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Piyasa Gündemi

Küresel risk iştahı yeni haftaya güç kazanımıyla başlarken, Fed’e
ilişkin güç kazanan sıkılaşma beklentileri ile salgın cephesindeki
gelişmeler aşağı yönlü risk unsurları olarak sıralanabilir. Özellikle
mevcut aşıların yeni varyanta karşı ne derece etkili olduğu ve
Omicron varyantının küresel ekonomik görünüm üzerindeki etkileri
piyasalar tarafından yakından takip ediliyor. Yurt içinde ise kur
cephesindeki fiyatlamalar ön planda kalmaya devam ediyor. 

Açıklanacak Önemli Ekonomik Veriler       
•    13:00 Euro Bölgesi – ZEW Ekonomik Güveni Önem: Orta
•    13:00 Euro Bölgesi – 2021/3Ç GSYH Önem: Yüksek

Türkiye

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası Kasım ayına ilişkin enflasyon
değerlendirmesini yayımladı. Değerlendirmede üretici fiyatlarında
genele yayılan artışlar göründüğü ifade edildi. Değerlendirmeye
göre enflasyondaki yükselişe en belirgin katkının enerji grubundan
geldiği ifade edildi. TCMB uluslararası enerji fiyatlarında bu
dönemde bir miktar gevşeme görülürken Türk lirasındaki görünümle
başta akaryakıt, tüp gaz ve kömür olmak üzere yurt içi enerji
fiyatlarının artış kaydettiğini belirtti. Credit Suisse analistleri, Türkiye
Cumhuriyet Merkez Bankası Başkanı Şahap Kavcıoğlu'nun geçen
hafta gerçekleştirilen yatırımcı toplantısında 16 Aralık'taki toplantıda
faiz indirimi yapılmaması olasılığının arttığını söylediğini belirtti.

Euro Bölgesi

Euro Bölgesi'nde yatırımcı güven endeksi, koronavirüs salgınında
yeni varyant ve bununla gelen kısıtlamalara yönelik endişelerle
Nisan 2021'den beri en düşük seviyesi olan 13,5 puana geriledi.
Mevcut Durum Endeksi ise 23,5 puandan 13,3 puana geriledi.
Yatırımcıların gelecek 6 aya ilişkin beklentilerini ölçen Beklentiler
Endeksi de 0,5 puan artışla 13,8 puana çıkarak Ağustos 2021'den
bu yana en yüksek seviyesine ulaştı. Diğer yandan Euro Bölgesi'nin
en büyük ekonomisi olan Almanya için Sentix Yatırımcı Güven
Endeksi, aralıkta 5,3 puanlık düşüşle 14,4 puana geriledi. Endeksin
5 aydır art arda düşüş göstermesi dikkati çekti. Almanya'da fabrika
siparişleri, yabancı siparişlerin sert düşmesinin etkisiyle ekimde
%6,9 azalış gösterdi. Söz konusu azalış, son üç ay içinde ikinci
aylık keskin düşüş olarak kayıtlara geçti. Siparişler, Ekim 2020'ye
göre ise %1 düşüş kaydetti. Diğer yandan Almanya'da Sosyal
Demokrat Parti, yeni hükümette yer alacak bakanlarını açıkladı.
Uluslararası Para Fonu Başkanı Kristalina Georgieva, Euro
Bölgesi'nde son dönemde hızla artan enflasyonun gelecek yıl
düşmesini beklediklerini söyledi.

ABD

ABD'de haftanın ilk işlem günü açıklanan önemli veri akışı
bulunmazken, gündeme dair gelişmeler takip edildi. Rusya Devlet
Başkanı Vladimir Putin ve ABD Başkanı Joe Biden video konferans
yolu ile bugün bir görüşme gerçekleştirmesi bekleniyor. Ülkede
bugün dış ticaret rakamları takip edilecek. 

Piyasa Verileri

Pariteler Son Günlük Değ.
(%)

Haftalık Değ.
(%)

Yılbaşı Değ.
(%)

USDTRY 13.7652 -0.31 0.50 85.13
EURTRY 15.5550 -0.13 0.14 70.93
EURUSD 1.1290 0.06 -0.46 -7.59
GBPUSD 1.3287 0.23 -0.10 -2.84
USDJPY 113.69 0.18 0.59 10.10

Sepetler Son Günlük Değ.
bp

Haftalık Değ.
bp

Yılbaşı Değ.
bp

½ $ + ½ € 14.6928 2.78 119.28 641.28
Dolar Endeksi 96.2310 -9.70 23.70 629.40
REK 54.3300 - - -784.00

Endeks Vadeliler Son Günlük Değ.
(%)

Haftalık Değ.
(%)

Yılbaşı Değ.
(%)

