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Piyasa Gündemi

Küresel piyasalarda, Fed ve Avrupa Merkez Bankası (AMB)
üyelerinin faiz konusundaki mesajları, risk iştahının seyrinde
belirleyici olmaya devam ediyor. Fed üyeleri, ilerleyen süreç için faiz
artış hızının yavaşlayabileceğine değinirken, AMB üyeleri ise aralık
ayındaki AMB toplantısı için 50-75 baz puanlık ihtimalleri
değerlendiriyorlar. Bugünde üyelerin konuşmalarının yanında 1-2
Kasım tarihlerinde yapılan Fed toplantısının tutanakları ve ABD
verileri takip edilebilir. 

Açıklanacak Önemli Ekonomik Veriler       
•    17:45 ABD – İmalat/Hizmetler PMI Önem: Yüksek
•    22:00 ABD – FOMC Toplantı Tutanakları Önem: Yüksek

Türkiye

Suudi Arabistan'ın Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası'nda 5
milyar dolarlık mevduat hesabı açmak için nihai görüşmelerde
olduğu belirtildi. Hazine ve Maliye Bakanlığı, Suudi Arabistan'ın
Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası bünyesinde 5 milyar dolarlık
mevduat hesabında nihai aşamaya gelindiğini doğruladı. TCMB
nezdinde daha önce Azerbaycan Devlet Fonu 1 milyar euroluk
mevduat hesabı açmış ve bu hesabı Ağustos 2023 tarihine kadar 1
yıl daha uzatmıştı. TÜİK verilerine göre tüketici güven endeksi
Kasım ayında bir yılın zirvesine çıkarak 76,6 oldu. Endeks Ekim
ayında 76,2 olarak kaydedilmişti. Küresel ekonominin artan
zorluklarla karşı karşıya olduğunu belirten OECD, küresel ekonomik
büyümenin 2023'te %2,2 seviyesine yavaşlayacağını öngördü.
OECD Türkiye ekonomisi için 2023 büyüme hedefini %3
seviyesinde korudu. Yurt içinde bugün açıklanacak önemli veri akışı
bulunmazken, gündeme dair gelişmeler takip edilebilir.

Euro Bölgesi

Dün Avrupa Merkez Bankası (AMB) yetkililerinin açıklamaları takip
edildi. AMB Yönetim Konseyi Üyesi Gediminas Simkus, rekor
enflasyonla mücadele için Aralık’ta da en az 50 baz puan faiz
artırılması gerektiğini savundu. Viyana’da konuşan Simkus “en az
50 baz puanlık artış zorunlu görünüyor, çünkü enflasyonist baskılar
hala çok güçlü ve bunu hızlı biçimde düşürmemiz gerekiyor. Bu
nedenle 75 baz puanlık artış da mümkün” değerlendirmesini yaptı.
Diğer yandan Avrupa Birliği (AB) Komisyonu, vadeli doğalgaz
fiyatında megavatsaat başına 275 euro tavan fiyat uygulanmasını
teklif etti. AB Komisyonu'nun hazırladığı teklife göre, Avrupa'da
derinliği en fazla olan Hollanda merkezli sanal doğalgaz ticaret
noktası TTF'de işlem gören kasım vadeli gaz kontratına tavan fiyat
uygulanacak. 

ABD

Cleveland Federal Rezerv Bankası Başkanı Loretta Mester ve
Kansas City'deki meslektaşı Esther George faiz
değerlendirmesinde bulundu. Mester, yetkililerin tamamen
enflasyonu düşürmeye odaklandıklarını söylerken, George, bol
miktarda ABD tasarrufunun talebi soğutmak için daha yüksek faiz
oranlarını gerektirebileceği konusunda uyardı. Fed, bu ay üst üste
dördüncü kez faiz oranlarını 75 baz puan artırarak, gösterge faiz
oranındaki hedefi yüzde 3,75 ila yüzde 4 aralığına getirdi. Hem
Mester hem de George bu yıl FOMC seçmeni. Yatırımcılar, vadeli
işlem piyasalarındaki sözleşmelerin fiyatlamasına göre, Fed'in 13-
14 Aralık'taki toplantısında daha küçük, yarım puanlık bir artışa
geçmesini ve gösterge faizin gelecek yıl yaklaşık yüzde 5'te zirve
yapmasını bekliyor. 

