
Forex Bülten 02 Aralık 2021

Piyasa Gündemi

Küresel çapta Powell’ın değerlendirmeleri ve salgın kaynaklı
gelişmeler gündemin ön sıralarındaki yerini koruyor. TCMB dün
kurlarda görülen sağlıksız fiyat oluşumu nedeniyle piyasaya satım
yönünde doğrudan müdahale edildiğini duyurdu. Bugün TCMB yerli
ve yabancı yatırımcılarla toplantı gerçekleştirecek. Hazine ve Maliye
Bakanlığı’na Lütfi Elvan’ın yerine bakan yardımcısı Nureddin Nebati
atanırken, yurt içinde kur cephesindeki seyir yakından takip
ediliyor. 

Açıklanacak Önemli Ekonomik Veriler       
•    13:00 Euro Bölgesi – ÜFE Önem: Yüksek
•    16:30 ABD – Haftalık İşsizlik Başvuruları Önem: Yüksek

Türkiye

İstanbul Sanayi Odası Türkiye İmalat PMI, Kasım'da 52 değerini
aldı. Böylelikle endeks 6 aydır büyümeye işaret etmiş oldu. İSO'nun
değerlendirmesine göre faaliyet koşullarındaki iyileşmede üretimin
yeniden büyümeye geçmesi etkili olurken, istihdamdaki artışın
devam etmesi de üretimi destekledi. İstanbul Sanayi Odası Türkiye
sektörel PMI kasım verilerine göre, Türk lirasındaki değer kaybı ve
tedarik zincirlerindeki aksamalar sonucu Türkiye Sektörel PMI
raporunda takip edilen 10 sektörün tamamında belirgin fiyat artışları
gözlendi. TCMB döviz kurlarında görülen sağlıksız fiyat oluşumları
nedeniyle piyasaya satım yönünde doğrudan müdahale edildiğini
duyurdu. TCMB son olarak doğrudan döviz müdahalesini Ocak
2014'te 3,15 milyar dolarlık satışla yapmıştı. Merkez Bankası’nın 7
yıl sonra gelen ilk müdahalesinde işlem büyüklüğü spot ve vadeli
piyasa toplamında yaklaşık 1 milyar dolar olarak gerçekleşti.

Hazine ve Maliye Bakanı Lütfi Elvan görevinden ayrıldı. Elvan'dan
boşalan koltuğa Bakan Yardımcısı Nureddin Nebati atandı. TCMB
yetkilileri 2 Aralık tarihinde yerli ve yabancı yatırımcılarla toplantılar
gerçekleştirecek. Yerli yatırımcılarla yapılacak toplantının saat
11:00'da, yabancı yatırımcılarla yapılacak toplantının 16:00'da
gerçekleştirilmesi öngörülüyor.

Euro Bölgesi

Euro Bölgesi'nde imalat PMI, kasım ayında 58.4'e yükseldi. Tedarik
zincirinde yaşanan sorunlar imalat sektöründeki yükselişin hızını
kesti. Avrupa’nın en büyük ekonomisi olan Almanya’da imalat PMI
Ekim’deki 57,8’den 57,4’e gerileyerek 10 ayın en düşük seviyesine
indi. Ülkede reel perakende satışlar, ekimde tedarik darboğazları,
koronavirüste 4'üncü dalga ve yüksek enflasyona yönelik
endişelerinin etkisiyle %1 artış beklentisine karşın %0,3 geriledi.
Yıllık bazda ise satışlar, bir önceki yılın aynı dönemine göre ise
%2,9 düşüş kaydetti. 

ABD

ABD'de ADP özel sektör istihdamı, kasımda 534 bin kişi artarak
piyasa beklentilerinin üzerinde gerçekleşti. Fed Başkanı Jerome
Powell, Temsilciler Meclisi Finansal Hizmetler Komitesi'nde yaptığı
konuşmada, yüksek enflasyonun kalıcı olmasını engellemek için
Fed’in araçlarını kullanacağını söyledi. ABD’de çalışan ücretlerinin
özellikle en düşük ücret alan işçiler için arttığını söyleyen Powell,
artışların daha yüksek bir enflasyon oranına yol açabilecek hızda
olmadığını söyledi.

