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Piyasa Gündemi

TCMB, piyasadaki beklentilere paralel 150 baz puan faiz indirimine
giderek politika faizini %9,00’a çekti. TCMB, faiz indiriminin
ardından ağustos ayında başlatılan faiz indirim döngüsünün
tamamlandığını da ifade etti. Bugün yurt içinde yılın son Finansal
İstikrar Raporu yayınlanacaktır. FOMC tutanakları faiz artırım
hızının yavaşlatılmasının uygun olacağını ortaya koyarken, merkez
bankalarına yönelik beklentiler ve ekonomik veri akışları risk iştahı
üzerinde belirleyici oluyor. 

Açıklanacak Önemli Ekonomik Veriler       
•    10:00 Almanya – GSYH 2022/3Ç Önem: Orta
•    10:30 Türkiye – TCMB Finansal İstikrar Raporu Önem: Orta

Türkiye

TCMB politika faizini 1,5 puan indirimle %9 seviyesine çekti. Banka
2020'den bu yana ilk kez faizi tek haneye indirdi. Karar metninde
TCMB, mevcut politika faizinin yeterli düzeyde olduğunu, faiz
indirim döngüsünün bitirilmesine karar verildiğini belirtti. Kur
Korumalı Türk Lirası Mevduat ve Katılma hesaplarının toplam
büyüklüğü 18 Kasım’da sona eren haftada bugüne kadarki ilk
haftalık düşüşünü kaydetti. BDDK’nın açıkladığı verilere göre 11
Kasım’da sona eren haftada 1,47 trilyon lira olan KKM hesaplarının
büyüklüğü, geçen hafta 1,46 trilyon liraya indi. Döviz
mevduatlarında gerileme 18 Kasım haftasında da devam etti. Yurt
içi yerleşiklerin döviz mevduatları 2,5 milyar dolar azalışla 210,4
milyar dolara geldi. TCMB’nin rezervleri yükselişine devam etti.
Hazine'nin eurobond borçlanmasının hesaplara girdiği haftada
TCMB'nin brüt rezervleri 122,9 milyar dolara yükseldi.

Euro Bölgesi

Avrupa Merkez Bankası Yönetim Kurulu Üyesi Isabel Schnabel dün
yaptığı bir açıklamada, enflasyonun Euro Bölgesi ekonomisini hala
tehdit ettiğini bu nedenle faiz artırım hızını yavaşlatmak için henüz
erken olacağı sinyali verdi. Schnabel fiyat artışlarının hızlıca
yavaşlayacağını beklemenin ve enflasyonun varlığını hafife almanın
şu an Merkez Bankalarının karşı karşıya olduğu en büyük risk
olduğunu söyledi. Yine dün konuşan AMB Başkan Yardımcısı Luis
de Guindos bir sonraki adımın verilere bağlı olacağını söyledi. Euro
Bölgesi enflasyonu Ekim’de yüzde 10,6 ile rekor kırmıştı. Guindos
enflasyonun gelecek yılın ilk yarısından itibaren düşüşe geçeceğini
belirtti.

ABD

ABD Merkez Bankasının (Fed) son toplantısına ait tutanaklar, Fed
yetkililerinin faiz artırım hızının yakında yavaşlatılmasının uygun
olacağını düşündüklerini ortaya koydu. Politika faizinin 75 baz puan
artışla yüzde 3,75-4,00 aralığına yükseltildiği son toplantının
tutanakları, faiz artırım hızının gelecek toplantılarda
yavaşlayabileceğini gösterdi. Yetkililerin büyük çoğunluğunun nihai
faiz oranı hakkında kararsız oldukları ifade edilirken, söz konusu
oranın önceden tahmin edilen seviyenin daha da üzerinde
olabileceği belirtildi. ABD ekonomisinin gelecek yıl içinde resesyona
girme ihtimalinin de ana senaryo olmayı sürdürdüğü ifade edildi.
Fed'in bir sonraki FOMC toplantısının 13-14 Aralık'ta yapılması
planlanıyor.

