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Piyasa Gündemi

ABD Merkez Bankası Başkanı Powell, dün yüksek enflasyon
riskinin arttığını belirterek, varlık alımlarının geçtiğimiz ay açıklanan
plandan birkaç ay önce bitirilmesini düşünmek uygun olur diyerek,
aralık toplantısında bunun tartışılacağını işaret etti. Akşam
saatlerinde ise Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın gündeme ilişkin
değerlendirmeleri ve yeni ekonomi programına ilişkin açıklamaları
takip edildi. Cumhurbaşkanı’nın açıklamaları esnasında Dolar/TL
13,80’nin üzerine çıkarak yeni bir rekor kırdı. Bu sabah 08:00
itibariyle kur 13,56 seviyesinde bulunuyor.  

Açıklanacak Önemli Ekonomik Veriler  
•    16:15 ABD – ADP Özel Sektör İstihdamı Önem: Orta
•    18:00 ABD – ISM İmalat Endeksi Önem: Orta

Türkiye

Türkiye İstatistik Kurumu 3. çeyreğe ilişkin GSYH verilerini açıkladı.
Verilere göre Türkiye ekonomisi yılın 3. çeyreğinde bir önceki yılın
aynı dönemine göre %7,4 büyüdü. Çeyreklik bazda büyüme ise
%2,7 olarak kaydedildi. Ana kalemlere bakıldığında en hızlı
büyümenin ihracat ve kamu harcamalarından geldiği izlendi. Buna
göre ihracat 3. çeyrekte yıllık %25,6 arttı. Kamu harcamalarındaki
büyüme ise %9,4 oldu. Sektörel bazda bakıldığında tarım ve
inşaattaki daralma dikkat çekti. Sanayide büyüme %10 olurken,
hizmetler sektöründe ise %20,7 olarak gerçekleşti. Türkiye
Cumhuriyet Merkez Bankası Birleşik Arap Emirlikleri Merkez
Bankası'nın ardından Türkmenistan Merkez Bankası ile de bir
mutabakat zaptı imzaladı. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan,
ortak canlı yayında gündemdeki gelişmeleri değerlendirdiği
konuşmasında, “Faizi şu anda düşürüyoruz, enflasyonun da
inşallah düştüğünü hep birlikte göreceğiz.” dedi.

Euro Bölgesi

Avrupa Merkez Bankası Başkan Yardımcısı Luis de Guindos,
ECB'nin Euro Bölgesi ekonomisini canlandırmak için 2022 boyunca
tahvil alımına devam edebileceğini ve hatta mart ayında sona
erecek olan Pandemi Acil Durum Satın Alma Programı (PEPP)
kapsamındaki tahvil alımlarına yeniden başlayabileceğine açıkladı.
Moderna CEO'su Stephane Bancel mevcut aşıların omicrona karşı
önceki varyantlara göre daha az etkili olacağını belirtirken ilaç
şirketlerinin yeni aşı geliştirmelerinin aylar alabileceğini söyledi.
Euro Bölgesi’nde TÜFE Kasım’da yıllık %4,9 artarak rekor kırdı.
Euro Bölgesinde tüketici fiyatları Kasım’da artan enerji maliyetlerinin
ve tedarik zinciri sıkıntılarının etkisiyle rekor yüksek seviyeye çıktı.
Çekirdek TÜFE de yıllık %2,6 ile beklentilerin üzerinde arttı.
Bundesbank Başkanı Jens Weidmann Euro Bölgesi’nde
enflasyonun orta vadede Avrupa Merkez Bankası’nın %2 hedefinin
üzerinde seyredeceğini öngördü.

