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Piyasa Gündemi

Geçen hafta Powell’ın açıklamaları sonrasında Fed’e ilişkin
sıkılaşma beklentileri artış kaydederken, cuma günü açıklanan
tarım dışı istihdam verisi beklentilerin altında kalmasına karşın
işsizlik oranındaki düşüş dikkat çekti. Küresel çapta enflasyonist
baskılar devam ederken, aynı zamanda yeni varyant ve salgın
kaynaklı gelişmeler de gündemdeki yerini koruyor. Yurt içinde ise
kur cephesindeki seyir ve TCMB’nin müdahaleleri yakından
izleniyor. 

Açıklanacak Önemli Ekonomik Veriler       
•    10:00 Almanya – Fabrika Siparişleri Önem: Orta
•    12:30 Euro Bölgesi – Sentix Yatırımcı Güveni Önem: Orta

Türkiye

Türkiye İstatistik Kurumu Kasım ayına ilişkin tüketici ve üretici fiyat
endekslerini yayımladı. Buna göre tüketici fiyatları kasım ayında
aylık bazda %3,51 artarken, yıllık bazda %21,31 arttı. Böylelikle
yıllık tüketici enflasyonunda Kasım 2018'den bu yana en yüksek
seviye kaydedildi. Üretici fiyatlarında yıllık artış ise %54,62 ile
2002'den bu yana en yüksek seviyeye çıktı. Bu rakamların ardından
tüketici ve üretici enflasyonu arasındaki fark rekor kırdı. Yıllık
çekirdek enflasyon ise%17,62'ye yükseldi. Kur cephesindeki
volatilitenin haftanın son işlem günü artış kaydetmesi ile TCMB’den
döviz piyasasına satım yönünde ikinci müdahale geldi. TCMB'den
yapılan açıklamada "Döviz kurlarında görülen sağlıksız fiyat
oluşumları nedeniyle piyasaya satım yönünde doğrudan müdahale
edilmektedir." ifadeleri kullanıldı. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip
Erdoğan, yakın zamanda kur dalgasının makul seviyeye geleceğini
belirtti. Yurt içinde bugün gündeme dair gelişmeler takip edilecek.

Euro Bölgesi

Euro Bölgesi’nde hizmet sektörü PMI endeksi kasım ayında ivme
kazanarak 54,6’dan 55,9 seviyesine yükseldi. Avrupa’nın en büyük
ekonomisi Almanya’da ise hizmet PMI endeksi 52,7’ye yükseldi.
Diğer yandan Euro Bölgesi'nde de perakende satışlar ekim ayında
eylüle kıyasla %0,2, geçen yılın aynı dönemine göre de %1,4 artış
gösterdi. Küresel düzeyde enerji fiyatları yüksek seyrini korurken,
Avrupa Birliği Komisyonu Ekonomik İşlerden Sorumlu Üyesi Paolo
Gentiloni enerji krizinin çözümünün kolay olmadığına vurgu yaptı.
Avrupa cephesinde bugün fabrika siparişleri ve Sentix yatırımcı
güveni takip edilecek.

ABD

ABD'de haftanın son işlem günü kasım ayına ilişkin tarım dışı
istihdam verileri takip edildi. Ülkede tarım dışı istihdam artışı
beklentilerin oldukça altında, 210 bin olarak kaydedildi. İşsizlik
oranının ise %4,6'dan %4,2'ye düştüğü görüldü. Ortalama saatlik
kazançlarda kasım ayında bir önceki aya göre%0,3 yıllık bazda ise
%4,8 oldu. Kasım ayında işgücüne katılım oranı %61,8 oldu.
ABD'de ISM imalat dışı endeksi, kasımda önceki aya kıyasla 2,4
puan artarak 69,1 değerine çıktı. Üretim endeksi, kasımda aylık
bazda 4,8 puan artışla 74,6'ya yükselirken, yeni siparişlere ilişkin
endeks değişim göstermeyerek 69,7 seviyesinde seyretti. İstihdam
endeksi ise bu dönemde 4,9 puan artışla 56,5'e yükseldi.

