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Piyasa Gündemi

Pfizer ve BioNTech’in aşısının dün İngiltere’den onay almasına
karşın Avrupa’da vaka artışlarına bağlı olarak bazı ülkelerde
tedbirlerin sıkılaştığı görülüyor. Aşı cephesindeki olumlu gelişmeler
ve izin başvuruları önemini korurken, salgın kaynaklı endişeler
gündemdeki yerini koruyor. Bugün yurt içinde kasım ayı enflasyon
rakamları yakından izlenecek olup, konsensüs beklentiler aylık
%1,00 oranında artış olması yönünde şekilleniyor. (Gedik Yatırım:
%1,45)

Açıklanacak Önemli Ekonomik Veriler  
     
•    10:00 Türkiye – TÜFE/ÜFE Önem: Yüksek
•    18:00 ABD – ISM Hizmet PMI Önem: Yüksek

Türkiye
Türkiye ekonomisinde Kasım ayında dış ticaret açığı bir önceki yılın
aynı dönemine göre hızlı artış kaydetti. Ticaret Bakanlığı'nın
verilerine göre Kasım ayında öncü dış ticaret açığı geçen yılın aynı
dönemine göre %155,4 artışla 5,07 milyar dolar oldu. Aynı
dönemde İhracat, %0,95 düşüşle 16 milyar 88 milyon dolar, ithalat
ise %16,07 artışla 21 milyar 158 milyon dolar olarak gerçekleşti.
Ticaret Bakanı Pekcan, COVID-19 salgınındaki artış seyri, AB
ekonomisindeki küçülme ve takvim etkisi nedeniyle kasım ayı
ihracatındaki sınırlı daralmaya rağmen yıl sonunda Yeni Ekonomi
Programı hedeflerine ulaşacaklarına inandıklarını bildirdi. Yurt
içinde bugün enflasyon rakamları ön planda olacak.

Euro Bölgesi
Euro Bölgesi işsizlik verilerine göre, ekim ayında işsizlik %8,4'e
gerilerken, Avrupa Birliği'nde bir değişim göstermeyerek %7,6'da
sabit kaldı. Avrupa Birliği'ndeki işsiz sayısı ekim ayında 16,24
milyon kişi oldu. Euro Bölgesi üretici fiyat endeksi ekim ayında,
aylık bazda %0,4 artarken, bir önceki yılın ekim ayına göre %2
düştü. Almanya'da ekim ayındaki perakende satışlar aylık bazda
%2,6 artarak beklentilerin iki katından daha fazla yükseliş kaydetti.
Uluslararası kredi derecelendirme kuruluşu Moody’s Moody's
Investors Service, Avrupa bankalarının gelecek yıl yavaş ekonomik
toparlanma, artan sorunlu krediler ve zayıflayan karlılık
görünümlerinden kaynaklı olarak zorlu bir faaliyet ortamı ile karşı
karşıya kalacaklarını belirterek, Euro Bölgesi, İskandinavya,
Birleşik Krallık ve Orta-Doğu Avrupa bankaları için 2021
görünümün negatif olduğunu duyurdu. İngiltere, düzenleyici
kuruluşların Pfizer ve BioNTech aşısını onaylamasıyla birlikte
Kovid-19 aşısına onay veren ilk batılı ülke oldu. Acil durum onayıyla
birlikte aşının tedarik edilmesinin önü açıldı ve koronavirüs ile
mücadelede yeni bir safhaya geçildi. 