Piyasa Verileri

Pariteler Son Günlük Değ.
(%)

Haftalık Değ.
(%)

Yılbaşı Değ.
(%)

USDTRY 13.5151 1.52 12.60 81.77
EURTRY 15.3075 1.66 13.67 68.21
EURUSD 1.1318 0.06 0.98 -7.36
GBPUSD 1.3288 0.19 -0.25 -2.83
USDJPY 113.08 0.24 -1.98 9.51

Sepetler Son Günlük Değ.
bp

Haftalık Değ.
bp

Yılbaşı Değ.
bp

½ $ + ½ € 14.2250 29.25 152.50 594.50
Dolar Endeksi 96.0660 3.80 -70.80 612.90
REK 60.3700 - - -180.00

Endeks Vadeliler Son Günlük Değ.
(%)

Haftalık Değ.
(%)

Yılbaşı Değ.
(%)

S&P 500 Yakın Vade 4,535.25 0.59 -1.32 20.98
DAX Yakın Vade 15,292.00 -1.15 -3.87 11.25
Dow Jones Yakın
Vade 34,216.00 0.63 -1.84 12.19

Emtialar Son Günlük Değ.
(%)

Haftalık Değ.
(%)

Yılbaşı Değ.
(%)

Ons Altın 1,776.02 -0.15 -0.70 -6.57
Gram Altın 771.68 1.39 11.89 69.93
WTI 66.25 1.90 -15.18 36.79
BRENT 69.65 1.83 -14.16 35.08
Bakır 4.35 0.30 -2.53 23.69

Tahviller Son Günlük Değ.
bp

Haftalık Değ.
bp

Yılbaşı Değ.
bp

Türkiye 2 Yıllık 21.0100 19.00 24.00 605.00
Türkiye 10 Yıllık 21.1500 -5.00 13.00 825.00
ABD 10 Yıllık 1.4380 0.60 -20.30 52.10
ABD 2 Yıllık 0.5830 2.00 -6.20 46.00
Almanya 10 Yıllık -0.3450 0.40 -12.20 23.00
Almanya 2 Yıllık -0.7120 2.30 3.00 0.10

Gelişmekte Olan
Ülke Kurları Son Günlük Değ.

(%)
Haftalık Değ.

(%)
Yılbaşı Değ.

(%)
USDZAR 15.9991 -0.36 0.36 8.88
USDIDR 14,377.75 -0.07 0.63 3.26
USDTRY 13.5151 1.52 12.60 81.77
USDRUB 74.0871 -0.31 -0.78 -0.06
USDBRL 5.6958 0.28 2.38 9.67
USDCNY 6.3710 0.05 -0.25 -2.48
USDMXN 21.4160 -0.11 -0.68 7.66
USDCZK 22.5048 0.02 -1.38 4.78
USDHUF 320.6600 -0.11 -1.80 8.04
USDPLN 4.0853 -0.07 -2.08 9.42
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Euro/Dolar

Euro Bölgesi'nde imalat PMI, kasım ayında 58,4'e yükselirken,
Almanya’da imalat PMI Ekim’deki 57,8’den 57,4’e gerileyerek 10
ayın en düşük seviyesine indi. Tedarik zincirinde yaşanan sorunlar
imalat sektöründeki yükselişin hızını kesti. Avrupa’nın en büyük
ekonomisi olan Almanya’da perakende satışlar, ekimde tedarik
darboğazları, dördüncü dalga ve yüksek enflasyona yönelik
endişelerinin etkisiyle %1 artış beklentisine karşın %0,3 geriledi.
ABD’de özel sektör istihdamı, kasımda 534 bin kişi artarak piyasa
beklentilerinin üzerinde gerçekleşti. Fed Başkanı J.Powell, yüksek
enflasyonun kalıcı olmasını engellemek için Fed’in araçlarını
kullanacağını söyledi. Sıkışık seyrin kaydedildiği paritede 1,1345 –
1,1382 ve 1,1418 seviyeleri direnç, 1,1292 – 1,1258 ve 1,1235
destek noktalarıdır.

Günlük Pivot Seviyeleri
   1.1481

  1.1428  

 1.1356   

1.1283    

 1.1230   

  1.1178  

   1.1105

GBP/USD

İngiltere’de imalat PMI kasım ayında 58,1 ile beklentilere paralel
gerçekleşti. ABD’de ise ADP özel sektör istihdamı kasım ayında
534 bin artış ile beklentileri aşarken, ISM imalat PMI kasım ayında
61,1 ile güçlü duruş sergiledi. Fed Başkanı Powell, Temsilciler
Meclisi Finansal Hizmetler Komitesi’nde yaptığı konuşmada, yüksek
enflasyonun kalıcı olmaması için Fed’in araçlarını kullanacağını
belirtti. Powell, ücret artışlarının yüksek enflasyona yol açabilecek
hızda olmadığını ancak dikkatli bir şekilde takip ettiklerini bildirdi.
Powell’ın enflasyonla mücadele söylemleri sonrası düşüş eğilimi
gösteren paritede 1,3240 - 1,3150 ve 1,3150 seviyeleri destek;
1,3300 - 1,3350 ve 1,3410 seviyeleri ise direnç olarak takip
edilebilir.