Piyasa Verileri

Pariteler Son Günlük Değ.
(%)

Haftalık Değ.
(%)

Yılbaşı Değ.
(%)

USDTRY 18.6250 0.08 0.17 38.96
EURTRY 19.2421 0.33 -0.47 27.38
EURUSD 1.0330 0.29 -0.65 -9.19
GBPUSD 1.1885 -0.05 -0.29 -12.18
USDJPY 141.35 0.10 1.40 22.81

Sepetler Son Günlük Değ.
bp

Haftalık Değ.
bp

Yılbaşı Değ.
bp

½ $ + ½ € 18.9363 -1.50 -16.50 464.63
Dolar Endeksi 106.9670 -25.50 68.60 1,129.70
REK 55.7000 - - 796.00

Endeks Vadeliler Son Günlük Değ.
(%)

Haftalık Değ.
(%)

Yılbaşı Değ.
(%)

S&P 500 Yakın Vade 4,009.50 -0.02 1.03 -15.74
DAX Yakın Vade 14,489.00 0.26 1.61 -8.62
Dow Jones Yakın
Vade 34,130.00 0.01 1.60 -5.79

Emtialar Son Günlük Değ.
(%)

Haftalık Değ.
(%)

Yılbaşı Değ.
(%)

Ons Altın 1,738.86 -0.08 -1.99 -4.96
Gram Altın 1,041.21 0.00 -1.80 33.27
WTI 80.93 -0.28 -4.45 7.15
BRENT 87.77 -0.20 -4.39 12.86
Bakır 3.63 0.03 -3.52 -18.12

Tahviller Son Günlük Değ.
bp

Haftalık Değ.
bp

Yılbaşı Değ.
bp

Türkiye 2 Yıllık 11.3600 3.00 -204.00 -1,134.00
Türkiye 10 Yıllık 10.8800 0.00 -101.00 -1,344.00
ABD 10 Yıllık 3.7580 -0.60 7.70 224.40
ABD 2 Yıllık 4.5090 -2.00 15.60 377.90
Almanya 10 Yıllık 1.9850 0.10 -1.90 216.20
Almanya 2 Yıllık 2.0950 -0.30 -0.20 272.30

Gelişmekte Olan
Ülke Kurları Son Günlük Değ.

(%)
Haftalık Değ.

(%)
Yılbaşı Değ.

(%)
USDZAR 17.2546 0.06 0.05 8.16
USDIDR 15,684.00 0.11 0.35 10.12
USDTRY 18.6250 0.08 0.17 38.96
USDRUB 60.5150 -0.23 -0.44 -19.19
USDBRL 5.3590 -0.10 -0.64 -3.81
USDCNY 7.1511 0.15 0.88 12.51
USDMXN 19.4374 0.11 0.64 -5.29
USDCZK 23.5810 -0.30 0.62 7.77
USDHUF 393.0440 -0.36 -0.22 21.04
USDPLN 4.5623 -0.08 0.97 13.08
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Euro/Dolar

Avrupa Merkez Bankası Politika Yapıcısı Üyesi Francois Villeroy de
Galhau, enflasyonun Fransa ve Avrupa'da gelecek yılın ilk yarısında
zirveye ulaşması gerektiğini söyledi. Ekonomik Kalkınma ve İşbirliği
Örgütü (OECD), küresel ekonominin artan zorluklarla karşı karşıya
olduğunu bildirdi. Euro Bölgesi için büyüme tahmini bu yıl için
%3,3'e, gelecek yıl için %0,5'e çıkardı. Enflasyon beklentisini ise bu
yıl için %8,3'e, gelecek yıl için %6,8 açıkladı. OECD ABD
büyümesini ise bu yıl için%1,8'e yükseltirken, enflasyon
beklentisinde %6,2 olarak korudu. Risk iştahının pozitif olduğu
günde PMI rakamları ve Fed tutanakları önemli olacak. Paritede
1,0327 – 1,0352 ve 1,0397 seviyeleri direnç, 1,0257 – 1,0212 ve
1,0187 izlenen desteklerdir.

Günlük Pivot Seviyeleri
   1.0626

  1.0495  

 1.0424   

1.0354    

 1.0223   

  1.0093  

   1.0022

GBP/USD

OECD’nin son raporuna göre, İngiltere ekonomisinin 2023'te yüzde
0,4 oranında küçülmesi ve ardından 2024'te yalnızca yüzde 0,2'lik
sığ bir büyüme gerçekleşmesi bekleniyor. Bu ayın başlarında
İngiltere Merkez Bankası gerilemenin iki yıl sürebileceğini tahmin
etmişti. Öte yandan İngiltere'de konut fiyatlarının gelecek 2 yıl
içerisinde ortalama yüzde 9 düşmesi bekleniyor. Bağımsız Bütçe
Sorumluluk Kurumu'ndan (OBR) yapılan açıklamada, İngiltere'de
konut fiyatlarının gelecek 2 yıl boyunca düşüş göstermesinin, sonra
tekrar artışa geçmesinin ve gelecek 2 yıl içerisinde ortalama yüzde
9 düşmesinin beklendiği kaydedildi. Parite için 1,1918 – 1,1954 –
1,2006 seviyeleri direnç, 1,1831 – 1,1779 – 1,1743 seviyeleri
destek olarak takip edilebilir.