ABD
ABD'de ADP'nin açıkladığı özel sektör istihdam verisi Kasım ayında
307 bin ile beklenenin altında arttı. ABD'nin yeni başkanı Joe Biden
Çin ile yapılan faz bir ticaret anlaşmasındaki tarifeleri hemen
kaldırmayacağını belirtti. Biden yönetimi için Hazine Bakanı olarak
seçilen Janet Yellen, Delaware'de güncel ekonomik ve politik
sorunlar ile ilgili bir konuşma gerçekleştirdi. Yellen, Amerikan’ın
küresel liderliğini yeniden tesis etmeye vurgu yaptı. Yellen
konuşmasında "Tarihi bir krizin içindeyiz" ifadelerini kullandı.
ABD'de Temsilciler Meclisi Başkanı Nancy Pelosi ve ABD Senatosu
Azınlık Lideri Demokrat Chuck Schumer, koronavirüsü etkileriyle
mücadele için getirilmesi planlanan yeni teşvik paketinde 908
milyar dolarlık büyüklüğün görüşmelerin temelini oluşturması
gerektiğini belirtti.

Piyasa Verileri

Pariteler Son Günlük Değ.
(%)

Haftalık Değ.
(%)

Yılbaşı Değ.
(%)

USDTRY 7.8559 -0.08 -0.20 32.05
EURTRY 9.5290 0.12 1.51 42.78
EURUSD 1.2122 0.16 1.75 8.06
GBPUSD 1.3390 0.16 0.24 1.08
USDJPY 104.46 -0.05 0.20 -3.87

Sepetler Son Günlük Değ.
bp

Haftalık Değ.
bp

Yılbaşı Değ.
bp

½ $ + ½ € 8.6425 1.88 -10.25 233.05
Dolar Endeksi 90.9710 -14.70 -102.30 -541.80
REK 60.6600 - - -1,562.00

Endeks Vadeliler Son Günlük Değ.
(%)

Haftalık Değ.
(%)

Yılbaşı Değ.
(%)

S&P 500 Yakın Vade 3,664.75 -0.07 0.78 13.42
DAX Yakın Vade 13,285.50 -0.15 -0.10 0.29
Dow Jones Yakın
Vade 29,842.00 -0.09 -0.11 4.68

Emtialar Son Günlük Değ.
(%)

Haftalık Değ.
(%)

Yılbaşı Değ.
(%)

Ons Altın 1,834.06 0.31 1.23 20.83
Gram Altın 463.29 0.28 1.03 59.57
WTI 45.10 -0.27 1.33 -26.27
BRENT 48.03 -0.19 0.72 -28.11
Bakır 3.49 0.54 4.50 25.17

Tahviller Son Günlük Değ.
bp

Haftalık Değ.
bp

Yılbaşı Değ.
bp

Türkiye 2 Yıllık 14.7000 20.00 34.00 292.00
Türkiye 10 Yıllık 12.6100 28.00 28.00 40.00
ABD 10 Yıllık 0.9390 -0.90 5.60 -98.00
ABD 2 Yıllık 0.1620 -0.20 0.00 -140.90
Almanya 10 Yıllık -0.5230 0.10 6.60 -33.50
Almanya 2 Yıllık -0.7200 0.20 3.40 -10.30

Gelişmekte Olan
Ülke Kurları Son Günlük Değ.

(%)
Haftalık Değ.

(%)
Yılbaşı Değ.

(%)
USDZAR 15.3278 0.04 0.75 9.43
USDIDR 14,174.00 0.02 0.36 2.08
USDTRY 7.8559 -0.08 -0.20 32.05
USDRUB 75.1127 0.03 -0.76 21.00
USDBRL 5.2177 -0.26 -2.16 29.80
USDCNY 6.5620 -0.02 -0.21 -5.76
USDMXN 20.0065 -0.01 -0.20 5.80
USDCZK 21.7843 -0.07 -0.81 -3.90
USDHUF 296.5800 -0.09 -2.13 0.55
USDPLN 3.6929 -0.16 -1.71 -2.65
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Euro/Dolar

