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Piyasa Gündemi

Afrika’da ortaya çıkan ve dünyanın diğer bölgelerinde de görülen
yeni varyanta ilişkin endişeler cuma günü küresel risk iştahı
üzerinde baskı oluşturdu. Salgında dördüncü dalga yaşanırken,
ortaya çıkan ve Omicron olarak isimlendirilen yeni varyant salgın
kaynaklı endişeleri ciddi ölçüde artırdı. Cuma günü riskli varlıklarda
sert satışlar yaşanırken, yeni varyantın salgının seyrini ne yönde
etkileyeceği ve olası tedbirler yakından takip edilecektir. 

Açıklanacak Önemli Ekonomik Veriler       
•    10:00 Türkiye – Dış Ticaret Dengesi Önem: Yüksek
•    16:00 Almanya – TÜFE Önem: Yüksek

Türkiye

TCMB'nin Kasım 2021 dönemine ilişkin Finansal İstikrar Raporu,
bankanın internet sitesinde yayımlandı. Raporda, salgını
sınırlamaya yönelik önlemlerin gevşetilmesi, aşılamanın hız
kazanması ve destekleyici ekonomi politikalarının katkısıyla küresel
iktisadi faaliyetteki toparlanmanın sürdüğü, küresel tedarik
zincirlerinde yaşanan aksaklıkların yol açtığı arz kısıtları, açılmaya
bağlı artan talep ve emtia fiyatlarının etkisi ile küresel ölçekte
enflasyon oranlarının yükselmekte olduğu belirtildi. Bunun yanında
iktisadi faaliyetteki güçlü seyrin reel sektör firmalarının ciro, kârlılık
ve likidite göstergelerine olumlu yansıdığı ifade edildi.
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan,Türkmenistan Devlet
Başkanı Berdimuhamedov ile gerçekleştirdikleri görüşmede "Ticaret
hacmimizi, ilk planda 5 milyar dolara çıkartmak üzere gerekli
adımları atmak konusunda kararlıyız. Kara ve hava yolu
taşımacılığının yanı sıra enerji alanındaki iş birliğimizi geliştirmek
amacıyla yapabileceklerimiz hakkında görüş alışverişinde
bulunduk." dedi.

Euro Bölgesi

Avrupa Merkez Bankası Başkanı Christine Lagarde, Euro
bölgesinde enflasyon dinamiklerinin orta vadede azalacağını
belirterek, “Enflasyon baskısının azalması beklenirken, politikayı
sıkılaştırarak tepki vermek mantıklı değil” dedi. Koronavirüsün yeni
Omicron varyantı İngiltere, Almanya ve İtalya'da görülürken ülkeler
varyantın yayılmasını kontrol altına almak için yeni önlemleri
değerlendiriyor. Yeni varyant salgının yeniden yayılabileceğine dair
endişeleri artırırken birçok ülke seyahat yasaklarını ve
kısıtlamalarını yeniden yürürlüğe koymaya başladı. Dünya Sağlık
Örgütü, koronavirüsün Omicron varyantının, daha hızlı yayıldığına
ve Delta dahil olmak üzere Kovid-19'un diğer varyantlarına kıyasla
daha şiddetli hastalığa neden olduğuna dair net bir kanıt olmadığını
bildirdi.

ABD

Atlanta Fed Başkanı Raphael Bostic, koronavirüs varyantının
yarattığı endişelere rağmen varlık alımlarını hızlandırmaya açık
olduğunu belirtti. Bostic, Fed’in gelecek yıl iki defa faiz artırıp
artırmayacağıyla ilgili soruya ise “Bu kesinlikle mümkün. Hiçbir
seçeneği göz ardı etmiyorum” cevabını verdi. Fed’in yeni
koronavirüs varyantıyla ilgili görüşlerini tam olarak anlayabilmek için
Fed Başkanı J. Powell ve ABD Hazine Bakanı Janet Yellen’ın
Senato Bankacılık Komitesi’nde bu hafta gerçekleştirecekleri
sunumu yakından takip edilecek. Afrika'nın güneyinde koronavirüs
varyantının tespit edilmesiyle ülkeler art arda seyahat kısıtlamaları
açıklarken New York Valisi Kathy Hochul artan koronavirüs vakaları
sonrasında cuma günü eyalette acil durum ilan etti.

