
Forex Bülten 30 Kasım 2021

Piyasa Gündemi

Yeni varyant konusunda yapılan iyimser açıklamalar yeni haftada
salgın kaynaklı endişelerin bir miktar yatışmasına katkı sağladı.
Bununla birlikte yeni varyantın gelişimi, vaka sayılarının seyri ve
olası ek tedbirler piyasaların yakın takibinde yer alacaktır. Yurt
içinde bugün 2021/3Ç’e ilişkin GSYH rakamı açıklanacak.
Piyasadaki konsensüs beklentiler yılın üçüncü çeyreğinde %8,0
oranında bir büyüme kaydedilmesi yönünde şekilleniyor. (Gedik
Yatırım: %7,50)

Açıklanacak Önemli Ekonomik Veriler       
•    10:00 Türkiye – 2021/3Ç GSYH Önem: Yüksek
•    13:00 Euro Bölgesi – TÜFE Önem: Yüksek

Türkiye

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Türkmenistan ziyareti
sonrasında medya mensuplarına açıklamalarda bulundu.
Ekonomide yaşanan gelişmelere ilişkin değerlendirmeler de yapan
Erdoğan, "Ben hiçbir zaman faizin yükseltilmesini savunmadım,
savunmuyorum ve savunmayacağım. Farklı düşünenler de çıksa
Tayyip Erdoğan aynı noktadadır. Asla bu konudan taviz vermem"
ifadelerini kullandı. TUİK kasım ayına ilişkin ekonomik güven
endeksini açıkladı. Buna göre ekonomik güven endeksi Ekim
ayında 101,4 iken, Kasım ayında %2,0 oranında azalarak 99,3
değerine düştü. Endekste 100 seviyesinin altı genel ekonomik
duruma ilişkin kötümserliği işaret ediyor. TÜİK verilerine göre Ekim
ayında dış ticaret açığı bir önceki yılın aynı ayına göre %40,1
azalarak 2 milyar 399 milyon dolardan, 1 milyar 438 milyon dolara
geriledi. Genel ticaret sistemine göre ihracat 2021 yılı Ocak-Ekim
döneminde bir önceki yılın aynı dönemine göre %33,9 artarak 181
milyar 673 milyon dolar, ithalat %22,5 artarak 215 milyar 533 milyon
dolar olarak gerçekleşti. Yurt içinde bugün büyüme rakamları ön
planda olacak.

Euro Bölgesi

Almanya’da enflasyon kasım ayında beklentileri aşarak %5,2 ile
1992’den beri en yüksek seviyeye ulaştı. Birçok Avrupa ülkesinde
enflasyon rakamları tahminlerin üzerine yükselirken Avrupa Merkez
Bankası Başkanı C. Lagarde enflasyonun kontrolden
çıkmayacağına dair açıklamalarda bulunurken, yetkililer
enflasyonundaki yükselişin büyük oranda geçici faktörlerden
kaynaklandığı görüşünde bulunuyor. Lagarde yaptığı konuşmada
enflasyondaki yükselişi geçici gördüklerini yineledi ve 2022'nin ikinci
yarısında gözle görülür bir gerileme beklediklerini, fakat faiz artırımı
için 2022'nin çok olası olmadığını söyledi. Euro Bölgesi’nde kasım
ayında tüketici güveni 6,8 azalış kaydederken, sanayi güveni 14,1
seviyesinde açıklandı. 

ABD

ABD'de bekleyen konut satışları endeksi, ekim ayında aylık bazda
%7,5 artarak piyasa beklentilerinin oldukça üzerinde yükseliş
gösterdi. ABD Başkanı Joe Biden, Fed ile enflasyon hakkında
konuştu ve Başkan J. Powell'ın yanı sıra başkanın ABD merkez
bankasına gösterdiği adayların yükselen fiyatlar konusundaki
endişelere odaklandığından emin olduğunu söyledi. Fed Başkanı
Jerome Powell, Senato Bankacılık Komisyonu’nda yapacağı
konuşmanın bir gün önce yayımlanan metninde omicron varyantının
istihdam ve ekonomik faaliyet için aşağı yönlü riskler oluşturduğunu
belirtti.