Euro Bölgesi’nde ekim ayına ait üretici fiyat endeksi aylık %0,4
artarken, yıllık bazda %2 gerileme kaydetti. ABD’de ise özel sektör
istihdam verisi kasım ayında 307 bin ile beklenenin altında arttı.
ABD’de teşvik paketi konusu yeniden gündeme gelirken, küresel
dolar endeksindeki değer kaybı euroda değer kazancının
sürmesinde etkili olmaya devam ediyor. Aşı çalışmalarına ilişkin
gelişmeler küresel piyasalarda risk iştahının toparlanmasında etkili
olurken, sert artan vaka sayısı risk unsuru olarak izleniyor. Sert
yükselişin yaşandığı paritede iki yılın ardından 1,21’li seviyeler test
edilirken, paritede 1,2100 seviyesinin üzerinde 1,2140 – 1,2165 ve
1,2188 seviyeleri direnç, 1,2100 – 1,2082 ve 1,2058 destek
seviyeleridir.

Günlük Pivot Seviyeleri
   1.2156

  1.2141  

 1.2132   

1.2122    

 1.2107   

  1.2092  

   1.2082

GBP/USD

GBPUSD paritesi dün sabah saatlerinde aşı haberlerinin etkisiyle
son 3 ayın zirvesi olan 1,3440 zirvelerini yenilese de devamında
kayıplara sahne oldu. Gün içinde dolar endeksindeki tepki
yükselişleriyle 1,33 seviyesinin altına sarkan parite ABD spot
piyasaları endeksin geri çekilmesiyle gün sonunda 1,3350
seviyelerinde dengelendi. İngiliz otoritelerinin Pfizer aşısını
onaylamasıyla gelecek hafta aşılamaya başlanacak İngiltere’de
dün 5 Kasım’da başlayan ulusal karantina sona erdi. Bugün hizmet
PMI verilerinin yanı sıra ABD haftalık istihdam verisi izlenecek.
Paritede bugün 1,3400 seviyesinin üzerinde 1,3441 ve 1,3482
seviyeleri önem kazanacaktır. Olası geri çekilmelerde ise 1,3370
seviyesinin altında ise 1,3330 ve 1,3290 seviyeleri destek noktaları
olarak takip edilebilir.

Günlük Pivot Seviyeleri
   1.3441

  1.3416  

 1.3403   

1.3390    

 1.3365   

  1.3340  

   1.3327
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USD/TRY

Dolar/TL kuru dün 7,7788 ve 7,8824 seviyeleri arasında
dalgalanarak günü 7,8623 seviyesinden tamamladı. Yurtiçinde
önemli bir veri akışının bulunmadığı günde Dolar/TL kuru bant
hareketini sürdürdü ve bugünkü kritik enflasyon verisi öncesi günü
7,85 seviyelerinin üzerinde noktaladı. Yurtdışında İngiltere’de aşı
kullanımının onaylanmasına yönelik haber akışı ve ABD’de
beklentilerin altında kalan özel sektör istihdam verisi izlenirken
küresel dolar endeksi gün içinde yataya yakın bir görünüm
sergiledi. Bugün yurtiçinde enflasyon verisi yurtdışında ise hizmet
PMI rakamlarının yanı sıra ABD haftalık istihdam verisi yakından
takip edilecek. Sabah 08:30 itibariyle küresel dolar endeksi 91
seviyelerine yakın, Dolar/TL kuru ise 7,85 seviyelerinden işlem
görüyor.

Günlük Pivot Seviyeleri
   7.8823

  7.8726  

 7.8642   

7.8559    

 7.8461   

  7.8364  

   7.8280

EUR/TRY

Euro Bölgesi işsizlik verilerine göre, ekim ayında işsizlik %8,4'e
gerilerken, üretici fiyat endeksi aylık %0,4 artarken, yıllık bazda %2
düşüş kaydetti. Almanya’da perakende satışlar aylık bazda %2,6
artarak beklentilerin iki katından daha fazla yükseliş kaydetti.
Moody's sorunlu kredilerdeki artış ve zayıflayan karlılık etkisiyle
Avrupa bankalarının 2021 yılında zorlu bir ortamla karşı karşıya
kalacağını açıkladı. Yurt içinde ise Ticaret Bakanlığı'nın verilerine
göre kasım ayında öncü dış ticaret açığı geçen yılın aynı dönemine
göre %155,4 artışla 5,07 milyar dolar oldu. Bugün yurt içinde kasım
ayına ait enflasyon rakamlarının açıklanması beklenirken,
Avrupa’da hizmet PMI endeksleri takip edilecek. Dalgalı seyrin
kaydedildiği parite bu sabah 9,5145 seviyesinden fiyatlanıyor.