ABD

Fed Başkanı Jerome Powell, enflasyonun tahminlerden daha kalıcı
olduğunun ortaya çıkmasıyla birlikte varlık alımlarının azaltmasının
daha önce beklenenden birkaç ay önce tamamlamayı
değerlendirmenin uygun olduğunu söyledi. Ülkede Conference
Board Tüketici Güven Endeksi, kasımda aylık bazda %2,1 düşüşle
109,5 seviyesine geriledi. Bugün Hazine Bakanı Yellen'ın ve Fed
Başkanı Powell'ın konuşmaları, ISM imalat endeksi, ADP özel
sektör istihdam değişimi ön planda olacak.

Piyasa Verileri

Pariteler Son Günlük Değ.
(%)

Haftalık Değ.
(%)

Yılbaşı Değ.
(%)

USDTRY 13.5903 -0.77 12.43 82.78
EURTRY 15.4018 -0.85 15.69 69.25
EURUSD 1.1333 -0.08 1.14 -7.24
GBPUSD 1.3324 0.17 -0.05 -2.57
USDJPY 113.45 0.37 -1.67 9.87

Sepetler Son Günlük Değ.
bp

Haftalık Değ.
bp

Yılbaşı Değ.
bp

½ $ + ½ € 13.9325 43.25 68.25 565.25
Dolar Endeksi 95.9370 -5.70 -93.80 600.00
REK 60.3700 - - -180.00

Endeks Vadeliler Son Günlük Değ.
(%)

Haftalık Değ.
(%)

Yılbaşı Değ.
(%)

S&P 500 Yakın Vade 4,604.25 0.83 -2.02 22.82
DAX Yakın Vade 15,235.00 0.61 -4.15 10.83
Dow Jones Yakın
Vade 34,612.00 0.45 -3.18 13.49

Emtialar Son Günlük Değ.
(%)

Haftalık Değ.
(%)

Yılbaşı Değ.
(%)

Ons Altın 1,781.14 0.57 -0.40 -6.30
Gram Altın 778.26 -0.23 11.99 71.38
WTI 68.06 1.79 -13.05 40.53
BRENT 71.44 2.69 -11.76 38.56
Bakır 4.40 1.34 -1.18 25.04

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 21.2000 8.00 10.00 830.00
ABD 10 Yıllık 1.4780 3.50 -16.00 56.10
ABD 2 Yıllık 0.5910 5.60 -5.00 46.80
Almanya 10 Yıllık -0.3490 -3.30 -13.30 22.60
Almanya 2 Yıllık -0.7350 1.70 0.10 -2.20

Gelişmekte Olan
Ülke Kurları Son Günlük Değ.

(%)
Haftalık Değ.

(%)
Yılbaşı Değ.

(%)
USDZAR 15.8095 -0.59 -0.48 7.59
USDIDR 14,338.40 0.12 0.22 2.98
USDTRY 13.5903 -0.77 12.43 82.78
USDRUB 73.7985 -0.34 -1.58 -0.45
USDBRL 5.6243 0.03 0.41 8.29
USDCNY 6.3641 0.00 -0.44 -2.58
USDMXN 21.3093 -0.66 -0.55 7.12
USDCZK 22.5162 0.12 -1.06 4.84
USDHUF 321.6050 -0.11 -2.25 8.35
USDPLN 4.1024 -0.15 -1.75 9.88

444 0 435 www.gedikyatirim.com.tr

https://www.gedikyatirim.com.tr/


Gedik Forex Bülten 01 Aralık 2021

Euro/Dolar

Avrupa cephesinde Euro Bölgesi enflasyon rakamları takip edildi.
Euro Bölgesi’nde TÜFE Kasım’da yıllık %4,9 artarak rekor kırdı.
Çekirdek tüketici fiyat endeksi de yıllık %2,6 ile beklentilerin
üzerinde arttı. Avrupa Merkez Bankası Başkan Yardımcısı Luis de
Guindos, ECB'nin Euro Bölgesi ekonomisini canlandırmak için 2022
boyunca tahvil alımına devam edebileceğini mart ayında sona
erecek olan alım programına yeniden başlanabileceğini belirtti. Fed
Başkanı J. Powell, enflasyonun tahminlerden daha kalıcı olduğunun
ortaya çıkmasıyla birlikte varlık alımlarının azaltmasının daha önce
beklenenden birkaç ay önce tamamlamayı değerlendirmenin uygun
olduğunu söyledi. Dalgalı seyrin kaydedildiği paritede 1,1382 –
1,1400 ve 1,1445 seviyeleri direnç, 1,1307 – 1,1292 ve 1,1258
destek noktalarıdır.

