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Piyasa Gündemi

Çin’de sıfır Kovid politikasına yönelik başta finans merkezi Şanghay
olmak Pekin’de de etkili olan protestolar küresel piyasaların ana
gündeminde yer alırken, Çin’deki gelişmelerin risk iştahı üzerinde
baskı oluşturduğu görülüyor. Çin’deki gelişmeler ile bu hafta küresel
çapta açıklanacak ekonomik veri akışları risk iştahını
şekillendirecektir. Yurt içinde ise bugün 15:30’da başlayacak olan
Kabine Toplantısı ve bu toplantı sonrasında verilecek mesajlar
yakından takip edilecektir. 

Açıklanacak Önemli Ekonomik Veriler       
•    17:00 ECB Başkanı Lagarde Konuşması Önem: Yüksek
•    20:00 Fed Üyesi Bullard Konuşması Önem: Yüksek

Türkiye

TCMB yılın ikinci finansal istikrar raporunu açıkladı. Raporda
Türkiye’de hanehalkı borçluluğunun, son 10 çeyrek boyunca
kesintisiz azalmaya devam ettiği ve hanehalkı varlıklarında
liralaşmanın kuvvetlenmesinin öngörüldüğü belirtildi. Raporda,
“Reel sektörün finansal varlıkları, yükümlülüklerine göre daha güçlü
artışını sürdürmekte; likidite, kârlılık ve borç ödeme göstergeleri
olumlu seyretmektedir.” denildi. 2023 Yılı Merkezi Yönetim Bütçe
Kanunu Teklifi ile 2021 Yılı Merkezi Yönetim Kesin Hesap Kanunu
Teklifi TBMM Plan ve Bütçe Komisyonunda kabul edildi. Hazine ve
Maliye Bakanı Nebati, verilere bakıldığında enflasyonda en yüksek
rakamın geride kaldığı vurgulanırken, önümüzdeki süreçte düşüşün
yaşanacağını vurguladı. Yurt içinde bugün açıklanacak önemli veri
akışı bulunmazken, gündeme dair gelişmeler takip edilecek. 

Euro Bölgesi

Avrupa Merkez Bankası üyesi ve İrlanda Merkez Bankası Başkanı
Gabriel Makhlouf, gelecek yıl daha fazla faiz artırımına ihtiyaç
olması halinde AMB'nin büyük olasılıkla daha küçük oranlı faiz
artırımlarına yöneleceğini söyledi. Piyasalar AMB'nin 15 Aralık
toplantısında faizin 50 veya 75 baz puan artıracağını fiyatlıyorlar.
Öte yandan, AB diplomatlarının akşam gerçekleşmesi beklenen
Rus petrolüne tavan fiyat toplantısı ertelendi. Konuya yakın
kaynaklar, gerçekleşecek toplantıda bir anlaşma beklendiğini ancak
taraflar arasında uzlaşı olmayınca toplantının ertelendiğini belirtti.
AB hükümetleri küresel petrol arz şokuna neden olmadan Rus
petrolüne tavan fiyat uygulanması konusunda görüş ayrılıkları
yaşamıştı, 5 Aralık’ta tavan fiyat uygulamasının açıklanması
bekleniyor.

ABD

Bu haftanın en önemli başlığı ABD tarım dışı istihdam verisi
olurken, bugün özelinde Fed üyelerinin konuşmaları birincil veri
olarak takip edilebilir. Fed'in, agresif faiz artırımı politikasının hızını
yakında yavaşlatabileceği yönündeki beklentiler, geçen hafta
merkez bankasının Kasım ayı toplantısının tutanakları ile güçlendi.
Cuma günü açıklanacak olan Kasım ayı istihdam raporu bu
beklentileri test edecek. Ekonomistler, 200.000 ile Aralık 2020'den
bu yana en küçük artışın yaşamasını bekliyor. Diğer yandan Fed
Başkanı Jerome Powell, çarşamba günü Brookings Enstitüsünde
yapacağı konuşmada ekonomik görünümü ele alacak. Powell,
Fed'in, önümüzdeki ay faizleri daha küçük miktarda artırabileceğini
belirtirken faizlerin nihayetinde önümüzdeki yıl ihtiyaç duyulacağı
düşünülen seviyeden daha yüksek olması gerekebileceğini daha
önce belirtmişti.