Günlük Pivot Seviyeleri
   9.5709

  9.5507  

 9.5398   

9.5290    

 9.5087   

  9.4885  

   9.4776
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XAU/USD

Ons altın bu hafta 1760$ seviyesine kadar düşüşün ardından
buradan aldığı destekle yeniden 1800$ seviyesinin üzerine doğru
yükselmiş durumda. ABD'de teşvik paketine dair umut verici
gelişmelerin olması, Doların gevşemesine neden olurken, altının da
yukarı yönde hareketini destekledi. Geçtiğimiz günlerde, aşı
nedeniyle sert düşen altın bu sefer teşvik paketinden destek buldu.
Ancak altında da oynaklık hala yüksek olduğu için haber akışlarına
karşı dikkatli olunmalı. Bugün içinde ABD'den açıklanacak veri var
ama etkisi sınırlı olabilir. Paketle ilgili haberler ve aşı çalışmaları ön
planda kalmaya devam ediyor. Altın için 1840$ - 1845$ - 1850$
direnç noktaları olarak izlenebilir. Geri çekilmelerde ise 1830$ -
1824$ - 1820$ destek noktaları olarak karşımıza çıkıyor.

Günlük Pivot Seviyeleri
   1,850.09

  1,843.72  

 1,838.95   

1,834.18    

 1,827.81   

  1,821.44  

   1,816.67

DAX Yakın Vade

Pfizer ve BioNTech’in aşısının dün İngiltere’den onay almasına
karşın Avrupa’da vaka artışlarına bağlı olarak Almanya ve İtalya’nın
yılbaşı öncesinde tedbirleri sıkılaştırdığı görülüyor. Küresel hisse
piyasalarında dün dalgalı bir fiyatlama etkili oldu. Aşı çalışmalarıyla
ilgili gelişmeler, ekonomik veri akışları ve salgın kaynaklı endişeler
yakından izlenmeye ve fiyatlamalar üzerinde etkili olmaya devam
edecektir. Avrupa borsaları dün günü karışık kapanışlarla
tamamlarken, DAX vadeli kontratı günü %0,66’lık düşüşle 13.306
seviyesinden kapattı. Bu sabah hafif satıcılı seyrin devam ettiği
DAX vadelisinde aşağı yönlü hareketlerde 13.205 – 13.116 ve
13.030 seviyeleri destek olarak takip edilebilir. Yükselişlerde ise
13.330 – 13.391 ve 13.461 seviyeleri direnç konumundadır.

Günlük Pivot Seviyeleri
   13,381.33

  13,355.67  

 13,320.33   

13,285.00    

 13,259.33   

  13,233.67  

   13,198.33
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Dow Jones Yakın Vade

Dow Jones endeksi dünü %0.20 yükselişle 29.883 puandan
tamamladı. Teşvik paketine dair umut verici gelişmeler ABD
borsaları üzerine olumlu yansıyor. Aşıya dair gelişmelerde de
ilerleme kaydedilmesi bir diğer olumlu başlık olarak izleniyor.
Dünya genelinde salgının hızla yayılması ve ikinci dalganın önüne
geçilmekte zorlanılması nedeniyle aşıya dair umut verici adımlar
şimdilik piyasaları destekliyor. Dolayısıyla ilerleyen günlerde, aşı
konusu oldukça önemli olacaktır. Bunun yanında teşvik paketine
dair anlaşma yolunda ilerleme görülürse o zamanda borsalar için
olumlu olabilir. Bu sabah ABD vadelileri sınırlı kayıpla seyrediyor.
Sözleşme için 29.792 - 29.740 - 29.682 destek noktaları olarak
izlenebilir. Yukarı yönlü hareketinde ise 29.842 - 29.880 - 29.922
direnç noktaları olarak takip edilebilir.