S&P 500 Yakın Vade 4,613.50 0.51 1.03 23.07
DAX Yakın Vade 15,469.00 0.47 2.15 12.53
Dow Jones Yakın
Vade 35,379.00 0.47 2.68 16.01

Emtialar Son Günlük Değ.
(%)

Haftalık Değ.
(%)

Yılbaşı Değ.
(%)

Ons Altın 1,780.88 0.09 0.55 -6.31
Gram Altın 788.70 -0.08 1.11 73.68
WTI 70.37 0.80 5.24 45.29
BRENT 73.78 0.57 6.05 43.09
Bakır 4.35 -0.03 0.15 23.56

Tahviller Son Günlük Değ.
bp

Haftalık Değ.
bp

Yılbaşı Değ.
bp

Türkiye 2 Yıllık 21.2800 -11.00 46.00 632.00
Türkiye 10 Yıllık 21.5600 0.00 44.00 866.00
ABD 10 Yıllık 1.4520 2.50 0.90 53.50
ABD 2 Yıllık 0.6470 0.80 11.20 52.40
Almanya 10 Yıllık -0.3880 -0.20 -7.20 18.70
Almanya 2 Yıllık -0.7220 1.90 3.00 -0.90

Gelişmekte Olan
Ülke Kurları Son Günlük Değ.

(%)
Haftalık Değ.

(%)
Yılbaşı Değ.

(%)
USDZAR 15.8718 -0.37 -0.20 8.01
USDIDR 14,405.30 -0.17 0.59 3.46
USDTRY 13.7652 -0.31 0.50 85.13
USDRUB 74.0428 -0.45 -0.01 -0.12
USDBRL 5.6900 0.08 1.20 9.56
USDCNY 6.3709 -0.08 0.10 -2.48
USDMXN 21.2152 -0.11 -1.10 6.65
USDCZK 22.5275 -0.04 0.17 4.89
USDHUF 324.0900 -0.12 0.67 9.19
USDPLN 4.0665 -0.17 -1.02 8.92
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Euro/Dolar

Euro Bölgesi'nde yatırımcı güven endeksi, koronavirüs salgınında
yeni varyant ve bununla gelen kısıtlamalara yönelik endişelerle
Nisan 2021'den beri en düşük seviyesi olan 13,5 puana geriledi.
Avrupa’nın en büyük ekonomisi olan Almanya'da fabrika siparişleri,
yabancı siparişlerin sert düşmesinin etkisiyle ekimde %6,9 azalış
gösterdi. Söz konusu azalış, son üç ay içinde ikinci aylık keskin
düşüş olarak kayıtlara geçerken yıllık bazda değişim %1 düşüş
kaydetti. ABD cephesinde açıklanan önemli veri akışı bulunmazken,
gündeme dair gelişmeler takip edildi. Küresel piyasalarda salgın ve
enflasyona ilişkin endişeler risk unsuru olarak izlenirken, paritede
fiyatlama dar bantta sürmektedir. Paritede 1,1315 – 1,1348 ve
1,1382 seviyeleri direnç, 1,1266 – 1,1235 ve 1,1205 destek
noktalarıdır.

Günlük Pivot Seviyeleri
   1.1496

  1.1414  

 1.1371   

1.1328    

 1.1245   

  1.1162  

   1.1119

GBP/USD

İngiltere’de kasım ayı inşaat PMI verisi 55,5 ile bir önceki döneme
göre artış kaydetti. BoE üyesi Broadbent, BoE’nin kasım
tahminlerinin net bir şekilde faizler yükseltilmezse enflasyonun 2-3
yıl sonra rahatlıkla hedefin üzerinde olacağını gösteriyor
açıklamasında bulundu. Bugün İngiltere tarafında veri akışı sakin.
ABD tarafında ise dış ticaret dengesi verisi takip edilecek. Son
dönemlerde Fed Başkanı ve üyelerinden gelen şahin açıklamalar
sonrası dolar endeksi yukarı yönlü eğilimin devam etmekte
olduğunu söyleyebiliriz. Günlük grafikte düşüş eğiliminin hakim
olduğu paritede 1,3195 – 1,3150 ve 1,3090 seviyeleri destek olarak
takip edilebilir. Yukarı yönlü hareketlerde ise 1,3300 – 1,3350 ve
1,3410 seviyeleri direnç olarak izlenebilir.

