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Piyasa Gündemi

Salgın kaynaklı endişelerin bir miktar yatışmasına bağlı olarak bu
hafta küresel risk iştahının güç kazandığı görülüyor. Bununla birlikte
salgın kaynaklı gelişmeler neticesinde küresel büyüme
tahminlerinde aşağı yönlü revizyonlar yapılırken, yeni varyant
kaynaklı gelişmeler ve aşıların varyant üzerindeki etkinliği gibi
konular önemini koruyor. Aynı zamanda Ukrayna üzerinden ABD ve
Rusya arasında artan gerilim de piyasaların takibinde yer alıyor. 

Açıklanacak Önemli Ekonomik Veriler       
•    11:15 ECB Başkanı Lagarde Konuşması Önem: Orta
•    18:00 ABD – İş İmkanları ve Personel Değişimi Önem: Orta

Türkiye

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası, Kasım ayında BOTAŞ’a rekor
seviyede 2,2 milyar dolarlık döviz sattı. TCMB Kasım ayındaki
satıştan önce 2021'de sadece iki defa BOTAŞ'a döviz satışı
gerçekleştirmişti. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Katar
ziyaretinde 15 ikili anlaşma gerçekleştirildi. Türkiye ile Katar
arasında 15 anlaşma imzalandı. Katar Merkez Bankası Başkanı ile
TCMB Başkanı para ve bankacılık alanlarında işbirliğini ele alan bir
görüşme yaptı. Görüşme sonrası katar ve Türkiye merkez bankaları
aralarında var olan swap anlaşmasının süresini uzattı. 

Euro Bölgesi

Euro Bölgesi ekonomisi, üçüncü çeyrekte bir önceki çeyreğe kıyasla
%2,2 büyüme gösterdi. Bölge ekonomisi geçen yılın aynı dönemine
göre de %3,9 yükseldi.  Almanya Federal İstatistik Kurumu
verilerine göre ekim ayında sanayi üretimi %2,8 arttı. Hammadde ve
ara mallarındaki arz sıkıntıları üretim süreçlerini etkilemeye devam
etse de Almanya'da sanayi üretimi, ekim ayında beklentilerin
üzerinde artış kaydetti. Eylül ayında %1,1 düşüş olarak açıklanan
veri ise %0,5 düşüş olarak revize edildi. Avrupa Ekonomik
Araştırmalar Merkezi (ZEW) Ekonomik Güven Endeksi, Almanya’da
yatırımcıların koronavirüs salgınında 4. dalgadan endişe duyması
ve sanayi üretimi için tedarik darboğazlarının devam etmesinin
etkisiyle aralıkta bir önceki aya göre 1,8 puan azalarak 29,9 puana
geriledi. Avrupa Birliği üyesi ülkeler, Katma Değer Vergisi
kurallarının değiştirilerek, iklim değişikliğiyle mücadele, halk sağlığı
ve dijital dönüşümle ilgili mal ve hizmetlerdeki oranların
azaltılmasında uzlaşı sağladı. Pfizer aşısının, üçüncü dozunun
Omikron varyantını durdurmaya yardımcı olabileceği belirtildi. 

ABD

ABD Ticaret Bakanlığı’nın verilerine göre dış ticaret açığı Ekim’de
%17 azalarak 81,4 milyar dolardan 67,1 milyar dolara geriledi. Dış
ticaret açığı ihracattaki sert yükselişle Temmuz’dan beri ilk kez
daralırken, ihracat ve ithalatta rekorlar kırıldı. İhracattaki bu artış,
diğer ülke ekonomilerinin de yavaş yavaş toparlandığına ve talebin
arttığına işaret etti. Azalan stoklar, tedarik zinciri sıkıntıları ve
ulaşımda yaşanan sıkıntılar ABD’li üreticileri negatif etkilemeye
devam ediyor. ABD Hazine Bakanı Janet Yellen ABD’nin arz
zincirinde yurt dışına olan bağımlılığının kırılganlığa neden
olduğunu, milli güvenlik ve ekonomiyi korumak açısından kritik
önemdeki ürünlerin içeride de üretilmesi gerektiğini belirtti. Beyaz
Saray, Biden ve Putin'in bugün video konferans yöntemiyle
gerçekleştirdikleri ve 2 saat süren görüşmesi hakkında yazılı
açıklama yaptı. Biden, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'i
Ukrayna'da askeri gerginliğin tırmanması durumunda "güçlü askeri
ve diğer önlemleri" alacakları konusunda uyardı.