Piyasa Verileri

Pariteler Son Günlük Değ.
(%)

Haftalık Değ.
(%)

Yılbaşı Değ.
(%)

USDTRY 12.4291 0.18 8.92 67.16
EURTRY 14.0236 -0.16 9.39 54.10
EURUSD 1.1282 -0.40 0.40 -7.65
GBPUSD 1.3340 0.03 -0.38 -2.45
USDJPY 113.31 0.14 -1.34 9.74

Sepetler Son Günlük Değ.
bp

Haftalık Değ.
bp

Yılbaşı Değ.
bp

½ $ + ½ € 13.1450 48.00 138.00 486.50
Dolar Endeksi 96.2550 16.60 -29.30 631.80
REK 60.3700 - - -180.00

Endeks Vadeliler Son Günlük Değ.
(%)

Haftalık Değ.
(%)

Yılbaşı Değ.
(%)

S&P 500 Yakın Vade 4,625.25 0.31 -1.16 23.38
DAX Yakın Vade 15,333.00 0.59 -4.93 11.55
Dow Jones Yakın
Vade 34,982.00 0.30 -1.66 14.71

Emtialar Son Günlük Değ.
(%)

Haftalık Değ.
(%)

Yılbaşı Değ.
(%)

Ons Altın 1,795.14 0.17 -0.56 -5.56
Gram Altın 717.35 0.35 8.30 57.96
WTI 71.01 4.18 -6.83 46.62
BRENT 74.23 3.51 -5.68 43.96
Bakır 4.40 1.54 0.02 25.12

Tahviller Son Günlük Değ.
bp

Haftalık Değ.
bp

Yılbaşı Değ.
bp

Türkiye 2 Yıllık 20.7800 9.00 199.00 582.00
Türkiye 10 Yıllık 21.1200 2.00 88.00 822.00
ABD 10 Yıllık 1.5260 4.70 -10.10 60.90
ABD 2 Yıllık 0.5430 3.90 -3.90 42.00
Almanya 10 Yıllık -0.3360 -8.80 0.50 23.90
Almanya 2 Yıllık -0.7620 -2.20 1.10 -4.90

Gelişmekte Olan
Ülke Kurları Son Günlük Değ.

(%)
Haftalık Değ.

(%)
Yılbaşı Değ.

(%)
USDZAR 16.1783 -0.58 2.06 10.10
USDIDR 14,338.85 -0.52 0.51 2.98
USDTRY 12.4291 0.18 8.92 67.16
USDRUB 75.1077 -0.52 0.06 1.31
USDBRL 5.5683 -0.62 -0.53 7.22
USDCNY 6.3830 -0.16 -0.04 -2.29
USDMXN 21.8168 -0.57 3.89 9.67
USDCZK 22.7478 0.25 0.44 5.92
USDHUF 327.3300 0.33 -0.70 10.28
USDPLN 4.1693 0.22 -0.42 11.68
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Euro/Dolar

Geçen hafta son iki işlem günü şükran günü nedeniyle ABD’de spot
piyasalar kapalı bulunurken gündeme dair gelişmeler ön plandaydı.
Avrupa Merkez Bankası Başkanı C. Lagarde, Euro bölgesinde
enflasyon dinamiklerinin orta vadede azalacağını belirterek, sabırlı
olunacağı mesajını tekrarladı. Diğer yandan koronavirüsün yeni
Omicron varyantı İngiltere, Almanya ve İtalya'da görülürken
ülkelerin varyantın yayılmasını kontrol altına almak için yeni
önlemlerin değerlendirildiği belirtildi. Varyant endişeleri piyasalarda
sert satışların yaşanmasında etkili olurken, paritede sert yükseliş
kaydedildi. Bu sabah dalgalı seyrin kaydedildiği paritede 1,1292 -
1,1334 ve 1,1375 seviyeleri takip  edilen direnç, 1,1255 – 1,1225 ve
1,1200 izlenen destek seviyeleridir.