Günlük Pivot Seviyeleri
   1.1481

  1.1428  

 1.1356   

1.1283    

 1.1230   

  1.1178  

   1.1105

GBP/USD

İngiltere Başbakanı B. Johnson, aşılamanın artması gerektiğini
bildirirken yeni varyat Omicron belirsizliği piyasada endişelere
neden oluyor. ABD tarafında ise tüketici güveni 109,7 ile
beklentilerin altında kalırken, Chicago imalat PMI 61,8 ile
beklentilerin oldukça altında kaldı. Fed Başkanı Powell, son birkaç
ayda enflasyonun çok daha geniş alana yayıldığı ve %2 enflasyon
hedefinin çok üzerinde hareket ettiğini bildirdi. Enflasyonun geçici
olduğu değerlendirmesinin ise bir kenara bırakılma zamanının
geldiğini söyledi. Fed Başkanı Powell’ın açıklamaları sonrası
paritede gün içi satışların arttığı görüldü. Bu sabah hafif alıcılı
seyreden paritede 1,3300 - 1,3240 ve 1,3195 seviyeleri destek;
1,3350 - 1,3410 ve 1,3460 seviyeleri ise direnç olarak izlenebilir.

Günlük Pivot Seviyeleri
   1.3507

  1.3481  

 1.3436   

1.3391    

 1.3365   

  1.3339  

   1.3294
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USD/TRY

Türkiye, üçüncü çeyrekte yıllık %7,4 ve çeyreklik %2,7 oranında
büyüdü. Büyümeye katkıyı daha çok ihracat ve kamu harcamaları
tarafının destek verdiği görüldü. ABD’de ise tüketici güveni 109,5 ile
beklentilerin altında kaldı. Cumhurbaşkanı Erdoğan, faiz sebep
enflasyon sonuçtur söylemini yineledi. Fed Başkanı Powell, son
birkaç ayda fiyat artışlarının daha geniş bir alana yayıldığını
belirterek, enflasyonun geçici olduğu değerlendirmesinin bir kenara
bırakılmasının zamanı geldiğini söyledi. Bugün yurt içinde ISO
imalat PMI, ABD’de ise ADP özel sektör istihdam değişimi, ISM
imalat PMI ve Bej kitap verileri takip edilecek. Yükseliş eğiliminin
hakim olduğu Dolar/TL, 08:30 itibariyle 13,59’lu seviyelerden işlem
görüyor.

Günlük Pivot Seviyeleri
   11.9712

  11.6504  

 11.4616   

11.2729    

 10.9521   

  10.6313  

   10.4425

EUR/TRY

Euro Bölgesi enflasyon rakamları takip edildi. Euro Bölgesi’nde
TÜFE Kasım’da yıllık %4,9 artarak rekor kırdı. Enflasyon artan
enerji maliyetlerinin ve tedarik zinciri sıkıntılarının etkisiyle rekor
yüksek seviyeye çıktı. Çekirdek tüketici fiyat endeksi de yıllık %2,6
ile beklentilerin üzerinde arttı. Avrupa Merkez Bankası Yönetim
Konseyi üyesi Isabel Schnabel, Euro Bölgesi'nde enflasyonun
Kasım'da tepe noktasına ulaştığını düşündüklerini söyledi. Yurt
içinde ekonom yılın 3. çeyreğinde bir önceki yılın aynı dönemine
göre %7,4 büyüdü. Çeyreklik bazda büyüme ise %2,7 olarak
kaydedildi. Sektörel bazda bakıldığında tarım ve inşaattaki daralma
dikkat çekti. Enflasyon ve salgın endişeleri risk iştahı üzerinde baskı
yaratmaya devam ediyor.  Euro/TL kuru bu sabah 15,37’li
seviyelerden fiyatlanıyor.