Piyasa Verileri

Pariteler Son Günlük Değ.
(%)

Haftalık Değ.
(%)

Yılbaşı Değ.
(%)

USDTRY 13.5943 0.72 2.12 82.83
EURTRY 15.3561 1.02 1.98 68.75
EURUSD 1.1296 0.25 -0.14 -7.54
GBPUSD 1.3253 0.07 -0.08 -3.09
USDJPY 113.49 0.00 0.60 9.91

Sepetler Son Günlük Değ.
bp

Haftalık Değ.
bp

Yılbaşı Değ.
bp

½ $ + ½ € 14.5225 -17.02 59.00 624.25
Dolar Endeksi 96.1560 -21.30 12.80 621.90
REK 54.3300 - - -784.00

Endeks Vadeliler Son Günlük Değ.
(%)

Haftalık Değ.
(%)

Yılbaşı Değ.
(%)

S&P 500 Yakın Vade 4,699.25 0.30 4.23 25.36
DAX Yakın Vade 15,805.00 -0.08 2.17 14.98
Dow Jones Yakın
Vade 35,786.00 0.20 5.25 17.34

Emtialar Son Günlük Değ.
(%)

Haftalık Değ.
(%)

Yılbaşı Değ.
(%)

Ons Altın 1,790.57 0.29 0.67 -5.80
Gram Altın 782.60 1.04 2.83 72.33
WTI 71.79 0.71 10.42 48.23
BRENT 75.07 0.48 9.76 45.60
Bakır 4.37 0.68 0.67 24.15

Tahviller Son Günlük Değ.
bp

Haftalık Değ.
bp

Yılbaşı Değ.
bp

Türkiye 2 Yıllık 21.2300 -5.00 41.00 627.00
Türkiye 10 Yıllık 21.5200 -4.00 32.00 862.00
ABD 10 Yıllık 1.4670 -0.60 3.50 55.00
ABD 2 Yıllık 0.6840 -0.30 12.10 56.10
Almanya 10 Yıllık -0.3740 1.40 -2.50 20.10
Almanya 2 Yıllık -0.6970 2.50 3.80 1.60

Gelişmekte Olan
Ülke Kurları Son Günlük Değ.

(%)
Haftalık Değ.

(%)
Yılbaşı Değ.

(%)
USDZAR 15.8461 -0.04 -1.31 7.84
USDIDR 14,332.10 -0.16 -0.38 2.93
USDTRY 13.5943 0.72 2.12 82.83
USDRUB 73.9288 -0.19 -0.52 -0.28
USDBRL 5.6134 0.06 -1.17 8.09
USDCNY 6.3536 -0.21 -0.23 -2.74
USDMXN 21.0149 0.00 -1.98 5.64
USDCZK 22.5263 -0.25 0.12 4.88
USDHUF 324.9940 -0.33 1.24 9.50
USDPLN 4.0594 -0.22 -0.70 8.73
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Euro/Dolar

Avrupa cephesinde dün büyüme ve sanayi üretimi rakamları ön
plandaydı. Euro Bölgesi ekonomisi, üçüncü çeyrekte bir önceki
çeyreğe kıyasla %2,2 büyüme gösterdi. Bölge ekonomisi geçen
yılın aynı dönemine göre de %3,9 yükseldi. Avrupa’nın en büyük
ekonomisi olan Almanya’da ekim ayında sanayi üretimi %2,8
artarken, ekonomik güven endeksi salgın ve tedarik sıkıntısının
devam etmesiyle aralık ayında 29,9 puana geriledi. ABD’de dış
ticaret rakamları ön plandaydı. Ülkede dış ticaret açığı Ekim’de %17
azalarak 81,4 milyar dolardan 67,1 milyar dolara geriledi. Dolardaki
değer kazancı ile geri çekilmenin kaydedildiği paritede bu sabah
toparlanma kaydedilmektedir. Paritede 1,1325 – 1,1348 ve 1,1382
seviyeleri direnç, 1,1258 – 1,1226 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 Sağlık Bakanı Javid, Omicron varyantının ülke genelinde
birden fazla bölgede yayılmaya başladığını belirtirken, İngiltere
Başbakanı Johnson da, ilk belirtilere göre Omicron’un Delta
varyantından daha bulaşıcı olduğunu bildirdi. ABD’de ise ekim ayı
dış ticaret açığı 67,1 milyar dolar olarak açıklandı. ABD’de dış
ticaret açığının temmuz ayından itibaren ilk kez daraldığı görüldü.
Bugün İngiltere’de veri akışı sakin. ABD’de ise iş imkanları ve
personel değişim oranı (JOLTS) verisi takip edilecek. Geçen hafta
Fed üyelerinden gelen şahin açıklamalar sonrası dolar endeksinin
değer kazandığı görülüyor. Günlük grafikte düşüş eğiliminin olan
paritede 1,3195–1,3150 ve 1,3090 seviyeleri destek; 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 yurt içinde önemli bir veri akışı bulunmazken, Cumhurbaşkanı
Erdoğan’ın Katar ziyareti sonrası Türkiye – Katar arasında birçok
alanı kapsayan 15 anlaşma imzalandı. TCMB ile Katar Merkez
Bankası arasındaki swap anlaşması uzatıldı. ABD’de ise dış ticaret
açığı ekim ayında 67,1 milyar dolar açıklanarak temmuz ayından
itibaren ilk kez daraldı. Bugün yurt içinde Cumhurbaşkanlığı Kabine
Toplantısı izlenecek. ABD’de ise iş imkanları ve personel değişim
oranı (JOLTS) verisi takip edilecek. Geçen hafta TCMB’nin
doğrudan müdahaleleri ile kurda yukarı yönlü hareket ivme
kaybederken, dün kurda düşüş hareketleri görüldü. Dolar/TL, saat
08:30 itibariyle 13,58’li seviyelerde hareket ediyor. Dxy 96,16
seviyesinde bulunuyor.