Günlük Pivot Seviyeleri
   1.3507

  1.3481  

 1.3436   

1.3391    

 1.3365   

  1.3339  

   1.3294
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USD/TRY

Dün kurda 13,88 – 12,42 aralığında geniş bir bantta oynaklığın
arttığı görüldü. TCMB, sağlıksız fiyat oluşumları nedeniyle piyasaya
satım yönünde doğrudan müdahale ettiğini ve Vadeli İşlem ve
Opsiyon Borsası’nda işlem yapmaya başladığını bildirdi. Hazine ve
Maliye Bakanı Lütfi Elvan görevinden ayrılırken yerine Nurettin
Nebati atandı. ABD’de ise ADP özel sektör istihdamı kasım ayında
534 bin artış ile beklentileri aşarken, ISM imalat PMI kasım ayında
61,1 ile güçlü duruş sergiledi. Fed Başkanı Powell, yüksek
enflasyonun kalıcı olmasını engellemek için Fed’in araçlarını
kullanacağını belirtti. Bugün TCMB, yatırımcılar ve ekonomistler ile
bir araya gelecek. Dolar/TL, saat 08:30 itibariyle 13,52’li seviyelerde
bulunuyor.

Günlük Pivot Seviyeleri
   11.9712

  11.6504  

 11.4616   

11.2729    

 10.9521   

  10.6313  

   10.4425

EUR/TRY

Küresel piyasalarda kasım ayı imalat PMI rakamları takip edildi.
Euro Bölgesi'nde imalat PMI, kasım ayında 58.4'e yükseldi. Tedarik
zincirinde yaşanan sorunlar imalat sektöründeki yükselişin hızını
kesti. Avrupa’nın en büyük ekonomisi olan Almanya’da imalat PMI
Ekim’deki 57,8’den 57,4’e gerileyerek 10 ayın en düşük seviyesine
indi. Ülkede reel perakende satışlar, ekimde tedarik darboğazları,
koronavirüste 4'üncü dalga ve yüksek enflasyona yönelik
endişelerinin etkisiyle %1 artış beklentisine karşın %0,3 geriledi.
Yurt içinde İmalat PMI, Kasım'da 52 değerini alarak son 6 aydır
büyümeye işaret etti. Diğer yandan dün TCMB’den gelen hamle
doğrudan döviz müdahalesi ve Hazine Bakanı L. Elvan’ın görevden
ayrılması ön plandaydı. Euro/TL kuru bu sabah 15,28’li
seviyelerden fiyatlanıyor.

Günlük Pivot Seviyeleri
   13.3713

  13.0921  

 12.8559   

12.6196    

 12.3405   

  12.0613  

   11.8251

444 0 435 www.gedikyatirim.com.tr

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


Gedik Forex Bülten 02 Aralık 2021

XAU/USD

Ons altın hafta başından bu yana 1770$ seviyesinden destek
buluyor ve geri çekilmelerde sınırlı kalıyor. Fed Başkanı Powell'ın
bu hafta verdiği şahin mesajlar ve ABD'de ilk Omicron varyantının
görülmesi, piyasalarda risk iştahının zayıflamasına neden oluyor.
Fed nedeniyle ivme kaybeden altın hala yatay seyrini sürdürüyor.
ABD'de Omicron varyantlı ilk vakanın çıkması sonrasında yeni
vakalarda görülür ve hızlı artışa neden olursa, bu durumda
ABD'den yeni tedbirler gelebilir. Piyasada hala salgın kaynaklı
endişeler devam ettiği için ons altında ilerleyen günlerde bu nedenle
yükselmek isteyebilir. Bu haftada bu endişeler altının 1770$ altına
sarkmasına engel oluyor. Ons altın için 1769$ - 1754$ - 1739$
destek noktaları, 1791$ - 1802$ - 1814$ direnç noktaları olarak
izleniyor.

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

Fed Başkanı Powell’ın enflasyon konusundaki endişeleri ve varlık
azaltımı konusundaki mesajları sonrasında salı günü satışların
yaşandığı küresel hisse piyasalarında yeni ayın ilk gününde
toparlanma çabası etkili oldu. Salgın kaynaklı gelişmeler ve merkez
bankalarının hamleleri fiyatlamalar üzerinde belirleyici olmaya
devam edecektir. Avrupa borsaları dün günü %2’leri bulan
yükselişlerle tamamlarken, DAX vadeli kontratı akşam saatlerinde
ABD borsalarında etkili olan satışlarla kazançlarını büyük oranda
geri verdi. Bu sabah hafif alıcılı bir seyrin izlendiği DAX vadeli
kontratında yükselişlerin devamında 15.341 - 15.424 ve 15.506
seviyeleri direnç olarak takip edilebilir. Geri çekilmelerde ise 200
günlük üssel ortalama (15.219) - 15.106 ve 15.021 seviyeleri destek
konumundadır. 