Piyasa Verileri

Pariteler Son Günlük Değ.
(%)

Haftalık Değ.
(%)

Yılbaşı Değ.
(%)

USDTRY 13.7428 0.26 7.21 84.83
EURTRY 15.5118 0.08 7.26 70.46
EURUSD 1.1286 -0.20 0.06 -7.62
GBPUSD 1.3232 -0.05 -0.53 -3.24
USDJPY 113.05 0.18 -0.54 9.48

Sepetler Son Günlük Değ.
bp

Haftalık Değ.
bp

Yılbaşı Değ.
bp

½ $ + ½ € 14.6650 34.75 152.00 638.50
Dolar Endeksi 96.3100 15.90 -3.10 637.30
REK 60.3700 - - -180.00

Endeks Vadeliler Son Günlük Değ.
(%)

Haftalık Değ.
(%)

Yılbaşı Değ.
(%)

S&P 500 Yakın Vade 4,560.50 0.51 -1.95 21.65
DAX Yakın Vade 15,269.00 0.97 -0.04 11.08
Dow Jones Yakın
Vade 34,801.00 0.68 -0.79 14.11

Emtialar Son Günlük Değ.
(%)

Haftalık Değ.
(%)

Yılbaşı Değ.
(%)

Ons Altın 1,783.46 -0.03 -0.02 -6.17
Gram Altın 788.04 0.11 7.17 73.53
WTI 67.95 2.57 -2.25 40.30
BRENT 71.41 2.17 -1.90 38.50
Bakır 4.34 0.13 -1.35 23.30

Tahviller Son Günlük Değ.
bp

Haftalık Değ.
bp

Yılbaşı Değ.
bp

Türkiye 2 Yıllık 21.3900 39.00 61.00 643.00
Türkiye 10 Yıllık 21.5600 38.00 44.00 866.00
ABD 10 Yıllık 1.3880 1.60 -13.40 47.10
ABD 2 Yıllık 0.6190 2.00 10.30 49.60
Almanya 10 Yıllık -0.3860 -2.00 -5.00 18.90
Almanya 2 Yıllık -0.7410 -1.30 2.10 -2.80

Gelişmekte Olan
Ülke Kurları Son Günlük Değ.

(%)
Haftalık Değ.

(%)
Yılbaşı Değ.

(%)
USDZAR 16.0482 -0.10 -0.88 9.21
USDIDR 14,435.00 -0.60 0.68 3.67
USDTRY 13.7428 0.26 7.21 84.83
USDRUB 73.7112 -0.17 -1.20 -0.57
USDBRL 5.6539 0.02 0.82 8.86
USDCNY 6.3702 -0.10 -0.28 -2.49
USDMXN 21.2332 -0.18 -2.10 6.74
USDCZK 22.5350 0.19 -0.60 4.93
USDHUF 323.1800 0.26 -0.79 8.88
USDPLN 4.0770 0.23 -1.78 9.20
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Euro/Dolar

Küresel piyasalarda haftanın son işlem günü kasım ayına ait hizmet
PMI endeksleri takip edildi. Euro Bölgesi’nde hizmet sektörü PMI
endeksi kasım ayında ivme kazanarak 54,6’dan 55,9 seviyesine
yükseldi. Avrupa’nın en büyük ekonomisi Almanya’da ise hizmet
PMI endeksi 52,7’ye yükseldi. Euro Bölgesi'nde de perakende
satışlar ekim ayında eylüle kıyasla %0,2, geçen yılın aynı dönemine
göre de %1,4 artış gösterdi. ABD’de ise tarım dışı istihdam artışı
beklentilerin oldukça altında, 210 bin olarak kaydedildi. İşsizlik
oranının ise %4,6'dan %4,2'ye düştüğü görüldü. Ülkede ISM imalat
dışı endeksi, kasımda önceki aya kıyasla 2,4 puan artarak 69,1
değerine çıktı. Dalgalı seyrin yaşandığı paritede 1,1315 -– 1,1348
ve 1,1382 seviyeleri direnç, 1,1266 – 1,1235 ve 1,1205 destek
noktalarıdır.