Günlük Pivot Seviyeleri
   13.4120

  13.0274  

 12.7172   

12.4071    

 12.0225   

  11.6380  

   11.3278

EUR/TRY

Avrupa cephesinde dün büyüme ve sanayi üretimi rakamları ön
plandaydı. Euro Bölgesi ekonomisi, üçüncü çeyrekte bir önceki
çeyreğe kıyasla %2,2 büyüme gösterdi. Bölge ekonomisi geçen
yılın aynı dönemine göre de %3,9 yükseldi. Avrupa’nın en büyük
ekonomisi olan Almanya’da ekim ayında sanayi üretimi %2,8 arttı.
Ekonomik Güven Endeksi ise yatırımcıların koronavirüs salgınında
4. dalgadan endişe duyması ve sanayi üretimi için tedarik
darboğazlarının devam etmesinin etkisiyle aralıkta bir önceki aya
göre 1,8 puan azalarak 29,9 puana geriledi. Yurt içinde açıklanan
önemli veri akışı bulunmazken, TCMB Başkanı Şahap Kavcıoğlu ve
Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın Katar ziyareti buradan gelen mesajlar
ön plandaydı. Euro/TL kuru bu sabah 15,24’lü seviyelerden
fiyatlanıyor.

Günlük Pivot Seviyeleri
   16.0256

  15.8321  

 15.5168   

15.2015    

 15.0080   

  14.8145  

   14.4992
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XAU/USD

Dolar endeksi (DXY) dün 96,59 seviyesine doğru yükselişinin
ardından bu seviyeden kar satışları izlendi ve bu sabah hafif satıcılı
işlem görüyor. DXY'deki kısmi gevşeme, ons altının 1780-1790$
aralığındaki seyrini desteklemekte. Salgınla ilgili endişelerin
azalması ve endekslere gelen alımların etkisiyle altında baskı
altında kaldığı için 1800$ seviyesini aşmakta zorlanıyor. Cuma günü
beklenen ABD TÜFE verisine kadar altında kararsız seyirler devam
edebilir. Bugün içinde ABD'de iş imkanları ve personel değişim
oranı (JOLTS) verisi açıklanacak ancak etkisi altın üzerinde pek
görülmeyebilir. Ons altının seyri için DXY ve tahvil faizlerinin
görünümü yakından izlenebilir. Ons altında 1792$ - 1801$ - 1809$
direnç noktaları, 1780$ - 1772$ - 1764$ destek 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 haftalarda gündeme gelen risk başlıklarına bağlı olarak
küresel hisse piyasalarında alım iştahının zayıfladığı ve dalgalı bir
seyrin etkili olduğu takip edilirken, bu hafta ise hisse piyasalarında
alım iştahının yeniden güç kazandığı görülüyor. Merkez
bankalarının hamleleri, salgın kaynaklı gelişmeler ve ekonomik veri
akışları gündemdeki önemini koruyor. Avrupa borsaları günü %2’leri
aşan güçlü yükselişlerle tamamlarken, DAX vadeli kontratı da günü
%2,76’lık yükselişle 15.835 puandan tamamladı. Bu sabah yatay bir
seyrin etkili olduğu DAX vadelisinde yukarı yönlü hareketlerde
15.842 – 15.950 ve 16.092 seviyeleri direnç olarak takip edilebilir.
Geri çekilmelerde ise 15.740 – 50 günlük üssel ortalama (15.672)
ve 100 günlük üssel ortalama (15.595) destek konumunda
bulunmaktadır. 