Günlük Pivot Seviyeleri
   13.3713

  13.0921  

 12.8559   

12.6196    

 12.3405   

  12.0613  

   11.8251
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XAU/USD

Ons altın, Powell sonrası ivme kaybetmeye başladı. Dün Fed
Başkanı Powell'dan gelen şahin açıklamalar piyasaların seyrini
bozdu. Powell, enflasyondaki yükselişin geçici olmadığını ve tahvil
alım azaltımını daha erken bitirebileceklerine dair sinyal verdi. Bu
konuyu 14-15 Aralık Fed toplantısında ele alacaklarını ifade etti. Bu
açıklamalar gelecek sene erken bir faiz artışı gelebilir beklentisini
güçlendirince, düşük faiz ortamının kısa sürebileceği baskısıyla
altının da aşağı yönlü tepki vermesine neden oldu. Bugünde
Powell'ın konuşması görülüyor ancak benzer söylemler gelebilir.
Bugün ABD'de açıklanacak veriler takip edilebilir. Ons altın için
oynaklığa neden olabilir. Ons altın için 1791$ - 1802$ - 1812$
direnç noktaları, 1769$ - 1757$ - 1745$ destek noktaları olarak
görülüyor.

Günlük Pivot Seviyeleri
   1,882.69

  1,874.23  

 1,860.03   

1,845.82    

 1,837.37   

  1,828.91  

   1,814.70

DAX Yakın Vade

Koronavirüs yeni varyantı Omicron, piyasalarda belirsizliği artırırken
hisse senedi piyasalarında da oynaklığı arttırdığı görülüyor.
Pandemi kaynaklı endişelerin ardından dün Dax endeksi %1,18’lik
düşüş ile 15.100,13 seviyesinden kapattı. Dün Almanya’da istihdam
verileri açıklanırken işsizlik oranı %5,3 seviyesi ile beklentilere
paralel gerçekleşti. Euro Bölgesi’nde ise enflasyonda yükseliş
eğilimi devam ederken kasım ayı verilerini barındıran yıllık TÜFE
%4,9 düzeyinde gerçekleşti. Salgın kaynaklı endişeler ve yükselen
enflasyon eğilimleri piyasada oynaklığı artırırken, bu sabah sınırlı
alıcılı görünüm sergileyen Dax vadeli kontratta 15.343 – 15.424 ve
15.602 seviyeleri direnç; 15.110 - 14.910 ve 14.795 seviyeleri ise
destek olarak izlenebilir.

Günlük Pivot Seviyeleri
   16,315.33

  16,203.67  

 16,083.33   

15,963.00    

 15,851.33   

  15,739.67  

   15,619.33
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Dow Jones Yakın Vade

Dow Jones endeksi dünü %1,86 düşüşle 34.483 puandan
tamamladı. Fed Başkanı Powell'ın şahin mesajları, endekslerdeki
kayıpların derinleşmesine neden oldu. Powell, enflasyondaki
yükselişin geçici olmadığını ve tahvil alım azaltımını daha erken
bitirebileceklerine dair sinyal verdi. Bu konuyu 14-15 Aralık Fed
toplantısında ele alacaklarını ifade etti. Tahvil alım programının
daha erken bitme ihtimali, erken faiz artışı gelebilir beklentisini
güçlendirince, dün endekslerde ivme kaybına neden oldu. Bugünde
Powell'ın konuşması var ancak benzer söylemler gelebilir, bu
nedenle yeni bir oynaklığa neden olmayabilir. Bugün açıklanacak
ABD verileri de izlenebilir. Bu sabah vadeliler hafif alıcılı. Sözleşme
için 34.769 - 35.092 - 35.449 dirençler, 34.420 - 34.124 - 33.755
destekler olarak izlenebilir.