Günlük Pivot Seviyeleri
   1.1417

  1.1375  

 1.1349   

1.1323    

 1.1280   

  1.1238  

   1.1212

GBP/USD

Yeni koronavirüs varyantı Omicron, piyasalarda salgın kaynaklı
endişeleri artırırken, bazı ülkelerin seyahat kısıtlama kararları
almasını tekrar gündeme getirdi. BoE Başekonomisti Pill, İngiltere
ekonomisinin orta vadede %2 hedefine çıpalanan enflasyon için acil
bir tehdit görmediğini vurguladı. Fed üyesi Bostic ise Omicron’un
yarattığı endişelere rağmen varlık alımlarının azaltılmasının
hızlandırılması fikrine açık olduğunu ve Fed’in 2022 yılında iki faiz
artışı yapmasının mümkün olduğunu bildirdi. Bugün İngiltere’de veri
akışı sakin. ABD’de ise Fed Başkanı Powell ve bazı Fed üyelerinin
konuşmaları izlenecek. Bu sabah hafif satıcılı seyreden paritede
1,3300 - 1,3240 ve 1,3150 seviyeleri destek; 1,3360 - 1,3410 ve
1,3460 seviyeleri ise direnç olarak izlenebilir.

Günlük Pivot Seviyeleri
   1.3572

  1.3543  

 1.3521   

1.3499    

 1.3470   

  1.3441  

   1.3419
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USD/TRY

Geçen hafta kur tarafında oynaklığın arttığı görüldü. TCMB’nin faiz
indirimleri ve devamında Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın rekabetçi kur
söylemleri piyasalar tarafından takip edildi. Cuma günü TCMB
Finansal İstikrar Raporu açıklanırken raporda, TCMB’nin
enflasyonda kalıcı düşüşe işaret eden güçlü göstergeler oluşana ve
orta vadeli %5 hedefine ulaşıncaya kadar elindeki tüm araçları
kararlılıkla kullanmaya devam edeceği belirtildi. Bugün yurt içinde
dış ticaret dengesi ve ekonomik güven endeksi, ABD’de ise Fed
Başkanı Powell ve bazı Fed üyelerinin konuşmaları izlenecek.
Dolar/TL 08:20 itibariyle 12,41’li seviyelerde bulunuyor. Dolar
endeksi 96,27 seviyesinde iken ABD 10 yıllık tahvil faizleri %1,52’li
seviyelerde bulunuyor.

Günlük Pivot Seviyeleri
   12.2703

  11.7892  

 11.4133   

11.0374    

 10.5563   

  10.0752  

   9.6993

EUR/TRY

ECB Başkanı C. Lagarde, Euro bölgesinde enflasyon dinamiklerinin
orta vadede azalacağını belirterek, sabırlı olunacağı mesajını
tekrarladı. Diğer yandan Omicron varyantının İngiltere, Almanya ve
İtalya'da görülürken ülkelerin varyantın yayılmasını kontrol altına
almak için önlemlerin değerlendirildiği belirtildi. Yurt içinde Finansal
İstikrar Raporunda salgını sınırlamaya yönelik önlemlerin
gevşetilmesi, aşılamanın hız kazanması ve destekleyici ekonomi
politikalarının katkısıyla küresel iktisadi faaliyetteki toparlanmanın
sürdüğü, küresel tedarik zincirlerinde yaşanan aksaklıkların yol
açtığı arz kısıtları, açılmaya bağlı artan talep ve emtia fiyatlarının
etkisi ile küresel ölçekte enflasyon oranlarının yükselmekte olduğu
belirtildi. Euro/TL kuru bu sabah 13,93’lü seviyelerden fiyatlanıyor.