Piyasa Verileri

Pariteler Son Günlük Değ.
(%)

Haftalık Değ.
(%)

Yılbaşı Değ.
(%)

USDTRY 12.8982 0.62 0.65 73.47
EURTRY 14.5884 0.88 1.09 60.31
EURUSD 1.1312 0.29 0.54 -7.41
GBPUSD 1.3315 0.10 -0.48 -2.63
USDJPY 113.17 -0.43 -1.73 9.59

Sepetler Son Günlük Değ.
bp

Haftalık Değ.
bp

Yılbaşı Değ.
bp

½ $ + ½ € 13.5000 35.50 156.63 522.00
Dolar Endeksi 96.0830 -25.80 -40.80 614.60
REK 60.3700 - - -180.00

Endeks Vadeliler Son Günlük Değ.
(%)

Haftalık Değ.
(%)

Yılbaşı Değ.
(%)

S&P 500 Yakın Vade 4,621.50 -0.63 -1.43 23.28
DAX Yakın Vade 15,141.00 -0.88 -5.15 10.15
Dow Jones Yakın
Vade 34,814.00 -0.75 -2.66 14.16

Emtialar Son Günlük Değ.
(%)

Haftalık Değ.
(%)

Yılbaşı Değ.
(%)

Ons Altın 1,794.44 0.60 0.23 -5.60
Gram Altın 744.13 1.20 0.70 63.86
WTI 68.52 -1.43 -12.81 41.48
BRENT 71.76 -1.42 -12.07 39.17
Bakır 4.38 -0.29 -1.03 24.62

Tahviller Son Günlük Değ.
bp

Haftalık Değ.
bp

Yılbaşı Değ.
bp

Türkiye 2 Yıllık 20.8200 4.00 156.00 586.00
Türkiye 10 Yıllık 21.1200 0.00 76.00 822.00
ABD 10 Yıllık 1.4700 -5.20 -20.70 55.30
ABD 2 Yıllık 0.4690 -4.70 -15.20 34.60
Almanya 10 Yıllık -0.3160 2.00 -1.40 25.90
Almanya 2 Yıllık -0.7520 1.00 -1.00 -3.90

Gelişmekte Olan
Ülke Kurları Son Günlük Değ.

(%)
Haftalık Değ.

(%)
Yılbaşı Değ.

(%)
USDZAR 16.1924 0.01 2.23 10.20
USDIDR 14,329.00 -0.06 0.32 2.91
USDTRY 12.8982 0.62 0.65 73.47
USDRUB 74.7945 0.25 0.56 0.89
USDBRL 5.6020 -0.10 0.19 7.87
USDCNY 6.3734 -0.23 -0.29 -2.44
USDMXN 21.7822 0.43 2.77 9.50
USDCZK 22.6186 -0.23 -0.19 5.31
USDHUF 325.1600 -0.18 -1.13 9.55
USDPLN 4.1343 -0.40 -1.06 10.74
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Euro/Dolar

Haftanın ilk işlem günü Avrupa’nın en büyük ekonomisi olan
Almanya’da enflasyon kasım ayında beklentileri aşarak %5,2 ile
1992’den beri en yüksek seviyeye ulaştı. Avrupa Merkez Bankası
Başkanı C. Lagarde ‘ın enflasyondaki yükselişi geçici gördüklerini
yineledi ve 2022'nin ikinci yarısında gözle görülür bir gerileme
beklediklerini, fakat faiz artırımı için 2022'nin çok olası olmadığını
söyledi. ABD’de bekleyen konut satışları endeksi, ekim ayında %7,5
artarak piyasa beklentilerinin oldukça üzerinde yükseliş gösterdi.
Küresel piyasalarda yüksek enflasyonun yanı sıra yeni varyant
endişesi risk iştahı üzerinde baskı yaratmaktadır. Toparlanmanın
kaydedildiği paritede 1,1334 – 1,1375 ve 1,1400 direnç seviyeleridir.
Geri çekilmelerde 1,1292 - 1,1255 ve 1,1225 izlenen destek
seviyeleridir.

