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Piyasa Gündemi

Fed üyelerinden gelen açıklamalar, piyasaların seyrinde etkili
olmaya devam ediyor. Son gelen konuşmalarda, Fed'in faiz artış
hızında yavaşlama sinyallerine değiniliyor. Bu açıklamalar sebebiyle
dolar yatay ve zayıf seyrederken, küresel borsalarda da risk
iştahının çok güçlü olmadığı görülüyor. Çin'deki gelişmelerde risk
iştahını baskılıyor. Bugün içinde Çin'de salgının seyri yakından
izlenecektir. Veri takvimi açısından, bugün Fed üyelerinin takvimi
yoğun, konuşmalar takip edilebilir. 

Açıklanacak Önemli Ekonomik Veriler       
•    10:00 Türkiye – Tüketici Güven Endeksi Önem: Orta

Türkiye

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Katar dönüşü verdiği
söyleşide ekonomi gündemine ilişkin değerlendirmelerde bulundu.
Gerçekleştirdiği söyleşide marketlerdeki yersiz fiyatlamalara ilişkin
ağır yaptırımın söz konusu olabileceği belirtti. Enerji ve Tabii
Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez, dünyanın tedarik ve enerji sıkıntısı
çektiği bir dönemde, Türkiye'nin diğer ülkelerden pozitif yönde
ayrıştığını söyledi. NATO Genel Sekreteri J. Stoltenberg,"Türkiye ve
Cumhurbaşkanı Erdoğan, tahıl koridoru anlaşmasının
uzatılmasında, esir değiş-tokuşlarında çok kilit ve önemli bir rol
oynadı." dedi. Yurt içinde bugün tüketici güveninin açıklanması
bekleniyor.

Euro Bölgesi

Dün Avrupa Merkez Bankası (AMB) yetkililerinin açıklamaları takip
edildi. Euro Bölgesi'nde yaşanacak bir resesyonun ılımlı ve kısa
süreli olacağını savunan AMB başekonomisti Philip Lane,"75 baz
gibi oldukça büyük bir faiz artırımı için bir platform artık mevcut
değil" dedi. AMB Politika Yapıcısı Üyesi Francois Villeroy de Galhau
ise enflasyonun Fransa ve Avrupa'da gelecek yılın ilk yarısında
zirveye ulaşması gerektiğini söyledi. Öte yandan Avrupa’nın en
büyük ekonomisi olan Almanya’da Ekim ayında üretici fiyatları
baskısında hızlı bir gevşeme izlendi. Almanya Federal İstatistik
Ofisi'nin verilerine göre, üretici fiyat endeksi (ÜFE) Ekim ayında
aylık yüzde 4,2 düşüş gösterdi. Eylül ayında ülkede ÜFE yüzde 2,3
artış göstermişti. Bugün Euro Bölgesi için açıklanacak önemli bir
veri bulunmuyor.

ABD

ABD tarafında Fed Başkanlarından farklı yönde açıklamalar
gelmeye devam ediyor. Cleveland Fed Başkanı Loretta Mester
Pazartesi günü yaptığı açıklamada, Fed'in ekonomiyi canlı tutarken
yüksek enflasyonu düşürmeye yardımcı olacak politika eylemlerine
ince ayar yaptığı için önümüzdeki aydan itibaren daha küçük faiz
artırım artışlarına geçebileceğini söyledi. Öte yandan, San
Francisco Fed Başkanı Mary Daly Fed yetkililerinin enflasyonu
düşürmek için faiz artırırken para politikasının ekonomiye etkileri
konusunda dikkatli olması gerektiğini belirtti. Daly “politikayı,
enflasyonu düşürecek ve fiyat istikrarını onaracak biçimde yeterince
kısıtlayıcı seviyeye getirmek için çabalarken dikkatli olmalıyız”
değerlendirmesini yaptı. ABD’de yarın FOMC toplantı tutanakları
yayınlanacak ve Fed’in tutumuna dair satır araları takip edilecek.