Günlük Pivot Seviyeleri
   12.6330

  12.3615  

 12.2024   

12.0433    

 11.7718   

  11.5003  

   11.3412
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XAU/USD

Güney Afrika'da görülen yeni varyant piyasalarda panik havasına
neden olurken, borsalarda da sert satışlar izlendi. Ons altın bu
ortamda sınırlı da olsa kendisini besledi ve cuma günü 1815$
seviyesine doğru yükselişini kaydetti. Ancak Dünya Sağlık Örgütü
yapmış olduğu açıklamasında, yeni varyantın daha hızlı yayıldığına
ve diğer varyantlara kıyasla daha şiddetli hastalığa neden olduğuna
dair net bir kanıt olmadığını ifade etti. Bu varyantın etkilerinin sınırlı
olmasının, piyasaları çok fazla etkilemeyeceği belirtiliyor. Bu
açıklamalar, altının kazançlarını geri vermesini sağladı. Bu sabah
1779-1796$ aralığında yatay seyreden altın için salgının seyri
önemli olacaktır. Ons altın için 1785$ - 1773$ - 1758$ destek
noktaları, 1802$ - 1812$ - 1826$ direnç noktaları olarak takip
edilebilir.

Günlük Pivot Seviyeleri
   1,891.80

  1,879.91  

 1,873.41   

1,866.91    

 1,855.02   

  1,843.13  

   1,836.63

DAX Yakın Vade

Küresel hisse piyasaları başta olmak üzere riskli varlıklarda cuma
günü yeni varyant endişeleriyle sert düşüşler yaşandı. Önümüzdeki
süreçte vaka sayılarının seyri ve salgın kaynaklı gelişmeler
yakından izlenecek olup, fiyatlamalar üzerinde belirleyici olacaktır.
Avrupa borsaları cuma gününü %4’leri aşan sert kayıplarla
tamamlarken, DAX vadeli kontratı da günü %4,94’lük sert bir
düşüşle 15.128 puandan kapattı. Bu sabah toparlanma çabasının
etkili olduğu DAX vadelisinde yukarı yönlü hareketlerin devamında
15.401 – 15.513 ve 100 günlük üssel ortalama (15.623) direnç
olarak takip edilebilir. Yeniden satışların yaşanması durumunda
15.287 – 15.207 ve 15.021 seviyeleri destek konumundadır. Ayrıca
bugün Almanya’da açıklanacak kasım ayı öncü TÜFE rakamı da
önemli olacaktır. 

Günlük Pivot Seviyeleri
   16,489.00

  16,392.00  

 16,281.00   

16,170.00    

 16,073.00   

  15,976.00  

   15,865.00
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Dow Jones Yakın Vade

ABD endeksleri cuma günü yarım gün işleme açıktı ve Güney
Afrika'da tespit edilen yeni varyant nedeniyle borsalarda sert
satışlar izlendi. Dow Jones endeksi haftayı %2,53 kayıpla 34.899
puandan tamamlamış oldu. Yeni varyant dünyayı alarma geçirdi.
ABD'de bu varyant daha görülmedi ancak geleceğini bildiklerini
ifade ederek, New York acil durum ilan ederken, ABD Başkanı J.
Biden İngiltere, Fransa ve Rusya gibi ABD'nin de Afrika'nın bazı
ülkelerine seyahatleri geçici olarak askıya aldıklarını duyurdu.
Dünyada yeni varyanta yönelik tedbirler arttırılıyor. Bu sabah ABD
vadelilerinde tepki alımları var. Bugün salgının seyri izlenebilir. Fed
üyelerinden konuşmalarda bulunuyor. Sözleşme için 35.226 -
35.484 - 35.726 direnç noktaları, 34.785 - 34.554 - 34.326 destek
noktaları olarak izlenebilir.

