
dalgalanarak günü 7,8316 seviyesinden tamamladı. Kasım ayının
son günlerinde TL’deki iyimser fiyatlamaların etkisiyle 7,74-7,76
bölgesini test eden ve fakat bu seviyelerin altında kalıcı olamayan
Dolar/TL kuru, aralık ayının ilk gününde zayıflayan dolar endeksine
karşın benzerlerinden negatif ayrışarak dengelenme yaşadı.
Aşılamaya yönelik olumlu beklentilerin risk iştahını artırdığı günde
küresel dolar endeksi yeniden son 2,5 yılın dip seviyelerine doğru
geriledi. Bugün ABD’de açıklanacak ADP sektör istihdam verisinin
yanı sıra Fed başkanı Powell’ın sunumunun devamı ve Bej kitap
raporu takip edilecek. Sabah 08:20 itibariyle küresel dolar endeksi
91,2 seviyelerine yakın, Dolar/TL kuru ise 7,83 seviyelerinden işlem
görüyor.

Günlük Pivot Seviyeleri
   7.8469

  7.8405  

 7.8334   

7.8263    

 7.8199   

  7.8135  

   7.8064

EUR/TRY

Avrupa’da yoğun veri akışı takip edildi. Euro Bölgesi'nde ekimde
%0,3 düşüş şeklinde olan yıllık enflasyon, kasımda da aynı
seviyeyi korudu. Euro Bölgesi'nde kasım ayı imalat faaliyetlerinde
görülen artışın etkisiyle 53,8 puana yükseldi. Almanya’da imalat
PMI endeksi 57,8 seviyesinde açıklanarak seyrini korudu. Diğer
yandan Pfizer ve ortağı BioNTech, Avrupa’daki düzenleyici
kuruluşlara geliştirdikleri aşı için izin başvurusu haberi ön
plandaydı. Yurt içinde İmalat PMI, kasım ayında 51,4 düzeyinde
gerçekleşerek sınırlı gerileme kaydetti. Vaka sayılarındaki sert
artışla sıkılaşan tedbirler gündemdeki yerini korurken, ay sonunda
gelmesi beklenen 20 milyon aşının 11 Aralık’ta uygulanmaya
başlayacağı paylaşıldı. Dalgalı seyrin kaydedildiği parite bu sabah
9,4433 seviyesinden fiyatlanıyor.

Günlük Pivot Seviyeleri
   9.4831

  9.4726  

 9.4612   

9.4499    

 9.4394   

  9.4288  

   9.4175
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XAU/USD

Ons altın 1760$ seviyesinden aldığı destekle kademeli bir şekilde
toparlanıyor ve bu sabah 1800$ seviyesinin üzerinde işlem görüyor.
ABD'de dün iki yeni teşvik paketinin sunulması piyasalar açısından
olumlu oldu ve eğer bu paketlerden biri kabul edilir hayata
geçirilirse bu durum ABD ekonomisinin kademeli bir şekilde
toparlanmasını da destekleyebilir. Böylelikle piyasalar biraz daha
nefes alabilir. Aşı çalışmalarından daha ağır basan teşvik paketi
Doların gevşemesine neden oldu. Hazine tahvilleri bu haberle
yükselirken, altında 1800$ üzerine doğru tepki vermeye başladı.
Teşvik paketi beklentileri altın için olumlu yorumlanıyor. Bugün
içinde teşvik paketine dair olası açıklamalar önemli olabilir. Ons
altın için 1806$ - 1801$ - 1795$ destek noktaları, 1817$ - 1822$ -
1829$ direnç noktaları.

Günlük Pivot Seviyeleri
   1,823.29

  1,819.47  

 1,815.20   

1,810.92    

 1,807.11   

  1,803.29  

   1,799.02

DAX Yakın Vade

Aşı kaynaklı olumlu gelişmeler ve küresel çapta açıklanan imalat
PMI rakamlarındaki pozitif seyir risk iştahını destekledi. Pfizer ve
BioNTech aşısının yıl sonu gelmeden Avrupa'da kullanılabileceğine
ilişkin değerlendirmeler de ön plana çıktı. Aşı çalışmalarıyla ilgili
gelişmeler, ekonomik veri akışları ve salgın kaynaklı endişeler
yakından izlenmeye ve fiyatlamalar üzerinde etkili olmaya devam
edecektir. Avrupa borsaları dün günü %1’leri bulan yükselişlerle
tamamlarken, DAX vadeli kontratı günü %0,46’lık bir yükselişle
13.394 seviyesinden kapattı. Bu sabah hafif satıcılı bir seyrin
izlendiği DAX vadelisinde aşağı yönlü hareketlerde 13.300 –
13.215 ve 13.080 seviyeleri destek olarak takip edilebilir.
Yükselişlerde ise 13.400 – 13.461 ve 13.515 seviyeleri direnç
konumundadır. 