Piyasa Verileri

Pariteler Son Günlük Değ.
(%)

Haftalık Değ.
(%)

Yılbaşı Değ.
(%)

USDTRY 18.6401 0.09 0.17 39.07
EURTRY 19.1163 0.21 -0.77 26.55
EURUSD 1.0252 0.09 -0.98 -9.88
GBPUSD 1.1839 0.16 -0.20 -12.52
USDJPY 141.98 -0.07 2.01 23.35

Sepetler Son Günlük Değ.
bp

Haftalık Değ.
bp

Yılbaşı Değ.
bp

½ $ + ½ € 18.9513 -10.00 0.50 466.13
Dolar Endeksi 107.7320 -10.30 132.80 1,206.20
REK 55.7000 - - 796.00

Endeks Vadeliler Son Günlük Değ.
(%)

Haftalık Değ.
(%)

Yılbaşı Değ.
(%)

S&P 500 Yakın Vade 3,955.25 -0.07 -1.11 -16.88
DAX Yakın Vade 14,401.00 -0.01 0.17 -9.18
Dow Jones Yakın
Vade 33,713.00 -0.07 0.32 -6.94

Emtialar Son Günlük Değ.
(%)

Haftalık Değ.
(%)

Yılbaşı Değ.
(%)

Ons Altın 1,741.51 0.13 -2.08 -4.82
Gram Altın 1,043.65 0.25 -1.91 33.58
WTI 80.15 0.33 -6.99 6.13
BRENT 87.36 0.42 -6.08 12.34
Bakır 3.58 -0.11 -5.97 -19.13

Tahviller Son Günlük Değ.
bp

Haftalık Değ.
bp

Yılbaşı Değ.
bp

Türkiye 2 Yıllık 11.3300 -106.00 -225.00 -1,137.00
Türkiye 10 Yıllık 10.9300 -40.00 -99.00 -1,339.00
ABD 10 Yıllık 3.8100 -2.40 2.60 229.60
ABD 2 Yıllık 4.5170 -2.30 16.40 378.70
Almanya 10 Yıllık 1.9940 -0.10 -11.70 217.10
Almanya 2 Yıllık 2.0890 -0.20 -7.90 271.70

Gelişmekte Olan
Ülke Kurları Son Günlük Değ.

(%)
Haftalık Değ.

(%)
Yılbaşı Değ.

(%)
USDZAR 17.3188 -0.12 0.09 8.56
USDIDR 15,715.00 -0.16 1.02 10.34
USDTRY 18.6401 0.09 0.17 39.07
USDRUB 60.8150 -0.28 -0.95 -18.79
USDBRL 5.3202 0.21 -0.24 -4.51
USDCNY 7.1618 -0.05 1.67 12.68
USDMXN 19.5533 0.04 0.93 -4.72
USDCZK 23.7320 -0.05 0.88 8.46
USDHUF 398.7460 -0.18 0.48 22.80
USDPLN 4.5867 0.02 0.41 13.69
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Euro/Dolar

Haftanın ilk işlem günü Avrupa cephesinde açıklanan önemli veri
akışı bulunmazken, gündeme dair gelişmeler takip edildi. Euro
Bölgesi'nde yaşanacak bir resesyonun ılımlı ve kısa süreli olacağını
savunan Avrupa Merkez Bankası baş ekonomisti Philip Lane,75
baz gibi oldukça büyük bir faiz artırımın için bir platformun artık
mevcut olmadığını belirtti. Uluslararası kredi derecelendirme
kuruluşu Fitch Ratings, gelecek dönemde ABD ve Euro Bölgesi
ekonomileri için durgunluğun öngörüldüğünü açıkladı. Çin’e ilişkin
endişelerle haftaya zayıf başlayan risk iştahıyla dolar endeksi
107,50 seviyesini aşarken, paritede zayıf seyir devam ediyor.
Paritede 1,0308 - 1,0376 - 1,0418 seviyeleri direnç, 1,0197 - 1,0154
- 1,0087 seviyeleri destek olarak takip edilebilir.

Günlük Pivot Seviyeleri
   1.0547

  1.0372  

 1.0285   

1.0197    

 1.0023   

  0.9848  

   0.9761

GBP/USD

İngiliz hükümeti, Avrupa Birliği ile İsviçre tarzı bir anlaşma planının
olmadığını açıkladı. Konu hakkında açıklamada bulunan İngiliz
Sanayi Konfederasyonu Genel Müdürü Tony Danker, "İsviçre
anlaşmasını unutun. Biz sadece Boris Johnson’ın Brexit
anlaşmasının uygulanmasını istiyoruz ve bu şu anda Kuzey İrlanda
Protokolü nedeniyle gerçekleşmiyor." ifadelerini kullandı. Öte
yandan Ülkede hayat pahalılığı, ekonomide artan yavaşlama ve
buna bağlı olarak işsizliğin artması yönündeki beklentiler nedeniyle
İngiltere'de konut fiyatlarının gelecek 2 yıl içerisinde ortalama yüzde
9 düşmesi bekleniyor. Parite için 1,1886 - 1,1950 - 1,2004 seviyeleri
direnç, 1,1768 - 1,1714 - 1,1649 seviyeleri destek olarak takip
edilebilir.