Günlük Pivot Seviyeleri
   35,849.33

  35,541.67  

 34,999.33   

34,457.00    

 34,149.33   

  33,841.67  

   33,299.33

S&P 500 Yakın Vade

Fed Başkanı Powell'dan gelen şahin açıklamalar dün endekslerde
kayıplara neden oldu ve S&P 500 endeksi dünü %1,90 kayıpla
4.567 puandan kapattı. Powell, enflasyondaki yükselişin geçici
olmadığını ve varlık alım azaltımını daha erken bitirebileceklerini
ifade etti. Bu konuyu aralık ayı Fed toplantısında
değerlendireceklerini ekledi. Bu açıklamalar, gelecek sene erken bir
faiz artışı gelebilir ihtimalini güçlendirince, endekslerde görünüm
bozuldu. Bugünde Powell'ın konuşması görülüyor ancak dünküyle
benzer açıklamalar gelebilir, bu da yeni bir oynaklığa neden
olmayabilir. ABD'de bugün açıklanacak veriler takip edilebilir. Bu
sabah vadelilerde tepki alımları izleniyor. Sözleşme için 4.576 -
4.538 - 4.493 destekler, 4.624 - 4.675 - 4.712 dirençler olarak takip
edilebilir.

Günlük Pivot Seviyeleri
   4,788.33

  4,764.42  

 4,722.08   

4,679.75    

 4,655.83   

  4,631.92  

   4,589.58
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Brent Petrol

Yeni varyant endişesiyle gerileyen petrol fiyatlarında bu sabah tepki
alımları izleniyor. Salgın endişesi tam olarak sonlanmadı hala yeni
varyanta ilişkin belirsizlikler devam ediyor. Biontech, Moderna
tarafından aşı konusunda açıklamalar pek iç açıcı değil. Bilimsel
sonuçlar için 1-2 hafta beklenmesi gerektiğine dair açıklamalarda,
piyasalarda konuşuluyor. Dolayısıyla bu durum bir süre daha yeni
varyanta dair belirsizliğin sürmesine neden olabilir. Bugün ve yarın
OPEC+ grubunun toplantıları başlıyor. Bugün teknik komite, yarın
resmi toplantısı olacak. Grubun son varyantı nasıl değerlendireceği
ve ne mesajlar vereceği merak konusu. Brent petrol için 69,36$ -
66,48$ - 63,54$ destek noktaları, 72,86$ - 75,69$ - 78,58$ direnç
noktaları olarak takip edilebilir.

Günlük Pivot Seviyeleri
   81.50

  80.46  

 79.58   

78.70    

 77.66   

  76.62  

   75.74

USD/JPY

ABD’de Conference Board Tüketici Güven Endeksi, kasımda aylık
bazda %2,1 düşüşle 109,5 seviyesine geriledi. Fed Başkanı J.
Powell, enflasyonun tahminlerden daha kalıcı olduğunun ortaya
çıkmasıyla birlikte varlık alımlarının azaltmasının daha önce
beklenenden birkaç ay önce tamamlamayı değerlendirmenin uygun
olduğunu söyledi. Japonya’da bu sabah kasım ayına ait imalat PMI
54,5 seviyesinde açıklanarak toparlanmaya devam etti. Diğer
yandan Moderna mevcut aşıların omicrona karşı önceki varyantlara
göre daha az etkili olacağını belirtirken ilaç şirketlerinin yeni aşı
geliştirmelerinin aylar alabileceğini söyledi. Dalgalı seyrin yaşandığı
paritede 113,70 – 114,14 ve 114,46 seviyeleri direnç, 112,98 –
112,52 ve 112,14 destek seviyeleridir.

Günlük Pivot Seviyeleri
   115.39

  114.96  

 114.44   

113.92    

 113.49   

  113.07  

   112.54
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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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