Günlük Pivot Seviyeleri
   1.1456

  1.1416  

 1.1394   

1.1373    

 1.1333   

  1.1292  

   1.1271

GBP/USD

Koronavirüsün yeni varyantı Omicron, İngiltere’de yeni önlemleri
gündeme getirirken, G-7 ülkeleri de yeni varyanta karşı acil eylem
çağrısı yaptı. ABD’de bekleyen konut satışları %7,5 ile beklentilerin
bir hayli üzerinde bir artışa işaret etti. ABD Başkanı Biden, Fed’e
aday göstereceği guvernörlerin yükselen fiyatlara
odaklanacağından emin olduğunu bildirdi. Bugün İngiltere’de veri
akışı sakin. ABD’de CB tüketici güveni ve Fed Başkanı Powell’ın
konuşması takip edilecek. Paritede düşüş eğiliminin baskın olduğu
görülürken kısa vadeli yükseliş hareketlerinin satışlarla
karşılandığını söyleyebiliriz. Bu sabah hafif satıcılı seyreden
paritede 1,3280 - 1,3240 ve 1,3150 seviyeleri destek; 1,3350 -
1,3410 ve 1,3460 seviyeleri ise direnç olarak izlenebilir.

Günlük Pivot Seviyeleri
   1.3610

  1.3560  

 1.3506   

1.3451    

 1.3402   

  1.3352  

   1.3298
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USD/TRY

Yurt içinde kasım ayı ekonomik güven endeksi 99,30 seviyesinde
açıklanarak bir önceki aya göre %2’lik bir düşüş gösterdi. Ekim ayı
dış ticaret dengesi ise 1,44 milyar dolar açık verdi. ABD’de ise
bekleyen konut satışları %7,5 ile beklentilerin bir hayli üzerinde artış
gerçekleştirdi. ABD Başkanı Biden, Fed’in önümüzdeki dönem
enflasyondaki gelişmelere odaklanacağını beklediğini bildirdi.
Bugün yurt içinde üçüncü çeyrek büyüme, ABD’de ise CB tüketici
güven endeksi verisi ve Fed Başkanı Powell’ın konuşması takip
edilecek. Yukarı yönlü eğilimin devam ettiği Dolar/TL, 08:30
itibariyle 12,85’li seviyelerde bulunuyor. Dolar endeksi 96,06
seviyesinde bulunurken, ABD 10 yıllık tahvil faizi %1,47’li
seviyelerden işlem görüyor.

Günlük Pivot Seviyeleri
   12.2703

  11.7892  

 11.4133   

11.0374    

 10.5563   

  10.0752  

   9.6993

EUR/TRY

Almanya’da enflasyon kasım ayında beklentileri aşarak %5,2 ile
1992’den beri en yüksek seviyeye ulaştı. Birçok Avrupa ülkesinde
enflasyon rakamları tahminlerin üzerine yükselirken Avrupa Merkez
Bankası Başkanı C. Lagarde enflasyonun kontrolden
çıkmayacağına dair açıklamalarda bulunurken, yetkililer
enflasyonundaki yükselişin büyük oranda geçici faktörlerden
kaynaklandığı görüşünde bulunuyor. Yurt içinde ekonomik güven
endeksi kasım ayında %2,0 oranında azalarak 99,3 değerine düştü.
Ekim ayında dış ticaret açığı ise bir önceki yılın aynı ayına göre
%40,1 azalarak 2 milyar 399 milyon dolardan, 1 milyar 438 milyon
dolara geriledi. Cumhurbaşkanı Erdoğan, faizin yükseltilmesini
savunmadığı ve savunmayacağını belirtti. Euro/TL kuru bu sabah
14,48’li seviyelerden fiyatlanıyor.