Günlük Pivot Seviyeleri
   1.2207

  1.1961  

 1.1838   

1.1714    

 1.1469   

  1.1223  

   1.1100
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USD/TRY

Yurt içerisinde tarımsal girdi fiyat endeksi Eylül’de aylık %2,90 ve
yıllık %138,15 artarak güçlü seyrini korurken, yurt dışı üretici fiyat
endeksi ise Ekim’de aylık %1,34 ve yıllık %103,79 oranında artış
kaydetti. Yabancı ziyaretçi sayısı tarafında Ekim’de yıllık %38,4
artış yaşandı. Açıklanan verilerin fiyatlamalar üzerinde etkisinin
olmadığını söyleyebiliriz. Bugün yurt içerisinde tüketici güven
endeksi, ABD’de ise bazı Fed üyelerinin açıklamaları takip edilecek.
Haftaya yatay seyirlerde başlayan Dolar/TL, bu sabah saat 08:30
itibariyle 18,62’li seviyelerden işlem görüyor. Haftaya yükseliş
eğiliminde başlayan dolar endeksi ise bu sabah 107,60 civarında
hareket ediyor. Gelişmekte olan ülke para birimleri bu sabah dolar
karşısında ağırlıkla hafif alıcılı seyirler izliyor.

Günlük Pivot Seviyeleri
   18.7620

  18.6970  

 18.5927   

18.4884    

 18.4234   

  18.3584  

   18.2541

EUR/TRY

Avrupa Merkez Bankası başekonomisti Philip Lane, Banka'nın
Aralık ayındaki Yönetim Konseyi toplantısında faiz artırımına
gideceğini, ancak faiz artırımının büyüklüğünün önceki toplantıdaki
gibi 75 baz puan olması için nedenlerin azaldığını savundu. Lane
ayrıca, Euro Bölgesi'nde yaşanacak bir resesyonun ılımlı ve kısa
süreli olacağını da savundu. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip
Erdoğan, Katar dönüşü verdiği söyleşide ekonomi gündemine ilişkin
de değerlendirmelerde bulundu. Yurt içinde bugün tüketici güveninin
açıklanması beklenirken, Avrupa cephesinde açıklanacak önemli
veri akışı bulunmuyor. Euro/TL kuru bu sabah 08:30 saatlerinde
19,06’lı seviyelerden fiyatlanıyor.

Günlük Pivot Seviyeleri
   19.3966

  19.1352  

 18.9944   

18.8537    

 18.5923   

  18.3308  

   18.1901
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XAU/USD

Küresel piyasalarda, Fed üyelerinin konuşmaları yakından izleniyor.
En son gelen açıklamalarda, Fed'in faiz artış hızında yavaşlama
sinyalleri güçleniyor. ABD'de açıklanan ekim ayı istihdam, enflasyon
verileri ve Fed üyelerinin konuşmaları sonrasında son dönemde
Fed ile ilgili beklentiler zayıfladı. Piyasa, aralık ayında Fed'in 50 baz
puanlık faiz artışına gideceğini bekliyor. Bu nedenle dolar yatay ve
temkinli seyrederken, risk iştahı üzerinde de baskı dikkat çekmekte.
Ons altında bu beklentiler karşısında yukarı yönlü tepkiler
vermesine karşın yine de çok güçlü değil. Aralık ayı Fed
toplantısına kadar ons altında temkinli kalabilir. Bugün Fed
üyelerinin konuşmaları izlenecek. Ons altın için 1749 - 1761 - 1770
seviyeleri direnç, 1729 - 1720 - 1708 destek noktaları.

Günlük Pivot Seviyeleri
   1,825.47

  1,790.80  

 1,773.29   

1,755.79    

 1,721.12   

  1,686.45  

   1,668.94

DAX Yakın Vade

Almanya hisse senedi piyasaları dün negatif bir görünüm sergiledi.
DAX endeksi %0,36 değer kaybı yaşayarak 14,379 puandan günü
tamamladı. Yeni günde Almanya piyasalarında yatay-negatif bir
görünüm olduğu söylenebilir. Öte yandan makro tarafta Ekim
ayında Almanya ekonomisindeki üretici fiyatları baskısında hızlı bir
gevşeme izlendi. Almanya Federal İstatistik Ofisi'nin verilerine göre,
üretici fiyat endeksi (ÜFE) Ekim ayında aylık yüzde 4,2 düşüş
gösterdi. Eylül ayında ülkede ÜFE yüzde 2,3 artış göstermişti.
Endeks için 14,505 - 14,570 - 14,666 seviyeleri direnç, 14,344 -
14,248 - 14,183 seviyeleri destek olarak takip edilebilir.