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 %1,34 düşüşle 34.022 puandan
tamamladı. Bu hafta Fed Başkanı Powell'ın şahin mesajları sonrası
ivme kaybeden endekslerde, dün açılışta tepki alımları vardı. Ancak
yeni varyant Omicron'un ABD'de ilk kez görülmesiyle birlikte
piyasalarda oluşan panik havası, endekslerinde günü kayıpla
tamamlamasına neden oldu. ABD'de havacılık hisselerinde sert
düşüşler izlendi.Yeni varyanta ilişkin ABD Başkanı Biden şimdilik
karantina seçeneğini rafa kaldırdık ifadelerini kullanmıştı, ABD'de ilk
görülen Omicron vakası artmaya devam ederse bu durumda
varyanta karşı yeni tedbirler açıklanabilir. Dolayısıyla salgının seyri
önemli olacaktır. Bu sabah vadeliler hafif alıcılı. Sözleşme için
34.504 - 34.892 - 35.340 direnç noktaları, 33.972 - 33.584 - 33.082
destek noktaları olarak izleniyor.

Günlük Pivot Seviyeleri
   35,740.67

  35,363.33  

 34,682.67   

34,002.00    

 33,624.67   

  33,247.33  

   32,566.67

S&P 500 Yakın Vade

Bu hafta Fed Başkanı Powell'ın konuşması sonrasında
endekslerdeki düşüş dün açılışta yerini tepki alımlarına bırakmıştı.
Ancak yeni varyant Omicron ABD'de de görüldü ve bu durum
endekslerin seyrini bozarak, günü satıcılı tamamlamalarına neden
oldu. S&P 500 endeksi dünü %1,18 kayıpla 4.513 puandan kapattı.
ABD Başkanı Biden, geçen gün, yeni varyant için karantina
seçeneğinin şimdilik masada olmadığını ifade etmişti. Ancak
Omicron varyantı ABD'de yayılır ve vaka sayılarında artış görülürse,
bu durum endekslerde risk iştahının zayıflamasına neden olabilir.
ABD bu durumda yeni tedbirler açıklamak zorunda kalabilir. Bu
nedenle salgının seyri önemli. Bu sabah vadeliler sınırlı yükselişte.
Sözleşme için 4.493 - 4.439 - 4.381 destek noktaları, 4.575 - 4.629
- 4.683 direnç noktaları.

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

Petrol fiyatları üzerinde Omicron varyantı baskısı devam ediyor.
ABD, Birleşik Arap Emirliklerinde görülen varyant nedeniyle
piyasalar tedirgin. Aşılarla ilgili gelen açıklamalarda kafa karıştırıcı
olduğu için bir süre daha piyasaların ikna olacağı açıklamalar
beklenebilir. OPEC+ grubunun bugün toplantısı olacak. Toplantıya
dair ocak ayında 400bin varil artış olmayabilir şeklinde söylemler
bulunuyor. Irak, her türlü karara uyacağının da sinyalini vermiş
durumda. Bugün OPEC+ grubundan çıkacak açıklamalar, petrol
fiyatlarının seyri açısından takip edilebilir. Bunun yanında, salgınla
ilgili son gelişmelerde yine fiyatlar için önemli olabilir. Brent petrol
için 68,07$ - 65,26$ - 61,49$ destek noktaları, 72,27$ - 75,07$ -
77,69$ 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 dün ADP özel sektör istihdamı, kasımda 534 bin kişi artarak
piyasa beklentilerinin üzerinde gerçekleşti. Fed Başkanı J. Powell,
Temsilciler Meclisi Finansal Hizmetler Komitesi'nde yaptığı
konuşmada, yüksek enflasyonun kalıcı olmasını engellemek için
Fed’in araçlarını kullanacağını söyledi. Japonya’da kasım ayına ait
imalat PMI 54,5 seviyesinde açıklanarak 4 yılın zirvesine çıkarak
toparlanmaya devam etti. Japonya’nın en büyük havayolu şirketleri,
hükümetin pandeminin başlamasından bu yana en sert sınır
kontrollerini uygulamaya koymasının ardından, ülkeye yapılan
uçuşlarda bu ay için yeni rezervasyonları durdurdu. Dolar
endeksinde tekrar değer kazancı yaşanırken, paritede 113,32 –
113,70 ve 114,14 seviyeleri direnç, 112,52 – 112,14 ve 111,78
destek noktalarıdır.

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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