Günlük Pivot Seviyeleri
   13.9313

  13.3690  

 12.9692   

12.5694    

 12.0071   

  11.4448  

   11.0450
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XAU/USD

Ons altında yatay seyir korunuyor. Küresel piyasalarda yeni varyant
sebebiyle risk iştahının zayıflaması ve kısa süreli panik havasının
oluşması, altının da 1800$ üzerine doğru hareketini desteklemişti.
Ancak Dünya Sağlık Örgütünden gelen açıklamalar ve dün ABD
Başkanı Biden'ın karantina seçeneğinin şimdilik rafa kalktığını
belirtmesiyle, piyasalar nefes alırken, altında kazançlarını geri verdi.
Son iki gündür 1780-1800$ aralığına kendisini sıkıştırmış durumda.
Bugün altın için Fed Başkanı Powell ve Hazine Bakanı Yellen'ın
konuşmaları takip edilebilir. Powell'ın iki gün sürecek sunumunun
metni dün yayınlandı. Konuşmalar dışında bugün ABD CB tüketici
güveni de izlenecekler arasında. Ons altın için 1802$ - 1814$ -
1826$ direnç noktaları, 1782$ - 1771$ - 1761$ destek noktaları.

Günlük Pivot Seviyeleri
   1,885.28

  1,878.11  

 1,869.49   

1,860.87    

 1,853.71   

  1,846.54  

   1,837.92

DAX Yakın Vade

Salgın kaynaklı endişelerle cuma günü yaşanan sert satışların
ardından küresel hisse piyasaları yeni haftaya toparlanma çabası ile
başladı. Varyant konusundaki iyimser açıklamalar piyasaları
desteklese de piyasalardaki olumlu havanın korunamadığı ve bu
sabah satış baskısının yeniden artış kaydettiği görülüyor. Avrupa
borsaları dün günü yükselişlerle tamamlarken, DAX vadeli
kontratında beklentilerden daha yüksek gelen TÜFE verisi
nedeniyle yükselişiler daha sınırlı kaldı. Bu sabah satıcılı bir
fiyatlamanın takip edildiği DAX vadeli kontratında geri çekilmelerin
devamında 15.077 – 14.992 ve 14.870 seviyeleri destek olarak
takip edilebilir. Tepki alımlarında ise 200 günlük üssel ortalama
(15.220) – 15.343 ve 15.424 seviyeleri direnç konumunda
bulunmaktadır. 

Günlük Pivot Seviyeleri
   16,345.00

  16,272.00  

 16,200.00   

16,128.00    

 16,055.00   

  15,982.00  

   15,910.00
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Dow Jones Yakın Vade

Dow Jones endeksi dünü %0,68 artışla 35.135 puandan tamamladı.
Güney Afrika'da yeni tespit edilen varyant sebebiyle endekslerde
görülen satışların ardından dün tepki alımları vardı. ABD Başkanı
Biden, insanların maske takarak ve aşı olarak önlem almasını
belirtirken şimdilik karantina konusunda bir aksiyon almayacaklarını
ifade etti. Dünya Sağlık Örgütünün hafta sonu yaptığı açıklamaların
yanında dün Biden'ın karantina seçeneğini
değerlendirmeyeceklerini belirtmesi, dün endekslerde alımları
destekledi. Fed Başkanı Powell'ın bugün ve yarın sunumu olacak.
Öncesinde metin dün yayınlandı. Powell dışında bugün Hazine
Bakanı Yellen'ın konuşması da izlenebilir. Sözleşme için 34.961 -
34.716 - 34.485 destek noktaları, 35.242 - 35.507 - 35.768 direnç
noktaları.