Günlük Pivot Seviyeleri
   15,923.33

  15,673.67  

 15,408.33   

15,143.00    

 14,893.33   

  14,643.67  

   14,378.33
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Dow Jones Yakın Vade

Dow Jones endeksi dünü %1,40 yükselişle 35.719 puandan
tamamladı. Omicron varyantına dair endişelerin azalmasıyla bu
hafta risk iştahı toparlanıyor. BioNTech aşısının yeni varyanta karşı
kısmi koruma sağladığı şeklinde yorumlarda görülüyor. Bu hafta
petrol fiyatlarının da yükselişe geçmesiyle dün enerji hisselerinde
de alıcılı seyirler vardı. Teknoloji hisselerine gelen güçlü alımlar
genele yayılarak endekslerdeki seyri de etkiledi. Seyahat
hisselerinde de dün yükseliş vardı. Bu sabahta vadeli piyasada
ABD endekslerinde iyimserliğin korunduğu gözlemleniyor. Bugün
ABD'de ikincil düzey veri açıklanacak, endeksler üzerinde etkisi
sınırlı kalabilir. Sözleşme için 35.987 - 36.336 - 36.678 direnç
noktaları olurken, 35.572 - 35.315 - 34.982 destek noktaları olarak
takip edilebilir.

Günlük Pivot Seviyeleri
   36,559.00

  36,183.00  

 35,948.00   

35,713.00    

 35,337.00   

  34,961.00  

   34,726.00

S&P 500 Yakın Vade

Omicron varyantına yönelik endişelerin azalmasıyla birlikte bu hafta
risk iştahının toparlandığı görülüyor. BioNTech aşısının yeni
varyanta kısmi koruma sağladığı belirtildi. Bu hafta petrol
fiyatlarındaki yükselişin etkisiyle de enerji hisselerinde de alımlar
vardı. Tenoloji hisselerinde görülen güçlü alımlar, genele yayılınca
dün ABD borsalarında sert yükselişler izlendi ve S&P 500 endeksi
dünü %2,07 artışla 4.686 puandan kapattı. Salgınla ilgili endişelerin
azalması seyahat hisselerini de desteklemiş durumda. Bugün
ABD'de ikincil düzey veri açıklanacak ancak etkisi pek
hissedilmeyebilir. Bu sabah vadelilerde de hafif alıcılı seyirler
izleniyor. Sözleşme için 4.668 - 4.623 - 4.578 destek noktaları,
4.740 - 4.786 - 4.827 direnç noktaları olarak takip edilebilir.

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

Son günlerde petrol fiyatlarındaki düşüş yerini alımlara bırakmaya
başladı. Hafta başından bu yana yükselişini sürdüren petrol
fiyatlarında, salgın endişelerinin azalmaya başlaması ve risk
iştahının toparlanması oldukça etkili oldu. Dün küresel borsalarda
alımların güçlenmesi, petrol fiyatları üzerinde de rahat seyirlerin
sürmesini sağladı. Suudi Arabistan'ın petrol talebinin iyileşeceğine
dair sinyal vermesi de bu haftaki yükselişi destekleyen faktörler
arasında sıralanabilir. Bugün içinde salgınla ilgili gelişmeler ve risk
iştahının seyri, petrol fiyatlarının gidişatı açısından takip edilebilir.
Brent petrol için 73,94$ - 72,39$ - 70,58$ destek noktaları olurken,
yukarıda 76,80$ - 78,41$ ve 80,05$ direnç noktaları olarak
karşımıza çıkıyor.

Günlük Pivot Seviyeleri
   78.80

  77.34  

 75.07   

72.79    

 71.33   

  69.87  

   67.60

USD/JPY

ABD’de dış ticaret açığı Ekim’de %17 azalarak 81,4 milyar dolardan
67,1 milyar dolara geriledi. Dış ticaret açığı ihracattaki sert
yükselişle Temmuz’dan beri ilk kez daralırken, ihracat ve ithalatta
rekorlar kırıldı. İhracattaki bu artış, diğer ülke ekonomilerinin de
yavaş yavaş toparlandığına ve talebin arttığına işaret etti.
Japonya’da bu sabah büyüme rakamları ön plandaydı. Ülkede
vakalardaki artışın tüketimi etkilemesi ve küresel çip arzında
sıkıntıların işletmelere güvene zarar vermesinin ardından üçüncü
çeyrek için daha önce %3 olan daralma oranı, %3,6 oldu. Üçüncü
çeyrekte Japon ekonomisi bir önceki çeyreğe göre ise %0,9
küçüldü. Böylece büyüme aşağı yönlü revize edildi. Paritede 113,22
– 112,92 ve 112,52 seviyeleri destek, 113,80 – 114,14 ve 114,46
direnç seviyeleridir.

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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