Piyasa Verileri

Pariteler Son Günlük Değ.
(%)

Haftalık Değ.
(%)

Yılbaşı Değ.
(%)

USDTRY 18.6322 -0.02 0.05 39.02
EURTRY 19.3449 -0.27 1.41 28.06
EURUSD 1.0383 -0.15 1.37 -8.73
GBPUSD 1.2076 0.06 2.17 -10.76
USDJPY 137.88 -1.07 -2.95 19.79

Sepetler Son Günlük Değ.
bp

Haftalık Değ.
bp

Yılbaşı Değ.
bp

½ $ + ½ € 19.0213 -5.50 -3.00 473.12
Dolar Endeksi 106.1460 8.40 -168.90 1,047.60
REK 55.7000 - - 796.00

Endeks Vadeliler Son Günlük Değ.
(%)

Haftalık Değ.
(%)

Yılbaşı Değ.
(%)

S&P 500 Yakın Vade 4,007.00 -0.67 1.24 -15.79
DAX Yakın Vade 14,486.00 -0.47 0.58 -8.64
Dow Jones Yakın
Vade 34,218.00 -0.46 1.43 -5.54

Emtialar Son Günlük Değ.
(%)

Haftalık Değ.
(%)

Yılbaşı Değ.
(%)

Ons Altın 1,753.64 -0.07 0.83 -4.15
Gram Altın 1,050.42 -0.10 0.90 34.44
WTI 74.03 -3.50 -7.34 -1.99
BRENT 81.21 -3.37 -6.65 4.43
Bakır 3.60 -0.81 0.27 -18.83

Tahviller Son Günlük Değ.
bp

Haftalık Değ.
bp

Yılbaşı Değ.
bp

Türkiye 2 Yıllık 10.8100 -14.00 -158.00 -1,189.00
Türkiye 10 Yıllık 10.8400 4.00 -100.00 -1,348.00
ABD 10 Yıllık 3.6390 -4.90 -19.50 212.50
ABD 2 Yıllık 4.4380 -4.20 -10.20 370.80
Almanya 10 Yıllık 1.9760 0.10 -1.90 215.30
Almanya 2 Yıllık 2.1910 -0.30 10.00 281.90

Gelişmekte Olan
Ülke Kurları Son Günlük Değ.

(%)
Haftalık Değ.

(%)
Yılbaşı Değ.

(%)
USDZAR 17.1296 0.26 -1.21 7.38
USDIDR 15,722.05 0.15 -0.12 10.39
USDTRY 18.6322 -0.02 0.05 39.02
USDRUB 60.7150 0.36 -0.44 -18.92
USDBRL 5.4102 0.22 1.91 -2.89
USDCNY 7.1958 0.28 0.43 13.21
USDMXN 19.3390 0.04 -1.06 -5.77
USDCZK 23.4440 0.22 -1.26 7.14
USDHUF 393.2500 0.19 -1.56 21.11
USDPLN 4.5115 0.08 -1.62 11.82
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Euro/Dolar