Günlük Pivot Seviyeleri
   36,140.67

  36,010.33  

 35,790.67   

35,571.00    

 35,440.67   

  35,310.33  

   35,090.67

S&P 500 Yakın Vade

Güney Afrika'da tespit edilen yeni varyant nedeniyle risk iştahı
zayıflamış ve endekslerde de satışlar görülmüştü. Dün endeksler
kayıplarını telafi etti. S&P 500 endeksi dünü %1,32 yükselişle 4.655
puandan kapattı. Dünya Sağlık Örgütünün hafta sonu yaptığı
açıklama ve dün ABD Başkanı Biden'ın insanların maske takarak
ve aşı olarak kendilerini koruyabileceklerini belirtmesi, karantina
seçeneğini değerlendirmeyeceklerini eklemesi, dün endekslerdeki
alımları destekledi. Bugün ve yarın Fed Başkanı Powell'ın sunumu
olacak ve öncesinde metin dün yayınlandı. Bugün ayrıca Hazine
Bakanı Yellen'ın konuşması da takip edilebilir. Sözleşme için 4.675 -
4.708 - 4.739 direnç noktaları, 4.624 - 4.598 - 4.571 destek
noktaları olarak izlenebilir.

Günlük Pivot Seviyeleri
   4,756.50

  4,740.00  

 4,717.25   

4,694.50    

 4,678.00   

  4,661.50  

   4,638.75
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Brent Petrol

Yeni varyant endişesiyle gerileyen petrol fiyatları son iki gündür
yatay ve temkinli bir seyir halinde. Dünya Sağlık Örgütünden gelen
açıklamalar, piyasaların nefes almasını kolaylaştırdı. Ancak hala
riskin devam ediyor olması, bazı ülkelerin altı Afrika ülkesine geçici
de olsa uçuşlarını askıya alması, petrolde talep açısından pek
olumlu değil. Vakalar artar ve başka ülkelerde de yeni varyant
görülürse yeni seyahat yasakları, fiyatları daha da baskılayabilir.
OPEC+ grubu bu haftaki toplantı tarihlerini erteledi. Pazartesi ve
salı olan toplantılar, çarşamba ve perşembe günlerine alındı. Yeni
varyant nedeniyle durumu daha iyi değerlendirmek için erteledikleri
belirtildi. Brent petrol için 72,39$ - 70,14$ - 67,97$ destek noktaları,
75,44$ - 77,36$ - 79,27$ direnç noktaları.

Günlük Pivot Seviyeleri
   84.56

  83.04  

 80.49   

77.93    

 76.42   

  74.90  

   72.35

USD/JPY

ABD’de dün bekleyen konut satışları endeksi, ekim ayında aylık
bazda %7,5 artarak piyasa beklentilerinin üzerinde geldi. Fed
Başkanı J. Powell, Senato Bankacılık Komisyonu’nda yapacağı
konuşmanın bir gün önce yayımlanan metninde omicron varyantının
istihdam ve ekonomik faaliyet için aşağı yönlü riskler oluşturduğunu
belirtti. Koronavirüsün yeni varyantına ilişkin en sert seyahat
kısıtlaması Japonya'dan geldi. Ülke 30 Kasım itibariyle tüm
yabancıların girişini yasaklama kararı aldı. Ülkede sanayi üretimi
%1,1 artarken, işsizlik oranı %2,7 seviyesinde açıklanarak düşüş
kaydetti. Yeni varyant vakalarına ilişkin oluşan endişeler JPY ‘nin
güvenli liman algısıyla değer kazanımını destekliyor. Paritede
112,98 – 112,70 ve 112,30 seviyeleri destek, 113,95 – 114,45 ve
114,96 direnç noktalarıdır.

Günlük Pivot Seviyeleri
   115.12

  114.80  

 114.51   

114.23    

 113.91   

  113.59  

   113.31
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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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