Günlük Pivot Seviyeleri
   1.1260

  1.1245  

 1.1227   

1.1208    

 1.1194   

  1.1179  

   1.1161

GBP/USD

İngiltere’de kasım ayı hizmetler PMI 58,6 seviyende açıklanarak
beklentileri karşıladı. BoE üyesi Saunders, Omicron’un İngiltere’nin
büyümesine zarar verebileceğini belirtti. ABD’de ise tarım dışı
istihdam kasım ayında beklentilerin oldukça altında 210 bin artış
gerçekleştirdi. Ortalama saatlik kazançlar yıllık %4,8 ile beklentilerin
altında kalırken, işsizlik oranı ise %4,6 seviyesinden %4,2
seviyesine gerileyerek pozitif görünüm oluşturdu. Son dönem Fed
üyelerinden gelen şahin açıklamalar devam ediyor. Fed üyesi
Bullard, Fed’in faiz artırımı için varlık alımlarının azaltılmasını
sonuna kadar beklemesine gerek olmadığını bildirdi. Paritede
1,3195 ve 1,3150 ve 1,3100 seviyeleri destek; 1,3300 - 1,3350 ve
1,3410 seviyeleri ise direnç olarak takip edilebilir.

Günlük Pivot Seviyeleri
   1.3398

  1.3376  

 1.3349   

1.3322    

 1.3300   

  1.3279  

   1.3252
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USD/TRY

Geçen hafta Fitch, Türkiye’nin BB- olan kredi notunun görünümünü
durağandan negatife indirirken, Moody’s, kredi notunda ve
görünümünde bir değişikliğe gitmedi. Yurt içinde kasım verilerinin
barındıran TÜFE, yıllık %21,31 ile beklentilerin üzerindeki
gerçekleşirken, çekirdek TÜFE ise yıllık %17,62 seviyesine çıktı.
ÜFE verisi yıllık %54,62 seviyesinde açıklandı. ABD’de ise tarım
dışı istihdam kasım ayında 210 bin artış ile beklentilerin bir hayli
altında kalırken, işsizlik oranı ise %4,6’dan %4,2 seviyesine düştü.
Ortalama saatlik kazançlar verisi de beklentileri altında yıllık %4,8
seviyesinde gerçekleşti. TCMB’nin doğrudan müdahale açıklamaları
sonrası oynaklığın devam ettiği Dolar/TL saat 08:30 itibariyle
13,70’li seviyelerde bulunuyor.

Günlük Pivot Seviyeleri
   12.5488

  12.3848  

 12.1940   

12.0033    

 11.8393   

  11.6754  

   11.4846

EUR/TRY

Haftanın son işlem günü Avrupa cephesinde hizmet sektörü PMI
rakamları yurt içinde ise enflasyon rakamları ön plandaydı. Euro
Bölgesi’nde hizmet sektörü PMI endeksi kasım ayında ivme
kazanarak 54,6’dan 55,9 seviyesine yükseldi. Perakende satışlar
ise aylık bazda %0,2, yıllık bazda %1,4 artış gösterdi. Yurt içinde
tüketici fiyatları kasım ayında aylık bazda %3,51 artarken, yıllık
bazda %21,31 arttı. Böylelikle yıllık tüketici enflasyonunda Kasım
2018'den bu yana en yüksek seviye kaydedildi. Üretici fiyatlarında
yıllık artış ise %54,62 ile 2002'den bu yana en yüksek seviyeye
çıktı. Böylece tüketici ve üretici enflasyonu arasındaki fark rekor
kırdı. Diğer yandan TCMB’den döviz piyasasına satım yönünde
ikinci müdahale geldi. Euro/TL kuru bu sabah 15,44’lü seviyelerden
fiyatlanıyor.