Günlük Pivot Seviyeleri
   1.3457

  1.3410  

 1.3373   

1.3336    

 1.3289   

  1.3242  

   1.3205
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USD/TRY

Dün Dolar/TL’de, TCMB’nin geçen hafta doğrudan müdahale ettiği
seviyelere yakın hareketler görüldü. Oynaklığın ise görece azaldığı
ve daha sakin bir günün geçtiğini gördük. Yurt içinde TÜFE bazlı
reel efektif döviz kuru kasım ayında 54,33 seviyesinde açıklandı.
Verinin kur üzerinde etkisi olmadığını söyleyebiliriz. Bugün yurt
içinde önemli bir veri akışı bulunmazken, ABD tarafında ise dış
ticaret dengesi verisi takip edilecek. Bu sabah görünümün sakin
olduğu Dolar/TL, saat 08:30 itibariyle 13,81’li seviyelerden işlem
görüyor. Dolar endeksi 96,24 seviyelerinde hareket ederken, ABD
10 yıllık tahvil faizleri ise %1,45’li seviyelerden işlem görmektedir.
Gelişmekte olan ülke para birimleri ise dolar karşısında hafif alıcılı
görünüm sergiliyor.

Günlük Pivot Seviyeleri
   13.4120

  13.0274  

 12.7172   

12.4071    

 12.0225   

  11.6380  

   11.3278

EUR/TRY

Euro Bölgesi'nde haftanın ilk işlem günü yatırımcı güven endeksi,
koronavirüs salgınında yeni varyant ve bununla gelen kısıtlamalara
yönelik endişelerle Nisan 2021'den beri en düşük seviyesi olan 13,5
puana geriledi. Avrupa’nın en büyük ekonomisi olan Almanya'da
fabrika siparişleri, yabancı siparişlerin sert düşmesinin etkisiyle
ekimde %6,9 azalış gösterdi. Söz konusu azalış, son üç ay içinde
ikinci aylık keskin düşüş olarak kayıtlara geçti. Siparişler, Ekim
2020'ye göre ise %1 düşüş kaydetti. Yurt içinde TCMB kasım ayı
fiyat gelişmeleri raporu yayımlandı. Değerlendirmede üretici
fiyatlarında genele yayılan artışlar göründüğü ifade edilirken,
enflasyondaki yükselişe en belirgin katkının enerji grubundan
geldiği belirtildi. Euro/TL kuru bu sabah 15,57’li seviyelerden
fiyatlanıyor.

Günlük Pivot Seviyeleri
   15.3178

  14.8105  

 14.4284   

14.0464    

 13.5390   

  13.0317  

   12.6497
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XAU/USD

Ons altın yatay seyrini koruyor. Sabah saatlerinden bu yana 1776-
1782$ aralığında işlem görüyor. Omicron varyantı endişeleri ve
cuma günü açıklanan beklentileri karşılamayan tarım dışı istihdam
verisi sonrasında altında sınırlı bir yükseliş izlendi. Ancak hareketini
1800$ üzerine taşımadığı için 1770-1800$ aralığında sıkışmış
durumda. Bu hafta ABD'de TÜFE verisi bekleniyor ve veri sonrası
Fed'in faiz konusunda nasıl bir sinyal vereceğine dair beklentiler
şekillenebilir. Cuma günü açıklanacak olan TÜFE verisine kadar
olağanüstü bir durum olmadıkça altın bu veriyi bekleyebilir ve yatay
seyrini koruyabilir. Bugün ABD'de dış ticaret dengesi açıklanacak.
Etkisi sınırlı kalabilir. Ons altın için 1771$ - 1762$ - 1752$ destek
noktaları, 1784$ - 1792$ - 1801$ direnç noktaları olarak bulunuyor.

Günlük Pivot Seviyeleri
   1,846.47

  1,831.02  

 1,811.51   

1,792.01    

 1,776.55   

  1,761.10  

   1,741.59

DAX Yakın Vade

Geçen hafta Powell’ın şahin tondaki söylemleri ve salgın kaynaklı
belirsizliklerle dalgalı bir seyrin izlendiği küresel hisse piyasalarında
yeni haftanın ilk işlem gününde toparlanma çabası ön plana çıktı.
Almanya’da fabrika siparişleri ekimde azalan dış taleple tahminlerin
üzerinde düşüş kaydetti. Merkez bankalarının hamleleri, salgın
kaynaklı gelişmeler ve ekonomik veri akışları gündemdeki önemini
koruyor. Avrupa borsaları günü %1’leri aşan yükselişlerle
tamamlarken, DAX vadeli kontratı da %1,66’lık yükselişle günü
15.409 puandan tamamladı Bu sabah hafif alıcılı seyrin sürdüğü
DAX vadelisinde15.506 – 100 günlük üssel ortalama (15.583) ve
15.715 seviyeleri direnç olarak takip edilebilir. Geri çekilmelerde ise
15.415 – 15.347 ve 200 günlük üssel ortalama (15.223) destek
konumundadır.