Günlük Pivot Seviyeleri
   1.2125

  1.1990  

 1.1917   

1.1845    

 1.1710   

  1.1575  

   1.1502
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USD/TRY

Son dönemde açıklanan verilerin ve haber akışlarının fiyatlamalara
etkisinin oldukça sınırlı kaldığını görüyoruz. Dün de açıklanan
verilerin fiyatlamalara etki etmediğini gördük. Yurt içerisinde tüketici
güveni Kasım ayında bir önceki aya göre %0,6’lık artış ile 76,6 ile
son bir yılın zirve seviyesine yükseldi. OECD, Türkiye ekonomisinin
bu yıl %5,3 büyümesini öngörürken, ortalama enflasyonu ise
%73,20 seviyesinde tahmin etti. Bugün yurt içerisinde önemli bir
veri akışı bulunmuyor. ABD’de ise haftalık işsizlik maaşı
başvuruları, dayanıklı mal siparişleri, yeni konut satışları ve akşam
saatlerinde FOMC toplantı tutanakları izlenecek. Dolar/TL, bu
sabah saat 08:40 itibariyle 18,61’li seviyelerde yatay seyrini
sürdürüyor. Dolar endeksi ise 107,00 civarında bulunuyor.

Günlük Pivot Seviyeleri
   18.7212

  18.6548  

 18.6027   

18.5505    

 18.4842   

  18.4178  

   18.3657

EUR/TRY

OECD, küresel ekonominin artan zorluklarla karşı karşıya olduğunu
bildirirken, Euro Bölgesi’nin büyüme tahmini bu yıl için %3,3'e,
gelecek yıl için %0,5'e çıkardı. Enflasyon beklentisini ise bu yıl için
%8,3'e, gelecek yıl için %6,8 açıkladı. OECD Türkiye’nin 2023
büyüme hedefini %3 seviyesinde korurken, enflasyonun ancak
%40'ın üzerinde kalacağını öngördü. Yurt içinde Hazine ve Maliye
Bakanlığı, Suudi Arabistan'ın Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası
bünyesinde 5 milyar dolarlık mevduat hesabında nihai aşamaya
gelindiğini doğrularken, tüketici güven endeksi kasım ayında bir
yılın zirvesine çıkarak 76,6 oldu. İçerde bugün açıklanacak önemli
veri akışı bulunmazken, Avrupa’da PMI rakamları izlenecek.
Euro/TL kuru bu sabah 08:30 saatlerinde 19,20’li seviyelerden
fiyatlanıyor.

Günlük Pivot Seviyeleri
   19.7580

  19.4897  

 19.3520   

19.2142    

 18.9459   

  18.6775  

   18.5398
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XAU/USD

Ons altında temkinli seyirler korunuyor. Son dönemde Fed
üyelerinden gelen mesajlar, doların yatay seyrini destekliyor.
Üyelerin aralık ayı Fed toplantısı için 50 baz puanlık ihtimalleri
fiyatlara yansıtılırken, bir süredir 75 baz puanlık faiz artışını yapan
Fed için aralık ayı beklentisi güvercin tonda değerlendiriliyor. Bu
nedenle dolar, 13-14 Aralık Fed toplantısına kadar temkinli ve yatay
kalabilir. Bu da, ons altının temkinli seyrine neden olabilir. Bugün
için Fed üyelerinin konuşmaları, 1-2 Kasım tarihlerinde yapılan Fed
toplantısının tutanakları ve ABD verileri açıklanacak. ABD'de takvim
yoğun olduğu için veri bazlı hareket görülebilir. Ons altın için 1747$
- 1754$ - 1760$ direnç noktaları olurken, 1734$ - 1729$ - 1721$
destek noktaları olarak takip edilebilir.

Günlük Pivot Seviyeleri
   1,803.55

  1,788.17  

 1,778.07   

1,767.96    

 1,752.59   

  1,737.21  

   1,727.11

DAX Yakın Vade

Almanya hisse senedi piyasaları dün karışık bir görünüm sergiledi.
Gıda, sanayi ve kimya sektörlerinde yükselişler yaşanırken, inşaat,
perakende ve finans hizmetleri sektörlerinde düşüşler izlendi. DAX
%0,29 ve MDAX endeksi %0,28 yükselirken, TecDAX endeksi
%0,06 değer kaybetti. Yeni günde Almanya piyasalarında yatay bir
görünümün olduğu söylenebilir. Öte yandan makro tarafta Almanya,
önümüzdeki yıl şirketler ve konutlar için gaz ve elektrik fiyatlarına bir
üst sınır getireceğini açıkladı. Önlem paketi yaklaşık 54 milyar
euroya mâl olacak. Endeks için 14,545 – 14,595 – 14,691 seviyeleri
direnç, 14,399 – 14,304 – 14,253 seviyeleri destek olarak takip
edilebilir.