Günlük Pivot Seviyeleri
   14.3352

  14.0251  

 13.7461   

13.4671    

 13.1571   

  12.8470  

   12.5680
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XAU/USD

Ons altın yatay seyrini sürdürüyor. Cuma günü beklentileri
karşılamayan ABD tarım dışı istihdam verisi, altında sınırlı yükselişe
neden olsa bile yine de 1800$ altında seyrini sürdürüyor. Küresel
piyasalarda, Omicron varyantına dair endişeler baskı yaratıyor ve
bu durum altın fiyatlarının da temkinli seyrine neden oluyor. Bu
hafta içinde varyantla ilgili gelişmeler takip edilebilir. Salgın
endişeleri artmaya devam ederse bu durum altında da oynaklığın
sürmesine ve zaman zaman yukarı yönlü tepkilere neden olabilir.
Bugün ABD'de açıklanacak önemli bir veri akışı bulunmuyor. Ons
altın için 1790$ direncinin ardından 1802$ - 1813$ direnç noktaları
olarak izlenebilir. Geri çekilmelerde, 1771$ desteğinin altında
kapanışlarda 1759$ ve 1748$ destek noktaları olarak karşımıza
çıkıyor.

Günlük Pivot Seviyeleri
   1,814.70

  1,805.60  

 1,796.91   

1,788.22    

 1,779.11   

  1,770.01  

   1,761.32

DAX Yakın Vade

Fed’e ilişkin sıkılaşma beklentileri ve yeni varyantın yarattığı
belirsizlik ortamında küresel risk iştahı ve hisse piyasalarında
dalgalı bir görünüm etkili oluyor. ECB Başkanı Lagarde, enflasyonu
geçici olarak değerlendirmeye devam ederken, koşullar oluşursa
faiz artırımı konusunda tereddüt etmeyeceklerini de sözlerine
ekledi. Salgın kaynaklı gelişmeler ve veri akışları önemini
korumaktadır. Avrupa borsaları cuma gününü düşüşlerle
tamamlarken, DAX vadeli kontratında akşam saatlerinde kayıplar
bir miktar daha hız kazandı. Bu sabah ise alımların etkili olduğu
DAX vadeli kontratında yükselişlerin devamında 15.343 – 15.433 ve
15.506 seviyeleri direnç olarak takip edilebilir. Geri çekilmelerde ise
200 günlük üssel ortalama (15.220) – 15.106 ve 15.021 seviyeleri
destek konumundadır.

Günlük Pivot Seviyeleri
   15,640.33

  15,549.67  

 15,412.33   

15,275.00    

 15,184.33   

  15,093.67  

   14,956.33
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Dow Jones Yakın Vade

Dow Jones endeksi haftayı %0,17 kayıpla 34.580 puandan
tamamladı. Omicron varyantına ilişkin belirsizliğin sürmesi ve
ABD'de yeni varyantın tespit edilmesi sonrası endeksler yükselişte
zorlanıyor. Yeni haftada da, varyanta dair gelişmeler oldukça önemli
olacaktır. Dünya genelinde vaka sayılarındaki artış devam eder ve
varyanta karşı tedbir amaçlı yeni sayahat kısıtlamaları gündeme
gelirse, bu durum dünya genelinde satışlara neden olabilir. Bu
açıdan vaka sayılarının seyri takip edilebilir. Bugün ABD'de
açıklanacak önemli bir veri akışı görülmüyor. Bu sabah vadeli
piyasada ABD endekslerinde tepki alımları izleniyor. Sözleşme için
34.992 - 35.361 - 35.833 direnç noktaları olarak takip edilebilir. Geri
çekilmelerde, 34.573 - 34.182 - 33.763 destek noktaları olarak
karşımıza çıkıyor.