Piyasa Verileri

Pariteler Son Günlük Değ.
(%)

Haftalık Değ.
(%)

Yılbaşı Değ.
(%)

USDTRY 18.6337 0.03 0.07 39.03
EURTRY 19.4085 0.00 0.97 28.49
EURUSD 1.0416 0.02 0.93 -8.44
GBPUSD 1.2106 -0.11 1.87 -10.54
USDJPY 138.63 0.08 -1.26 20.44

Sepetler Son Günlük Değ.
bp

Haftalık Değ.
bp

Yılbaşı Değ.
bp

½ $ + ½ € 19.0763 5.50 9.50 478.63
Dolar Endeksi 105.8240 -25.20 -114.50 1,015.40
REK 55.7000 - - 796.00

Endeks Vadeliler Son Günlük Değ.
(%)

Haftalık Değ.
(%)

Yılbaşı Değ.
(%)

S&P 500 Yakın Vade 4,042.00 -0.04 1.71 -15.06
DAX Yakın Vade 14,570.00 0.12 0.85 -8.11
Dow Jones Yakın
Vade 34,247.00 -0.06 1.40 -5.46

Emtialar Son Günlük Değ.
(%)

Haftalık Değ.
(%)

Yılbaşı Değ.
(%)

Ons Altın 1,754.21 -0.06 0.31 -4.12
Gram Altın 1,050.93 -0.03 0.40 34.51
WTI 78.40 0.27 -2.31 3.81
BRENT 85.50 0.25 -2.34 9.95
Bakır 3.64 0.01 -1.19 -17.82

Tahviller Son Günlük Değ.
bp

Haftalık Değ.
bp

Yılbaşı Değ.
bp

Türkiye 2 Yıllık 10.8300 -12.00 -156.00 -1,187.00
Türkiye 10 Yıllık 10.8400 4.00 -100.00 -1,348.00
ABD 10 Yıllık 3.6670 -3.30 -15.50 215.30
ABD 2 Yıllık 4.4340 -7.50 -8.40 370.40
Almanya 10 Yıllık 1.8550 0.40 -15.70 203.20
Almanya 2 Yıllık 2.1050 0.30 1.90 273.30

Gelişmekte Olan
Ülke Kurları Son Günlük Değ.

(%)
Haftalık Değ.

(%)
Yılbaşı Değ.

(%)
USDZAR 17.0419 0.19 -1.34 6.83
USDIDR 15,669.10 0.16 0.14 10.02
USDTRY 18.6337 0.03 0.07 39.03
USDRUB 60.4250 0.10 -0.06 -19.31
USDBRL 5.3216 0.18 -1.02 -4.48
USDCNY 7.1593 0.10 0.55 12.64
USDMXN 19.3852 -0.02 -0.29 -5.54
USDCZK 23.4195 -0.11 -0.72 7.03
USDHUF 396.3140 -0.20 0.61 22.05
USDPLN 4.5097 -0.07 -0.91 11.78
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Euro/Dolar

Avrupa cephesinde dün ECB’nin toplantı tutanakları ve Ifo güven
endeksleri ön plandaydı. Tutanaklarda açıklanan enflasyon
rakamlarının beklentilerin üzerinde olması, artan belirsizlik ve
enflasyon görünümüne yönelik yukarı yönlü risklerin devam etmesi
sebebiyle daha fazla önlem alınmasının gerekli olduğu bildirildi.
ECB Yönetim Kurulu Üyesi Schnabel, enflasyonun hala yüksek
seyrettiği bir ortamda faiz artırım hızını yavaşlatmak için erken
olacağını söyledi. Almanya'da geçen ay 84,5 puan olan Ifo iş ortamı
güven endeksi, kasımda 86,3 puana yükselerek, enerji krizine
rağmen toparlanmaya işaret etti. Fed tutanaklarından gelen
yavaşlama sinyali sonrası dolarda geri çekilme devam ediyor.
Paritede 1,0445 - 1,0480 ve 1,0512 seviyeleri direnç, 1,0378 –
1,0346 ve 1,0312 izlenen desteklerdir.