Günlük Pivot Seviyeleri
   15,923.33

  15,673.67  

 15,408.33   

15,143.00    

 14,893.33   

  14,643.67  

   14,378.33

444 0 435 www.gedikyatirim.com.tr

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


Gedik Forex Bülten 07 Aralık 2021

Dow Jones Yakın Vade

Dow Jones endeksi dünü %1,87 yükselişle 35.227 puandan
tamamladı. Omicron varyantı belirsizliği ve artan enflasyonist
endişeler son günlerde endekslerde de ivme kaybına neden
olmuştu. Varyantla ilgili endişelerin bir miktar azalması, dün seyahat
hisselerinde alımları destekledi. Geçtiğimiz hafta salgın nedeniyle
düşüş kaydeden endekslerde, dün bunların telafi edildiği görüldü.
Risk iştahının toparlanmaya devam ettiği bugünde de ABD
vadelileri hafif alıcılı seyrediyor. Bugün ABD'de dış ticaret dengesi
açıklanacak ancak verinin endeksler üzerinde etkili olması
beklenmiyor. Varyantla ilgili gelişmeler bugün içinde takip edilebilir.
Sözleşme için 35.664 direncinin üzerinde seyrinde 35.987 ve
36.336 direnç noktaları olurken, geri çekilmelerde 34.992 - 34.700 -
34.362 destek noktaları.

Günlük Pivot Seviyeleri
   36,273.33

  35,808.67  

 35,510.33   

35,212.00    

 34,747.33   

  34,282.67  

   33,984.33

S&P 500 Yakın Vade

Küresel piyasalarda, artan enflasyonist endişeler ve Omicron
varyantı nedeniyle risk iştahı zayıf seyrediyordu. Dün varyant
endişelerinin bir miktar azalması, seyahat hisselerinde alımları
destekledi ve S&P 500 endeksi dünü %1,17 artışla 4.591 puandan
kapattı. Geçtiğimiz hafta endişeler nedeniyle endekslerde kayıplar
izlenirken, dün bunların telafi edildiği görüldü. Dün açıklanan önemli
bir veri akışı da bulunmuyordu. Bu sabahta risk iştahı toparlanıyor,
ABD vadelileri sınırlı yükselişte işlem görüyor. Bugün ABD'de dış
ticaret dengesi açıklanacak. Verinin etkisi endeksler üzerinde sınırlı
kalabilir. Sözleşme için 4.576 - 4.524 destek noktalarının altında
4.468 destek noktası olarak izleniyor. Buna karşın, yukarıda 4.637
direncinin ardından 4.688 - 4.741 direnç noktaları olarak bulunuyor.

Günlük Pivot Seviyeleri
   4,765.25

  4,717.50  

 4,684.25   

4,651.00    

 4,603.25   

  4,555.50  

   4,522.25
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Brent Petrol

Dün Suudi Arabistan'ın ABD ve Asya'daki alıcılarına petrol
fiyatlarını arttırmasıyla, petrol fiyatları toparlanmaya başladı.
Arabistan'ın bu hamlesi, fiyatların yükseleceğine dair beklentileri
güçlendirince, son günlerdeki düşüş yerini alımlara bırakmış
durumda. Omicron varyantına dair endişelerinde azalmaya
başlaması, fiyatları destekliyor. Bu sabah Çin'den kasım ayına dair
ihracat verileri açıklandı. Petrol ihracatı ve ithalatında da artış
olduğu görüldü. Verinin de sınırlı da olsa fiyatlar için olumlu olduğu
gözlemleniyor. Bu sabah küresel piyasalarda risk iştahı toparlanıyor
ve bu durum petrol fiyatlarını da bugün için desteklemeye devam
edebilir. Brent petrol için 72,14$ - 70,36$ - 68,44$ destek noktaları,
75,19$ - 76,80$ - 78,83$ direnç noktaları olarak takip edilebilir.

Günlük Pivot Seviyeleri
   77.45

  75.53  

 74.45   

73.36    

 71.44   

  69.52  

   68.43

USD/JPY

ABD’de haftanın ilk işlem günü açıklanan önemli veri akışı
bulunmazken, gündeme dair gelişmeler takip edildi. Rusya Devlet
Başkanı Vladimir Putin ve ABD Başkanı Joe Biden video konferans
yolu ile bugün bir görüşme gerçekleştirmesi bekleniyor. Japonya
Başbakanı Kişida Fumio, yeni tip koronavirüsle mücadelede en
kötüye hazırlanacaklarını ve ekonomiyi ivedilikle rayına oturtmak
için çalışacaklarını söyledi. Koronavirüsün omicron varyantı görülen
kişi sayısı 3'e yükselirken, önlem olarak, Kovid-19 aşılarının 3. doz
uygulamasını hızlandırılacağı belirtildi. Toparlanmanın yaşandığı
paritede 113,70 seviyesinin aşılması halinde 114,14 – 114,55 ve
114,95 seviyeleri direnç, 113,25 – 112,92 ve 112,52 izlenen
desteklerdir.

Günlük Pivot Seviyeleri
   117.01

  116.20  

 114.68   

113.15    

 112.34   

  111.53  

   110.01
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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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