Almanya’da üçüncü çeyrekte büyüme bir önceki çeyreğe göre
beklentilerin üzerinde %0,4 büyüdü. Takvim etkisinden arındırılmış
verilerde üçüncü çeyrekte büyüme geçen yılın aynı dönemine göre
%1,3 arttı. ECB üyelerinden aralık ayındaki toplantıya ilişkin
açıklamalar gelmeye devam ederken, Fed’in geçen hafta
yayınladığı tutanaklarda yavaşlama sinyali vermesinin ardından
beklentiler 75 baz puan faiz artışı yerine 50 baz puan faiz artışı
yönünde şekilleniyor. ECB Üyesi G. Makhlouf, gelecek yıl daha
fazla faiz artırımına ihtiyaç olması halinde ECB'nin büyük olasılıkla
daha küçük oranlı faiz artırımlarına yöneleceğini söyledi. Çin’de
yaşanan kapanmalarla risk iştahı zayıf seyrederken, paritede
1,0429 - 1,0466- 1,0503 seviyeleri destek, 1,054 - 1,0317 -
1,0280 izlenen dirençlerdir.

Günlük Pivot Seviyeleri
   1.0556

  1.0498  

 1.0448   

1.0397    

 1.0339   

  1.0281  

   1.0231

GBP/USD

İngiltere Merkez Bankası (BoE) Para Politikası Komitesi üyesi
Catherine Mann enflasyonun BoE'nin yayınladığı tahmin bandının
üst sınırında olmasını beklediğini söyledi. Bu yıl PPK'nın faizi
üyelerin çoğunun istediğinden daha hızlı artırılması yönünde oy
vermiş olan Mann, ücretler ve çekirdek fiyatların çok hızlı
yükselmekte olduğunu savundu. BoE 3 Kasım'da yaptığı açıklama
ile enflasyonun 2 yıllık süreçte yüzde 2 hedefinin altına ineceğini
öngörmüştü. Ancak BoE'nin anketi enflasyonun yıl sonunda yüzde
3'ün üzerinde olması olasılığını yüzde 28 olarak gösteriyor.
GBP/USD paritesi bu sabah itibariyle 1,2067 seviyesinde
fiyatlanıyor. Paritede 1,2125 – 1,2161 – 1,2194 seviyeleri direnç,
1,2055 – 1,2022 – 1,1986 noktaları ise destek olarak izlenebilir.

Günlük Pivot Seviyeleri
   1.2075

  1.2009  

 1.1964   

1.1920    

 1.1854   

  1.1788  

   1.1743
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USD/TRY

Geçen hafta genelinde düşük volatilitede yatay seyirler etkili oldu.
Açıklanan verilerin ve haber akışlarının fiyatlamalara etkisinin çok
sınırlı kaldığını söyleyebiliriz. Yurt içerisinde TCMB yılın ikinci
finansal istikrar raporunda, fiyat istikrarının sürdürülebilir bir
çerçevede sağlanması amacıyla finansal sistemin hem aktif hem de
pasif tüm kalemleri ile kalıcı şekilde liralaşmanın sağlanmasının
amaçlandığını bildirdi. Diğer taraftan cuma günü Moody’s, Türkiye
için kredi notu değerlendirme raporu yayımlamadı. Yeni haftaya
başlarken, yurt içinde büyüme ve dış ticaret dengesi, ABD’de ise
istihdam ve PMI verileri ön plana çıkacak. Bugün ise bazı Fed
üyelerinin konuşmaları takip edilecek. Dolar/TL, bu sabah saat
08:40 itibariyle 18,62’lİ seviyelerde bulunuyor.

Günlük Pivot Seviyeleri
   18.7007

  18.6719  

 18.6329   

18.5939    

 18.5651   

  18.5363  

   18.4972

EUR/TRY

Haftanın son işlem günü Almanya’da büyüme üçüncü çeyrekte bir
önceki çeyreğe beklentilerin üzerinde %0,4 seviyesinde büyüme
gösterdi. Avrupa Merkez Bankası Yönetim Konseyi Üyesi
Gediminas Simkus enflasyonla mücadele için Aralık’ta da 50 veya
75 baz puan faiz artırmak gerektiğini söyledi. Türkiye Cumhuriyet
Merkez Bankası yılın ikinci finansal istikrar raporunu açıkladı.
Raporda Türkiye’de hanehalkı borçluluğunun, son 10 çeyrek
boyunca kesintisiz azalmaya devam ettiği ve hanehalkı varlıklarında
liralaşmanın kuvvetlenmesinin öngörüldüğü belirtildi.  Hazine ve
Maliye Bakanı Nebati, verilere bakıldığında enflasyonda en yüksek
rakamın geride kaldığı vurgulanırken, önümüzdeki süreçte düşüşün
yaşanacağını vurguladı. Euro/TL kuru bu sabah 08:30 saatlerinde
19,26’lı seviyelerden fiyatlanıyor.

