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Piyasa Gündemi

İngiltere’de ekim ayı enflasyon rakamları beklentilerin üzerinde bir
artış kaydederek rekor tazeledi. Enflasyonist baskılara bağlı olarak
İngiltere Merkez Bankası’nın faiz artırımlarını sürdürmesi
bekleniyor. Küresel risk iştahı dün bir miktar zayıflama
kaydederken, bugün Euro Bölgesi’nde enflasyon rakamları
piyasaların takibinde yer alacak. Küresel ekonominin gidişatı ve
merkez bankalarının izleyecekleri sıkılaşma politikası risk iştahını
şekillendirmeye devam edecektir. 

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

Türkiye

G20’nin 17’inci Liderler Zirvesi Bali’de düzenlendi. Zirve esnasında,
Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati, mevkidaşları ile birçok
görüşme gerçekleştirdi. Bu görüşmeler kapsamında, ikili ekonomik
ve finansal iş birliğine yönelik konular ele alındı. Cumhurbaşkanı
Recep Tayyip Erdoğan, “(F-16 tedariki) Sayın Biden, olumlu
gelişmelerin olduğunu söyledi." değerlendirmesinde bulundu. Kredi
derecelendirme kuruluşu Fitch, Türk bankacılık sektörünün kısa
vadeli yabancı para dış borçlarının yüksek seyretmeye devam
ettiğini belirterek, makroekonomik dengesizlikler arttıkça Türk
bankalarının refinansman risklerinin daha da arttığını belirtti. Yurt
içinde açıklanacak önemli veri akışı bulunmazken, gündeme dair
gelişmeler takip edilecek.

Euro Bölgesi

Çarşamba günü Finansal İstikrar Değerlendirmesi’ni yayımlayan
AMB, hayat pahalılığının insanların borçlarını ödemelerini
güçleştirdiğini, Avrupa’nın büyüme görünümündeki bozulma
nedeniyle kurumsal karlılıklarda düşüş yaşanma riski olduğunu
belirtti. AMB ayrıca hükümetlerin enerji krizinin etkilerini hafifletmek
amacıyla borçlandıklarını, bunun da beraberinde kamu maliyesine
yönelik riskler getirdiğini vurguladı. Öte yandan, Avrupa Merkez
Bankası Başkan Yardımcısı Luis de Guindos bankanın bir sonraki
faiz kararında Euro Bölgesi enflasyon verilerinin etkili olacağını ve
bölgenin muhtemelen aylarca yüksek enflasyonla karşı karşıya
kalacağını belirtti. 

ABD

Dün ABD tarafında perakende satış verileri açıklandı. Ülkede
perakende satışlar, ekimde bir önceki aya kıyasla yüzde 1,3 artarak
694,5 milyar dolar oldu. Piyasa beklentileri, perakende satışların
ekimde yüzde 1 artması yönündeydi. Beklenenden daha güçlü
gelen veri, tüketicilerin artan fiyatlar karşısında dirençli kaldığına bir
işaret olarak yorumlanabilir. Ayrıca veri Fed’in 50 baz puanlık faiz
artırımı beklentilerini destekler nitelikte. Öte yandan Fed’in şahin
üyeleri arasında gösterilen Christopher Waller son haftalarda gelen
verilerle birlikte faiz artış temposunu 50 baz puana düşürmeyi artık
daha rahat değerlendirebildiğini söyledi. Waller buna karşın son
kararını vermeden önce birkaç veriyi daha görmek istediğini
sözlerine ekledi. Bugün gün içinde Fed üyelerinden gelecek
açıklamalar piyasaların seyri açısından takip edilebilir.

Piyasa Verileri

Pariteler Son Günlük Değ.
(%)

Haftalık Değ.
(%)

Yılbaşı Değ.
(%)

USDTRY 18.6138 0.11 0.68 38.88
EURTRY 19.3333 0.00 2.54 27.99
EURUSD 1.0386 -0.11 1.85 -8.70
GBPUSD 1.1907 -0.11 1.64 -12.01
USDJPY 139.52 0.09 -1.21 21.22

Sepetler Son Günlük Değ.
bp

Haftalık Değ.
bp

Yılbaşı Değ.
bp

½ $ + ½ € 19.0513 -5.00 42.00 476.13
Dolar Endeksi 106.3700 8.90 -183.60 1,070.00
REK 55.7000 - - 796.00

Endeks Vadeliler Son Günlük Değ.
(%)