Günlük Pivot Seviyeleri
   36,364.67

  36,176.33  

 35,862.67   

35,549.00    

 35,360.67   

  35,172.33  

   34,858.67

S&P 500 Yakın Vade

S&P 500 endeksi cuma gününü %2,27 düşüşle 4.594 puandan
kapattı. ABD borsaları Şükran günü nedeniyle cuma günü yarım
gün işlem gördü. Güney Afrika'da tespit edilen yeni varyant
nedeniyle piyasalarda oluşan panik havası, ABD borsalarında da
sert satışlara neden oldu. Yeni varyant ABD'de görülmedi, New York
şimdiden acil durum ilan etti. Fransa, Rusya ve İngiltere gibi ABD'de
bazı Afrika ülkelerine geçici olarak uçuşlarını askıya aldığını
duyurdu. Dünya yeni varyanta karşı tedbirlerini arttırmış durumda.
Bu panik havası devam ettikçe, risk iştahının zayıf kalması
beklenebilir. Bugün salgının seyri izlenebilir. Fed üyelerinden
konuşmalarda görülüyor. Bu sabah vadeliler hafif alıcılı. Sözleşme
için 4.605 - 4.574 - 4.545 destek noktaları, 4.649 - 4.679 - 4.716
direnç noktaları olarak bulunuyor.

Günlük Pivot Seviyeleri
   4,754.50

  4,730.50  

 4,716.00   

4,701.50    

 4,677.50   

  4,653.50  

   4,639.00
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Brent Petrol

Güney Afrika'da görülen yeni varyant nedeniyle küresel piyasalarda
salgın kaynaklı endişelerin artmasıyla piyasalarda sert satışlar
izlendi. Rusya, Fransa, İngiltere ve ABD gibi ülkeler bazı Afrika
ülkelerine geçici olarak uçuşlarını askıya aldığını duyurunca,
petrolde talep açısından olumsuz olması sebebiyle fiyatlarda sert
düşüşler görüldü. Brent petrol cuma günü 71,00$ seviyesine doğru
düşüş kaydetti ve sonrasında buradan gelen tepkilerle bu sabah
toparlanma çabasında. Bugün Viyana'da İran ile nükleer anlaşma
görüşmeleri yeniden başlayacak. Bu hafta salgının seyri ve bu
görüşmelerden çıkacak söylemler önemli olabilir. Ayrıca bu hafta
OPEC+ grubunun aylık toplantısı da izlenecekler arasında. Brent
petrol için 72,95$ - 70,53$ - 67,89$ destekler, 75,44$ - 77,60$ -
80,50$ direnç noktaları.

Günlük Pivot Seviyeleri
   83.36

  82.03  

 81.25   

80.46    

 79.13   

  77.80  

   77.02

USD/JPY

ABD’de şükran günü nedeniyle spot piyasalar cuma günü yarım
gün işlem görürken, gündeme dair gelişmeler takip edildi. Atlanta
Fed Başkanı R. Bostic, koronavirüs varyantının yarattığı endişelere
rağmen varlık alımlarını hızlandırmaya açık olduğunu belirtti. Delta
varyantından daha bulaşıcı olabileceği ve aşıların bu mutasyona
karşı daha az etkili olabileceğine dair endişeler küresel çapta satış
baskısının artış kaydetmesine neden oluyor. Japonya, 2021 mali yıl
kapsamlı 314 milyar dolar ek bütçeyi onayladı. Bütçe kapsamında
163 milyar dolar COVID-19 ile mücadeleye tahsis edilecek. Yeni
varyant vakalarına ilişkin oluşan endişeler JPY ‘nin güvenli liman
algısıyla değer kazanımını destekliyor. Paritede 113,05 – 112,70 ve
112,30 seviyeleri destek, 113,74 – 114,14 ve 114,44 direnç
noktalarıdır.

Günlük Pivot Seviyeleri
   115.77

  115.37  

 114.74   

114.11    

 113.71   

  113.31  

   112.67
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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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