Günlük Pivot Seviyeleri
   14,623.67

  14,538.33  

 14,431.67   

14,325.00    

 14,239.67   

  14,154.33  

   14,047.67
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Dow Jones Yakın Vade

ABD hisse senedi piyasaları haftaya hafif düşüşler ile başladı. Fed
başkanlarından gelen şahin açıklamalar risk iştahını düşürürken,
borsalarda da volatilitede düşüş gözlemleniyor. Dow Jones
Industrial, dün seansı %0,13 değer kaybıyla 33,700 seviyesinden
kapattı. Bu sabah itibariyle DJI 30 Aralık vadeli kontratı 33,733
seviyesinde yatay pozitif hareket ediyor. Teknik açıdan 33,885 –
34,048 – 34,198 seviyeleri direnç, 33,572 – 33,422 – 33,259 pivot
bölgeleri ise destek olarak takip edilebilir.

Günlük Pivot Seviyeleri
   34,208.33

  34,053.67  

 33,894.33   

33,735.00    

 33,580.33   

  33,425.67  

   33,266.33

S&P 500 Yakın Vade

ABD’de yarın FOMC toplantı tutanakları yayınlanacak ve Fed’in
tutumuna dair satır araları takip edilecek. Borsaların seyri ve Aralık
ayı faiz artırım kararı açısından önemli bir verişi akışı olacak. S&P
500, dün seansı %0,39 düşüşle 3,949 seviyesinden kapattı. Bu
sabah itibariyle S&P 500 Aralık vadeli kontratı 3,957 seviyesinde ve
yatay pozitif görünümü takip ediliyor. Teknik açıdan 3,979 – 4,001 –
4,021 seviyeleri direnç, 3,37 – 3,917 – 3,895 pivot bölgeleri ise
destek olarak izlenebilir.

Günlük Pivot Seviyeleri
   4,081.75

  4,045.75  

 4,023.00   

4,000.25    

 3,964.25   

  3,928.25  

   3,905.50
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Brent Petrol

Petrol fiyatlarında haber bazlı hareket kısa sürdü. Wall Street
Journal haberine göre Suudi Arabistan'ın petrolde üretim kesintisine
son verip, üretim artışını değerlendirdiği belirtilmişti. Ancak haber
sonrasında Suudi Arabistan Enerji Bakanı, bunun mümkün
olmadığını ve arz-talep dengesizliği nedeniyle daha fazla kesinti
yapmaya da hazır olduklarını belirtti. Mevcut kararın 2023 yıl
sonuna kadar sürdürülme ihtimalinin bile olduğuna değindi. Bu
açıklamalar sonrası petrol fiyatlarında dengelenme görüldü. Petrol
fiyatları üzerinde Çin'de artan vaka sayıları, resesyon kaygısı ve
arz-talep dengesizliği etkili olmaya devam ediyor. Bugünde bu
başlıklar baskıyı sürdürebilir. Brent petrol için 89,51 - 91,33 -
94,93 direnç noktaları, 84,09 - 80,49 - 78,67 destek noktaları olarak
izlenebilir.

Günlük Pivot Seviyeleri
   99.99

  98.00  

 96.52   

95.04    

 93.05   

  91.05  

   89.57

USD/JPY

Japonya'dan art arda istifa haberleri geliyor. Japonya kabinesinde
yaşanan krizin ardından İçişleri Bakanı Minoru Terada istifa ettiğini
duyurdu. Terada'nın hakkında çıkan finansman skandalı nedeniyle
Başbakan Fumio Kishida'nın kendisini görevden almadan önce
istifasını sunduğu iddia edildi. İstifanın ardından açıklama yapan
Kishida, parlamentodaki işlere öncelik vermek için Terada'nın
istifasını kabul ettiğini söyledi. Gazetecilerin bir aylık süre zarfında 3
bakanın istifa ettiğini söylemesi üzerine özür dilemek istediğini
belirten Kishida, "Ağır bir sorumluluk hissediyorum" ifadelerini
kullandı. Parite için 142,850 - 143,597 - 144,94 seviyeleri direnç,
140,757 - 139,411 - 138,664 seviyeleri destek olarak izlenebilir.

Günlük Pivot Seviyeleri
   150.20

  148.39  

 144.81   

141.23    

 139.42   

  137.62  

   134.03
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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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