Haftalık Değ.
(%)

Yılbaşı Değ.
(%)

S&P 500 Yakın Vade 3,980.00 0.29 0.48 -16.36
DAX Yakın Vade 14,326.00 0.46 1.07 -9.65
Dow Jones Yakın
Vade 33,668.00 0.23 -0.13 -7.06

Emtialar Son Günlük Değ.
(%)

Haftalık Değ.
(%)

Yılbaşı Değ.
(%)

Ons Altın 1,765.37 -0.49 0.55 -3.51
Gram Altın 1,056.39 -0.37 1.26 35.27
WTI 84.08 -0.73 -1.83 11.32
BRENT 91.23 -0.62 -1.60 17.31
Bakır 3.73 -0.79 2.03 -15.80

Tahviller Son Günlük Değ.
bp

Haftalık Değ.
bp

Yılbaşı Değ.
bp

Türkiye 2 Yıllık 13.0900 -31.00 -139.00 -961.00
Türkiye 10 Yıllık 11.8900 -3.00 -53.00 -1,243.00
ABD 10 Yıllık 3.7120 3.10 -11.60 219.80
ABD 2 Yıllık 4.3820 2.90 5.80 365.20
Almanya 10 Yıllık 2.0040 -10.70 -16.40 218.10
Almanya 2 Yıllık 2.0970 -7.10 -2.40 272.50

Gelişmekte Olan
Ülke Kurları Son Günlük Değ.

(%)
Haftalık Değ.

(%)
Yılbaşı Değ.

(%)
USDZAR 17.3016 0.32 -0.41 8.46
USDIDR 15,679.50 0.32 0.90 10.09
USDTRY 18.6138 0.11 0.68 38.88
USDRUB 60.4150 -0.61 -1.06 -19.32
USDBRL 5.4007 0.13 0.35 -3.06
USDCNY 7.1334 0.63 -0.75 12.23
USDMXN 19.3325 0.10 -0.06 -5.80
USDCZK 23.4662 0.13 -1.49 7.24
USDHUF 394.8600 0.24 0.60 21.60
USDPLN 4.5215 0.06 -1.66 12.07
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Euro/Dolar

ECB finansal istikrar raporunda dün risklerin artış kaydettiğini
vurgularken, ECB Başkan Yardımcısı Luis de Guindos bankanın bir
sonraki faiz kararında enflasyon verilerinin etkili olacağını ve
bölgenin önümüzdeki süreçte yüksek enflasyonla karşı karşıya
kalacağını belirtti. ABD'de perakende satışlar ekim ayında %1,3
artarak beklentilerin üzerinde açıklandı. Veri yüksek enflasyon ve
ekonomik görünümde kötüleşmeye rağmen talebin hala iyi
olduğunu gösterdi. Ülkede sanayi üretimi ekim ayında %0,1
düşerken, kapasite kullanım oranı %79,9'a geriledi. Veri iç ve dış
talepteki azalmayla imalat sektörünün ivme kaybettiğine işaret etti.
Bugün Euro Bölgesi’nde enflasyon rakamı önemli olacak. Paritede
1,0444 – 1,0495 ve 1,0552 seviyeleri direnç, 1,0336 – 1,0280 ve
1,0229 izlenen desteklerdir.

Günlük Pivot Seviyeleri
   1.0556

  1.0498  

 1.0448   

1.0397    

 1.0339   

  1.0281  

   1.0231

GBP/USD

İngiltere'de Ekim ayında enflasyon tahminleri aşarak 41 yılın
zirvesine çıktı. İngiliz Ulusal İstatistik Ofisi’nin (ONS) verilerine göre,
ülkede Tüketici Fiyat Endeksi (TÜFE) Ekim'de aylık yüzde 2, yıllık
bazda 11,1 yükseldi. İngiltere Merkez Bankası yıllık enflasyonun
yüzde 10,9 olmasını bekliyordu.  Bu durum Merkez Bankası'nın faiz
artırımlarına devam etmesi konusunda baskıyı artırdı. Merkez
Bankası Başkanı Andrew Bailey borçlanma maliyetlerini daha da
artırmaya hazır oldukları mesajı vermişti. Enflasyon Merkez
Bankası hedefinin 5 misli üzerinde seyrediyor. GBP/USD paritesi bu
sabah itibariyle 1,1907 seviyesinde fiyatlanıyor. Paritede teknik
açıdan 1,1960 – 1,2006 – 1,2070 seviyeleri direnç, 1,1849 – 1,1785
– 1,1739 noktaları ise destek olarak izlenebilir.