Günlük Pivot Seviyeleri
   14,830.33

  14,645.67  

 14,511.33   

14,377.00    

 14,192.33   

  14,007.67  

   13,873.33
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Dow Jones Yakın Vade

ABD'de yaşanan iyimser fiyatlamaların küresel piyasalardaki
yankısı devam ediyor. İyimser fiyatlamaların seyri için dikkatler Fed
tutanaklarına çevrildi. Dow Jones Industrial, dün seansı %1,18
değer kazancıyla 34,098 seviyesinden kapattı. Endekste Petrol ve
Gaz, Hammadde ve Teknoloji sektörlerindeki hisselerin etkisiyle
yükseliş izlendi. Bu sabah itibariyle DJI 30 Aralık vadeli kontratı
34,130 seviyesinde yatay pozitif hareket ediyor. Teknik açıdan
34,288 – 34,451 – 34,767 seviyeleri direnç, 33,810 – 33,494 –
33,331 pivot bölgeleri ise destek olarak takip edilebilir.

Günlük Pivot Seviyeleri
   34,770.00

  34,454.00  

 34,290.00   

34,126.00    

 33,810.00   

  33,494.00  

   33,330.00

S&P 500 Yakın Vade

ABD’de bugün FOMC toplantı tutanakları yayınlanacak ve Fed’in
tutumuna dair satır araları takip edilecek. Tutanaklar, borsaların
seyri ve Aralık ayı faiz artırım kararı açısından önemli bir veri. S&P
500, dün seansı %1,36 yükselişle 4,003 seviyesinden kapattı.
Endekste Petrol ve Gaz, Hammadde ve Teknoloji sektörlerindeki
hisselerin etkisiyle yükseliş izlendi. Bu sabah itibariyle S&P 500
Aralık vadeli kontratı 4,007 seviyesinde ve yatay pozitif görünümü
takip ediliyor. Teknik açıdan 4,031 – 4,055 – 4,098 seviyeleri direnç,
3,965 – 3,921 – 3,898 pivot bölgeleri ise destek olarak izlenebilir.

Günlük Pivot Seviyeleri
   4,054.50

  4,036.00  

 4,001.00   

3,966.00    

 3,947.50   

  3,929.00  

   3,894.00
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Brent Petrol

Petrol fiyatları bu sabah hafif satıcılı işlem görüyor. Avrupa Birliği
diplomatlarının bugün toplanması bekleniyor. 5 Aralık itibariyle Rus
petrolüne ambargo getirilecek, bu konuyla ilgili detayların bugünkü
toplantıda ele alınması bekleniyor. Fiyat sınırında ve geçiş
sürecinde yumuşama olacağına dair haber akışları yer alıyor. Rus
petrolünün piyasaya daha az gelmesi durumunda ilerleyen süreçte
petrol fiyatlarının yükselişine neden olabileceği ayrıntısı göz önünde
bulundurulduğundan, bugünkü toplantıdaki detaylar önemli olabilir.
Çin'deki gelişmeler, Fed üyelerinin konuşmaları da bugün için
izlenebilir. Ek olarak, bugün Fed toplantısının tutanakları ve ABD
verileri de takip edilebilir. Brent petrolde 89,77$ - 91,10$ - 92,31$
destekler, 87,23$ - 86,02$ - 84,69$ direnç noktaları olarak
görülüyor.

Günlük Pivot Seviyeleri
   98.86

  97.44  

 94.61   

91.79    

 90.37   

  88.95  

   86.12

USD/JPY

Kuzey Kore'nin ardı ardına gerçekleştirdiği füze denemeleri Kore
Yarımadası ve çevresinde güvenlik endişelerini artırırken,
Japonya'dan yeni bir savunma adımı geldi. Japonya Savunma
Bakanlığı, SM-3 Block IIA önleme füzesinin başarılı bir şekilde test
edildiğini açıkladı. Öte yandan dün Japonya Başbakanının
açıklamaları da takip edildi. Başbakan, zayıf yen ihracatçıların
karını artırırken, yüksek ithalat fiyatlarıyla tüketiciye ve bazı
işletmelere zarar veriyor, dedi. Başbakan ayrıca, hükümet ve
BOJ'un sürdürülebilir ve istikrarlı enflasyon hedefini amaçlayan
esnek politika yanıtı almak için yakın çalışması konusunda
anlaştıklarını da belirtti. Parite için 141,93 – 142,667 – 143,094
seviyeleri direnç, 140,778 – 140,351 – 139,620 seviyeleri destek
olarak takip edilebilir.

Günlük Pivot Seviyeleri
   145.30

  143.89  

 141.28   

138.68    

 137.27   

  135.86  

   133.25
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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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