Günlük Pivot Seviyeleri
   1.0626

  1.0495  

 1.0424   

1.0354    

 1.0223   

  1.0093  

   1.0022

GBP/USD

İngiliz sanayi siparişleri Kasım ayında biraz zayıfladı ve üreticiler
önümüzdeki aylara ilişkin görünüm konusunda karamsar olduklarını
belirtti. İngiliz Sanayi Konfederasyonu'nun (CBI) aylık sipariş
defterleri dengesi, uzun vadeli ortalama -13'ün üzerinde olmasına
rağmen, Ekim'deki -4'ten -5'e düştü. Anketin çıktı göstergesi, tedarik
zincirindeki iyileştirmelerin etkisiyle beş ayın en yüksek seviyesine
ulaştı, ancak fabrikalar, ankete göre üretimin önümüzdeki üç ay
içinde zayıflaması bekleniyor. Parite için 1,2161 – 1,2209 – 1,2266
seviyeleri direnç, 1,2055 – 1,1990 – 1,1950 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

Dün TCMB Para Politikası Kurulu, piyasa beklentileri dahilinde
politika faizini 150 baz puan indirerek %10,5’den %9,00 düzeyine
çekti. Kurul karar metninde, faiz indirim döngüsünün
tamamlandığını bildirirken, parasal aktarım mekanizmasının
etkinliğini destekleyecek araçları kullanmaya devam edeceklerini ve
ilave tedbirleri devreye sokacaklarını bildirdi. Faiz kararının
fiyatlamaya etkisinin çok sınırlı kaldığını söyleyebiliriz. Kurda düşük
volatilitede yatay seyirlerin devam ettiğini görüyoruz. Bugün yurt
içerisinde TCMB Finansal İstikrar Raporu ve Moody’s kredi notu
değerlendirme raporu takip edilecek. ABD’de ise önemli bir veri
akışı bulunmuyor. Dolar/TL, bu sabah saat 08:40 itibariyle 18,61’li
seviyelerde yatay seyrine devam ediyor.

Günlük Pivot Seviyeleri
   18.7212

  18.6548  

 18.6027   

18.5505    

 18.4842   

  18.4178  

   18.3657

EUR/TRY

ECB’nin dün yayınladığı tutanaklarda açıklanan enflasyon
rakamlarının beklentilerin üzerinde olması, artan belirsizlik ve
enflasyon görünümüne yönelik yukarı yönlü risklerin devam etmesi
sebebiyle daha fazla önlem alınmasının gerekli olduğu bildirildi.
Almanya'da geçen ay 84,5 puan olan Ifo iş ortamı güven endeksi,
kasımda 86,3 puana yükselerek, enerji krizine rağmen
toparlanmaya işaret etti. TCMB politika faizini 1,5 puan indirimle %9
seviyesine çekti. Banka 2020'den bu yana ilk kez faizi tek haneye
indirdi. Karar metninde TCMB, mevcut politika faizinin yeterli
düzeyde olduğunu, faiz indirim döngüsünün bitirilmesine karar
verildiğini belirtti. Euro/TL kuru bu sabah 08:30 saatlerinde 19,38’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

Küresel piyasalarda, dün Şükran günü nedeniyle ABD'de açıklanan
önemli bir veri akışı yoktu. Bugün içinde açıklanacak önemli bir veri
akışı görülmemekte. Çarşamba günü yayınlanan Fed toplantısının
tutanakları, piyasalarda dolar negatif fiyatlamayı desteklemeye
devam ediyor. Fed'in ilerleyen süreçte faiz artış hızını
yavaşlatacağına dair sinyaller, güçlenmiş durumda. 13-14 Aralık
Fed toplantısına doğru zaman daraldıkça, Fed baskısı, risk iştahı
üzerinde belirleyici olmaya devam edebilir. Dolar endeksi bu sabah
105,68-105,97 aralığında yatay işlem görüyor. Spot piyasada ons
altında da yatay seyir hakim. Ons altın için 1758$ ilk direnç noktası
olarak izlenebilir. Bu direnç noktasının üzerinde 1763$ - 1768$
direnç noktaları olarak bulunuyor. Aşağıda 1749$ - 1744$ - 1739$
destek noktaları.