Günlük Pivot Seviyeleri
   19.6352

  19.5329  

 19.4331   

19.3334    

 19.2310   

  19.1286  

   19.0289
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XAU/USD

Küresel piyasalarda, Fed'e yönelik beklentiler sebebiyle dolardaki
yatay seyir korunuyor. Dolar endeksi bu sabah 106,15-106,52
aralığındaki seyrini sürdürüyor. Fed'in önümüzdeki dönem için faiz
artış hızını yavaşlatacağına dair beklentiler, fiyatları etkiliyor. Yeni
hafta içinde ABD'de veri takvimi yoğun olacaktır. Hafta içerisinde,
Fed Başkanı Powell'ın ve Fed yetkililerinin konuşmaları bulunuyor.
ABD'de 3.çeyrek ikinci okuma GSYIH ve istihdam verileri ön planda
olacaktır. Özellikle, istihdam verisinin sonucu, piyasalar açısından
önemli olabilir. Bugün için ABD'de ikincil düzey veriler takip
edilecek. Piyasalar üzerinde etkisi sınırlı kalabilir. Ons altın için
1746 - 1738 - 1730 destek noktaları olurken, 1761- 1768 -
1776 direnç noktaları olarak takip edilebilir.

Günlük Pivot Seviyeleri
   1,777.10

  1,769.13  

 1,762.00   

1,754.87    

 1,746.89   

  1,738.92  

   1,731.79

DAX Yakın Vade

Almanya ve Fransa, enerji alanında iş birliğinin güçlendirilmesine
ilişkin ortak bildiriye imza attı. Bildiride, Rusya-Ukrayna savaşının
benzeri görülmemiş küresel bir enerji krizine yol açtığına vurgu
yapılarak, bu krizde gaz tedarikinde yüzde 40 ile Rusya’ya bağımlı
olan Avrupa Birliği’nin (AB) daha hassas durumda olduğu belirtildi.
DAX endeksinde cuma günü gıda, kamu hizmetleri ve yazılım
sektörleri yükselirken, inşaat, perakende ve tüketim sektörleri düştü.
Endeks günü 0,01% kazançla noktaladı. DAX seansı 14,548
seviyesinden sonlandırdı. Bu sabah itibariyle endeks 14,558
seviyesinde yatay hareket ediyor. Teknik açıdan 14,617 – 14,667 –
14,748 seviyeleri direnç, 14,487 – 14,406 – 14,356 pivot noktaları
ise destek olarak takip edilebilir.

Günlük Pivot Seviyeleri
   14,669.33

  14,571.67  

 14,509.33   

14,447.00    

 14,349.33   

  14,251.67  

   14,189.33
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Dow Jones Yakın Vade

Perşembe tam gün ve Cuma günü yarım gün olmak üzere, ABD
hisse senedi piyasaları şükran günü nedeniyle kapalıydı. Tatil
nedeniyle geçtiğimiz hafta ABD borsalarının sakin bir hafta
geçirdiğini söyleyebiliriz. Yeni haftada Çin’de “sıfır Covid”
politikasına karşı bugüne kadarki en büyük protestolar
gerçekleşirken küresel hisse senedi piyasaları protestolardan
etkileniyor. ABD endeks vadeli kontratlarında negatif bir görünümün
olduğu belirtilebilir. Bu haftanın en önemli başlığı ABD tarım dışı
istihdam verisi olurken, bugün özelinde Fed üyelerinin konuşmaları
birincil veri olarak takip edilebilir. Endeks için 34,429 - 34,505 -
34,617 seviyeleri direnç, 34,191 - 34,039 - 33,907 seviyeleri destek
olarak takip edilebilir.