Günlük Pivot Seviyeleri
   13,409.00

  13,384.50  

 13,364.00   

13,343.50    

 13,319.00   

  13,294.50  

   13,274.00
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Dow Jones Yakın Vade

Dow Jones endeksi dünü %0.63 yükselişle 29.823 puandan
tamamladı. ABD borsaları dün teşvik paketi haberiyle günü pozitif
kapattı. ABD'de teşvik paketine dair gelen bir habere göre iki yeni
teklif paketi sunulduğu belirtiliyor. Aşı çalışmalarının yanına teşvik
paketine dair bu haber piyasalara nefes aldırmış durumda.
İlerleyen günlerde her iki gündem yine borsaların seyrini
belirlemeye destekleyici olacaktır. Bu sabah ABD vadelilerinde hafif
satıcılı bir tablo var ancak kar satışı olarak yorumlanabilir.
Sözleşme için 29.628 - 29.576 desteklerinin altında 29.522 desteği
karşımıza çıkabilir. Yukarı yönlü hareketinde ise 29.731 - 29.792
dirençlerinin ardından 29.842 direnci takip edilebilir.

Günlük Pivot Seviyeleri
   29,979.67

  29,889.33  

 29,786.67   

29,684.00    

 29,593.67   

  29,503.33  

   29,400.67

S&P 500 Yakın Vade

S&P 500 endeksi dünü %1.13 artışla 3.662 puandan kapattı.
ABD'de bir süredir askıda duran teşvik paketine dair yeni
gelişmeler bulunuyor. En son gelen habere göre, ABD'de iki yeni
teklif paketi sunulduğu belirtiliyor. Bu haberin etkisiyle dün ABD
borsalarında pozitif seyirler görüldü. Aşı çalışmalarının yanına
teşvik paketinin de eklenmesi piyasalar açısından olumlu oldu.
İlerleyen günlerde bu başlıklara ait gelişmeler yakından izlenmeli.
Bugün için ABD'den açıklanacak veriler bulunuyor ancak etkisi
sınırlı kalabilir. Bu sabah ABD vadelilerinde sınırlı bir düşüş
görülüyor ancak bu durum kar satışı olarak yorumlanabilir.
Sözleşme için 3.664 - 3.672 ve 3.681 direnç noktaları olarak
izlenebilir. Aşağıda 3.644 - 3.631 ve 3.609 destekler olarak
karşımıza çıkıyor. 

Günlük Pivot Seviyeleri
   3,687.33

  3,676.67  

 3,663.83   

3,651.00    

 3,640.33   

  3,629.67  

   3,616.83
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Brent Petrol

Brent petrol 47$ seviyesinde seyrediyor. OPEC+ toplantısının 03
Aralık gününe ertelenmesinin ardından petrol fiyatları da kararsız.
Üretim kesintisine dair bir kararın çıkmaması petrol açısından baskı
yaratıyor. Yarınki toplantıda kesintiye dair yeni bir karar çıkmaması
durumunda petrol fiyatlarında aşağı yönde bir hareketlenme
görülebilir. Buna karşın, piyasanın beklentisi doğrultusunda bir
kesinti kararı da petrol için olumlu olabilir. Kısacası, yarınki
toplantıdan çıkacak karara kadar petrol için yeni bir hareket
görülmeyebilir. Dün açıklanan API stoklarının da 4 mn varillik bir
artış kaydetmesi de petrol açısından olumsuz. Brent petrol için
46,86$ - 46,63$ ve 46,37$ destek noktaları olarak izlenebilir.
Yukarıda 47,29$ - 47,50$ ve 47,70$ direnç noktaları olarak
görülüyor.

Günlük Pivot Seviyeleri
   47.92

  47.65  

 47.37   

47.08    

 46.81   

  46.54  

   46.26

USD/JPY

Küresel piyasalarda dün kasım ayına ait imalat PMI rakamları takip
edildi. ABD’de ISM imalat PMI endeksi kasım ayında 57,5
seviyesinde açıklanarak beklentilerin altında kaldı. Fed Başkanı
Powell, Fed'in bir sonraki politika toplantısına ilişkin mesaj
vermezken, ekonomik toparlamayı desteklemek içim tüm araçların
kullanılacağı taahhüdünü yineledi. Ayrıca Powell, kanun yapıcıları
aşı konusunda ilerleme kaydedilmesine rağmen ABD ekonomisinin
hasar gördüğü ve belirsiz bir durumda olduğu konusunda uyardı.
Japonya’da kasım ayına ait imalat PMI endeksi ise 49,0
seviyesinde açıklanarak beklentilerin üzerinde geldi. Paritede
104,34 seviyesinin üzerinde tutunmanın sağlanması durumunda
104,55 – 104,76 ve 105,05 direnç seviyeleridir. Geri çekilmelerde
104,34 -104,15 ve 104,00 izlenen desteklerdir.

Günlük Pivot Seviyeleri
   104.76

  104.61  

 104.52   

104.43    

 104.28   

  104.14  

   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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