Günlük Pivot Seviyeleri
   1.1692

  1.1537  

 1.1458   

1.1379    

 1.1225   

  1.1070  

   1.0991
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USD/TRY

Yurt içerisinde konut satışları Ekim ayında 102,660 adet ile geçen
yılın aynı ayına göre %25,3 azalış gösterdi. Konut fiyatları ise
Eylül’de aylık %4,9 ve yıllık %189,2 oranında arttı. ABD tarafında
sanayi üretimi Ekim’de %0,1 düşüş kaydederken, kapasite kullanım
oranı ise %79,9 seviyesine geriledi. Ülkede perakende satışlar ise
Ekim’de %1,3 ile beklentilerin üzerinde artış kaydetti. Fed üyesi
Waller, Aralık ayında 50 baz puanlık faiz artışının uygun
olabileceğini belirtti. Açıklanan verilerin ve haber akışlarının
fiyatlamalara etkisi olmadığını söyleyebiliriz. Kurda düşük
volatilitede yatay seyrin devam ettiğini görüyoruz. Dolar/TL, bu
sabah saat 08:40 itibariyle 18,61’li seviyelerde seyrediyor. Dolar
endeksi ise 106,42 civarında seyrediyor.

Günlük Pivot Seviyeleri
   18.8429

  18.7730  

 18.6714   

18.5697    

 18.4999   

  18.4300  

   18.3284

EUR/TRY

Euro Bölgesi’nde dün finansal istikrar raporu takip edildi. Raporda
risklerin artış kaydettiğini vurgularken, ECB Başkan Yardımcısı Luis
de Guindos bankanın bir sonraki faiz kararında enflasyon verilerinin
etkili olacağını ve bölgenin önümüzdeki süreçte yüksek enflasyonla
karşı karşıya kalacağını belirtti. Yurt içinde açıklanan önemli veri
akışı bulunmazken, gündeme dair gelişmeler takip edildi. G20
liderler zirvesinde Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati,
mevkidaşları ile birçok görüşme gerçekleştirdi. Bu görüşmeler
kapsamında, ikili ekonomik ve finansal iş birliğine yönelik konular
ele alındı. Avrupa cephesinde bugün enflasyon rakamı günün majör
başlığı konumunda bulunuyor.  Euro/TL kuru bu sabah 08:30
saatlerinde 19,30’lu seviyelerden fiyatlanıyor.

Günlük Pivot Seviyeleri
   18.9839

  18.7592  

 18.5842   

18.4093    

 18.1846   

  17.9599  

   17.7850
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XAU/USD

Küresel piyasalarda, bu hafta Polonya sınırına düşen füze sonrası
jeopolitik risklerin arttığı görülmüştü. Ancak bu konuda Rusya'nın
olmadığının belirtilmesi, piyasalarda tansiyonun yumuşamasına
neden olunca, risk iştahı toparlanmaya başladı. Dolar endeksi yatay
seyrini 106,00-107,00 aralığında korumaya devam ediyor. Hafta
içerisinde Fed üyelerinden açıklamalar geldi. Bu sabahta, Fed üyesi
Waller konuşmasında, aralık ayındaki Fed toplantısında yarım
puanlık faiz artışının uygun olduğuna değindi. Talebi kısmak için faiz
artırımlarının devam etmesini ve Fed'in faizlerde hala gidilecek yolu
olduğuna vurgu yaptı. Bugün içinde Fed üyelerinin konuşmaları
izlenebilir. Ons altın için 1782$ - 1791$ - 1797$ direnç noktaları,
1767$ - 1761$ - 1752$ destek noktaları olarak takip edilebilir.

Günlük Pivot Seviyeleri
   1,752.07

  1,716.91  

 1,699.12   

1,681.34    

 1,646.17   

  1,611.01  

   1,593.22

DAX Yakın Vade

Almanya hisse senedi endeksi DAX, son kapanışın ardından
Medya, Perakende ve İnşaat sektörlerindeki hisselerin düşüşleriyle
%1,00 değer kaybetti. DAX seansı 14,234 seviyesinden
sonlandırdı. Bu sabah itibariyle endeks 14,255 seviyesinde yatay
hareket ediyor. Teknik açıdan 14,413 – 14,616 – 14,772 seviyeleri
direnç, 14,134 – 13,978 – 13,815 noktaları ise destek olarak takip
edilebilir.