Günlük Pivot Seviyeleri
   30,040.33

  29,990.67  

 29,915.33   

29,840.00    

 29,790.33   

  29,740.67  

   29,665.33

S&P 500 Yakın Vade

S&P 500 endeksi dünü %0.18 artışla 3.669 puandan kapattı.
ABD'de teşvik paketine dair umut verici gelişmeler borsalar
açısından olumlu yorumlanıyor. Ayrıca, aşıya dair gelişmelerde
ilerleme kaydedilmesi de nefes aldıran bir durum olarak karşımıza
çıkıyor. Ancak, genel olarak risk iştahı hala zayıf olduğu için
borsalarda alımlar güçlenemiyor. Son dönemde, salgının hızla
yayılması endişe verici ve aşıya dair umut verici çalışmalarda
ilerleme kaydedilmesi piyasaları destekliyor. Dolayısıyla, bundan
sonraki süreçte aşı konusu kritik. Aşının dışında da, teşvik
paketinde ilerleme kaydedilirse o zaman borsalar daha da
rahatlayabilir. Bu sabah ABD vadelileri sınırlı kayıpla işlem görüyor.
Sözleşme için 3.673 - 3.685 - 3.690 direnç noktaları olurken, 3.651
- 3.637 ve 3.618 destek noktaları olarak izlenebilir.

Günlük Pivot Seviyeleri
   3,685.33

  3,679.92  

 3,672.33   

3,664.75    

 3,659.33   

  3,653.92  

   3,646.33
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Brent Petrol

Brent petrol 48$ çevresinde işlem görüyor. OPEC+ ertelenen
toplantısının bugün yapılması bekleniyor. 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. Bugünkü toplantıdan çıkacak karar bu açıdan oldukça
önemli olacaktır. Dolayısıyla petrol için hareketli bir gün olabilir. Bu
kararın dışında aşı gelişmeleri ve ABD teşvik paketi de petrol
açısından izlenmesi gereken diğer konu başlıkları. Son günlerde
OPEC+ toplantısından çıkacak karar fiyatlamalar üzerinde daha
baskın. Brent petrol için 48,02$ - 47,88$ - 47,70$ destek noktaları
olurken, 48,41$ - 48,58$ ve 48,75$ direnç noktaları olarak
izlenebilir. 

Günlük Pivot Seviyeleri
   48.93

  48.65  

 48.34   

48.03    

 47.75   

  47.47  

   47.16

USD/JPY

Küresel piyasalarda aşıya ilişkin gelişmeler yakından takip
edilirken, sert artış kaydeden vaka sayıları gündemdeki yerini
korumaya devam ediyor. ABD'de ADP'nin açıkladığı özel sektör
istihdam verisi Kasım ayında 307 bin ile beklenenin altında arttı.
Japonya'da işsizlik oranı ekim ayında, son 3 yılın aynı dönemlerine
kıyasla en kötü seviyesine ulaşarak, %3,1'e yükseldi. Japonya
parlamentosu, merkezi hükümetin bedeli karşılamasını öngören
koronavirüs aşılarını ücretsiz sağlamak için bir yasa tasarısını
kabul etti. 104,55 seviyesinin üzerinde kalıcılığın sağlanamadığı
paritede geri çekilmelerde 104,34 – 104,10 ve 104,00 seviyeleri
destek, toparlanmalarda ise 104,55 – 104,75 ve 105,05 direnç
seviyeleridir.

Günlük Pivot Seviyeleri
   104.66

  104.60  

 104.53   

104.46    

 104.39   

  104.33  

   104.26
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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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