Günlük Pivot Seviyeleri
   35,808.00

  35,527.00  

 35,302.00   

35,077.00    

 34,796.00   

  34,515.00  

   34,290.00

S&P 500 Yakın Vade

Küresel piyasalarda varyanta dair endişelerin sürmesi, endeksleri
baskılamaya devam ediyor. Varyantla ilgili belirsizlik sürerken,
ABD'de yeni varyantın tespit edilmesi, endekslerde satışlara neden
oluyor. Bu doğrultuda, S&P 500 endeksi haftayı %0,84 düşüşle
4.538 puandan kapattı. Bu haftada varyantla ilgili gelişmeler takip
edilebilir. Dünya genelinde vaka sayılarında artış sürer ve varyant
nedeniyle tedbir amaçlı yeni seyahat kısıtlamaları gelirse, bu durum
dünya genelinde endekslerde satışların devam etmesine neden
olabilir. Bu nedenle vaka sayılarının seyri bu hafta kritik olabilir.
Bugün ABD'de açıklanacak önemli bir veri akışı bulunmuyor. ABD
vadelileri bu sabah hafif alıcılı. Sözleşme için 4.522 - 4.473 - 4.409
destek noktaları, 4.599 - 4.652 - 4.706 direnç noktaları.

Günlük Pivot Seviyeleri
   4,810.33

  4,763.67  

 4,687.33   

4,611.00    

 4,564.33   

  4,517.67  

   4,441.33

444 0 435 www.gedikyatirim.com.tr

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


Gedik Forex Bülten 06 Aralık 2021

Brent Petrol

Petrol fiyatlarında, OPEC+ grubunun aldığı karar, varyantla ilgili
endişeler ve İran nükleer anlaşmasına dair belirsizlik, baskı
yaratmaya devam ediyor. OPEC+ grubu 400 bin varillik üretim
artışına ocak ayında da devam etme kararı aldığını duyurmuştu
ancak gerekli görürlerse, üretim için ayarlama yapabileceklerini
belirttiler. Nükleer anlaşma görüşmeleri sürüyor. Bu sabah petrol
fiyatları alıcılı çünkü Suudi Arabistan, Asya ve ABD'deki alıcılar için
petrol fiyatlarını arttırdığını duyurdu. Varyanta dair çok endişeli
olmadıklarını, talebin yükselmeye devam edeceğini bu nedenle
fiyatlarda revizeye gidildiğini bildirdi. Bu gelişme bugün petrolü
destekliyor. Brent petrol için 69,31$ - 66,99$ - 64,74$ destek
noktaları, 73,05$ - 75,58$ - 77,80$ direnç noktaları olarak takip
edilebilir.

Günlük Pivot Seviyeleri
   87.54

  84.10  

 77.91   

71.71    

 68.27   

  64.83  

   58.63

USD/JPY

ABD’de haftanın son işlem günü tarım dışı istihdam rakamları ön
plandaydı. Ülkede tarım dışı istihdam artışı beklentilerin oldukça
altında, 210 bin olarak kaydedildi. İşsizlik oranının ise %4,6'dan
%4,2'ye düştüğü görüldü. Ortalama saatlik kazançlarda kasım
ayında bir önceki aya göre%0,3 yıllık bazda ise %4,8 oldu. Kasım
ayında işgücüne katılım oranı %61,8 oldu. ABD'de ISM imalat dışı
endeksi, kasımda önceki aya kıyasla 2,4 puan artarak 69,1
değerine çıktı. Japonya’da kasım ayına ait hizmet PMI endeksi 53,0
seviyesinde açıklanarak yükselişe devam etti. Diğer yandan
Omicron varyantına karşı karantina koşullarını ülkede artırıldı.
Paritede 113,00 desteğinin aşağı yönlü kırılması halinde 112,52 –
112,14 ve 111,70 seviyeleri destek, 113,32 – 113,70 ve 114,14
dirençlerdir.

Günlük Pivot Seviyeleri
   115.69

  115.57  

 115.47   

115.36    

 115.25   

  115.14  

   115.03
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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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