Günlük Pivot Seviyeleri
   13,998.33

  13,859.67  

 13,783.33   

13,707.00    

 13,568.33   

  13,429.67  

   13,353.33
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Dow Jones Yakın Vade

ABD hisse senedi piyasaları dün enerji, teknoloji ve hammadde
sektörleri öncülüğüyle düşüş yaşadı. Dow Jones endeksi %0,12
düşüşle günü tamamladı. Bugüne bakıldığında, küresel piyasalarda
özellikle Fed yetkililerinden gelen açıklamaların da etkisiyle risk
iştahının düşük olduğu belirtilebilir. ABD vadelilerinde yatay-pozitif
bir görünüm hâkim. Bugün veri anlamında ABD tarafında FED
yetkililerinin açıklamaları takip edilebilir. Endeks için 33,742 –
33,868 – 34,004 seviyeleri direnç, 33,480 – 33,344 – 33,218
seviyeleri destek olarak takip edilebilir.

Günlük Pivot Seviyeleri
   33,987.67

  33,860.33  

 33,725.67   

33,591.00    

 33,463.67   

  33,336.33  

   33,201.67

S&P 500 Yakın Vade

ABD hisse senedi piyasaları dün enerji, teknoloji ve hammadde
sektörleri öncülüğüyle düşüş yaşadı. S&P 500 endeksi %0,83
düşüşle günü tamamladı. Bugüne bakıldığında, küresel piyasalarda
özellikle Fed yetkililerinden gelen açıklamaların da etkisiyle risk
iştahının düşük olduğu belirtilebilir. ABD vadelilerinde yatay-pozitif
bir görünüm hâkim. Bugün veri anlamında ABD tarafında FED
yetkililerinin açıklamaları takip edilebilir. Endeks için 4,005 – 4,037 –
4,058 seviyeleri direnç, 3,951 – 3,929 – 3,897 seviyeleri destek
olarak takip edilebilir.

Günlük Pivot Seviyeleri
   3,928.75

  3,875.25  

 3,845.25   

3,815.25    

 3,761.75   

  3,708.25  

   3,678.25
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Brent Petrol

Petrol fiyatları bu sabah satıcılı işlem görüyor. Bu hafta içerisinde
Polonya sınırına düşen füze sonrasında jeopolitik gerginlik artınca,
fiyatlarında yükselmesine neden olmuştu. Ancak bu durum,
uluslararası arenada çok büyümeyince, fiyatlarda kar satışları
izlendi. Petrol fiyatlarını talep tarafı baskılamaya devam ediyor.
Çin'de artan vaka sayıları tedirgin ederken, petrol talebi düşebilir
beklentisi, fiyatları etkiliyor. JP Morgan, ABD'de ılımlı bir resesyon
beklediğini belirtti. Küresel piyasalarda hala resesyon kaygısı
sürerken, bu da zaman zaman fiyatların gerilemesine yol açıyor.
Dün açıklanan DOE haftalık petrol stoklarındaki düşüş, fiyatlara
yansıtılmadı. Brent petrol için 94,35$ - 96,10$ - 97,44$ direnç
noktaları, 91,26$ - 89,92$ - 88,17$ destek noktaları olarak
bulunuyor.

Günlük Pivot Seviyeleri
   101.18

  100.06  

 98.80   

97.55    

 96.42   

  95.29  

   94.03

USD/JPY

Japon yenindeki tarihi değer kaybı, Japonya'nın ithalat faturasının
hızla yükselmesine ve ticaret açığının genişlemesine yol açtı.
Maliye bakanlığının Perşembe günü bildirdiğine göre, ticaret açığı
2,09 trilyon yenden 2,16 trilyon yene (15,5 milyar dolara) yükseldi.
Japonya, 2015'ten bu yana en uzun seri olan son 15 aydır ticaret
açığı veriyor. Ekonomistler ise 1,62 trilyon yen açık bekliyorlardı.
USD/JPY paritesi bu sabah itibariyle 139,49 seviyesinde
fiyatlanıyor. Parite için teknik anlamda 140,30 – 141,08 – 141,87
seviyeleri direnç, 138,74 – 137,95 – 137,18 noktaları ise destek
olarak takip edilebilir.

Günlük Pivot Seviyeleri
   149.68

  149.04  

 147.83   

146.62    

 145.98   

  145.34  

   144.13
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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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