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 perakende, finans hizmetleri
ve sağlık sektörleri öncülüğünde yükseldi. DAX %0,78, MDAX
endeksi %1,63 ve TecDAX endeksi %0,87 değer kazandı. Öte
yandan makro tarafta Merkezi Münih'te bulunan Ekonomi Araştırma
Enstitüsü (Ifo), yaklaşık 9 bin firmanın katılımıyla gerçekleştirdiği
kasım ayı Almanya İş Anketi sonuçlarını yayımladı. Buna göre,
ekimde revize olarak 84,5 puan olan Almanya'da sanayi ve ticarete
ilişkin İş Ortamı Güven Endeksi, bu ay 86,3 puana yükselerek,
artışını art arda ikinci aya taşıdı. Piyasa beklentisi ise endeksin 85
puana çıkması yönündeydi. Endeks için 14,617 – 14,667 – 14,748
seviyeleri direnç, 14,487 – 14,406 – 14,356 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

Dün ABD piyasaları Şükran Günü dolayısıyla kapalıydı. Bugün ise
hisse senedi piyasası işlemleri TSİ 13:00’e kadar yapılacak. Bu
sabah itibariyle DJI 30 Aralık vadeli kontratı 34,240 seviyesinde
yatay negatif hareket ediyor. Teknik açıdan 34,296 – 34,337 –
34,374 seviyeleri direnç, 34,219 – 34,182 – 34,141 pivot bölgeleri
ise destek olarak takip edilebilir.

Günlük Pivot Seviyeleri
   34,380.67

  34,341.33  

 34,303.67   

34,266.00    

 34,226.67   

  34,187.33  

   34,149.67

S&P 500 Yakın Vade

Dün ABD piyasaları Şükran Günü dolayısıyla kapalıydı. Bugün ise
hisse senedi piyasası işlemleri TSİ 13:00’e kadar yapılacak. Bu
sabah itibariyle S&P 500 Aralık vadeli kontratı 4,040 seviyesinde ve
pozitif görünümü takip ediliyor. Teknik açıdan 4,049 – 4,054 – 4,060
seviyeleri direnç, 4,037 – 4,031 – 4,025 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 fiyatlarında yatay seyir korunuyor. Bu hafta Çin'deki
gelişmeler petrol fiyatlarını baskıladı ve geri çekilmesine neden
oldu. Çin'de artan kovid vakaları, petrolde talebin düşmesi anlamına
geliyor. Bu da fiyatları baskılıyor. Avrupa Birliği, Rus petrolüne
başlatacağı yaptırımlarda, fiyat tavan konusunda 65-70$ bandı
konuşuldu. Rus petrolünün piyasaya gelmesini engellemeyen bir
bant olması sebebiyle endişe yaratmadığı görüldü. Fed'in faiz artışı
da fiyatları baskılamaya devam ediyor. Bugün içinde bu başlıklar,
fiyatlar üzerinde etkisini göstermeye devam edebilir. Brent petrol
için 84,41$ destek noktasının altındaki kapanışlarda 83,53$ ve
83,07$ destek noktaları olarak izlenebilir. Yukarıda 85,75$
direncinin üzerinde 86,21$ - 87,09$ direnç bölgesi olarak bulunuyor.

Günlük Pivot Seviyeleri
   98.86

  97.44  

 94.61   

91.79    

 90.37   

  88.95  

   86.12

USD/JPY

Tokyo'da çekirdek tüketici enflasyonu 40 yılın en yüksek seviyesine
çıktı Kasım ayında Tokyo'da çekirdek tüketici fiyatları geçen yılın
aynı dönemine göre yüzde 3,6 arttı. Ekim ayında yüzde 3,4 olan
çekirdek enflasyonun Kasım ayında yüzde 3,5 olması bekleniyordu.
Tokyo'da çekirdek enflasyon Nisan 1982'de yüzde 4,2 seviyesine
kadar yükselmişti.Enerji ve taze gıda fiyatları dışarıda bırakıldığında
ise çekirdek fiyatlar Kasım ayında geçen yılın aynı dönemine göre
yüzde 2,5 yükseldi. Ekim ayında ise fiyatlar yüzde 2.2
artmıştı. Parite için 139,46 – 140,31 – 141,01 seviyeleri direnç,
137,92 – 137,21 – 136,37 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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