Günlük Pivot Seviyeleri
   34,316.33

  34,085.67  

 33,930.33   

33,775.00    

 33,544.33   

  33,313.67  

   33,158.33

S&P 500 Yakın Vade

Perşembe tam gün ve Cuma günü yarım gün olmak üzere, ABD
hisse senedi piyasaları şükran günü nedeniyle kapalıydı. Tatil
nedeniyle geçtiğimiz hafta ABD borsalarının sakin bir hafta
geçirdiğini söyleyebiliriz. Yeni haftada Çin’de “sıfır Covid”
politikasına karşı bugüne kadarki en büyük protestolar
gerçekleşirken küresel hisse senedi piyasaları protestolardan
etkileniyor. ABD endeks vadeli kontratlarında negatif bir görünümün
olduğu belirtilebilir. Bu haftanın en önemli başlığı ABD tarım dışı
istihdam verisi olurken, bugün özelinde Fed üyelerinin konuşmaları
birincil veri olarak takip edilebilir. Endeks için 4,042 - 4,060 - 4,076
seviyeleri direnç, 3,997 - 3,981 - 3,956 seviyeleri destek olarak takip
edilebilir.

Günlük Pivot Seviyeleri
   4,070.58

  4,030.42  

 3,992.83   

3,955.25    

 3,915.08   

  3,874.92  

   3,837.33

444 0 435 www.gedikyatirim.com.tr

https://www.gedikyatirim.com.tr/


Gedik Forex Bülten 28 Kasım 2022

Brent Petrol

Petrol fiyatları yeni haftaya satıcılı başladı. Çin'in sıfır kovid
politikasını uyguluyor olması ve buna yönelik protestolar, piyasaları
tedirgin ediyor. Bir yanda, artan vaka sayıları ve olası karantina
haberleri de, piyasalarda risk iştahını zayıflatıyor. Bu nedenle, petrol
fiyatlarında bu sabah görünüm satıcılı. Bu hafta içinde Çin'deki
gelişmeler, petrol fiyatlarının seyri açısından takip edilebilir. Avrupa
Birliği, geçtiğimiz hafta toplanmış ve Rus petrolüne fiyat tavanı
getirme konusunu ele almıştı. Ancak, kendi aralarında anlaşma
sağlayamadıkları için yeniden görüşecekleri belirtiliyor. Bu hafta bu
konuda takip edilebilir. Brent petrol için 85,04 - 86,81 - 88,73 direnç
noktaları olarak izlenebilir. Geri çekilmelerde, 81,0 - 79,62 - 78,27
destek noktaları olarak bulunuyor.

Günlük Pivot Seviyeleri
   94.49

  93.23  

 91.27   

89.31    

 88.05   

  86.79  

   84.83

USD/JPY

Çin protestoları küresel piyasalarda haftanın ilk işlem gününe geniş
çaplı bir etki yapıyor. Dolar, yen ve ABD tahvilleri gibi güvenli
limanlara alımlar gelirken hisse ve emtia piyasaları protestolar
gölgesinde sert kayıplar yaşıyor. Japon Yeni güvenli liman
alımlarıyla dolara karşı yüzde 0,4 yükseliyor. USD/JPY paritesi bu
sabah itibariyle 138,29 seviyesinde fiyatlanıyor. Parite için teknik
anlamda 139,71 – 140,26 – 140,93 seviyeleri direnç, 138,49 –
137,82 – 137,26 noktaları ise destek olarak takip edilebilir.

Günlük Pivot Seviyeleri
   141.77

  141.03  

 140.22   

139.40    

 138.66   

  137.92  

   137.10
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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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