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Piyasa Gündemi

Çin’deki protestoların yatışması küresel risk iştahı üzerindeki
baskının hafiflemesine katkı sağladı. Almanya’da açıklanan kasım
enflasyonunda yavaşlama gözlenirken, bugün Euro Bölgesi’nde
açıklanacak TÜFE rakamı ECB’ye yönelik beklentiler üzerinde etkili
olacaktır. ABD cephesinde ise ADP özel sektör istihdam değişimi ile
Fed Başkanı Powell’ın konuşması piyasaların yakın takibinde yer
alacaktır. Ayrıca bugün yurt içinde 2022/3Ç’e ilişkin büyüme verisi
açıklanacaktır. 

Açıklanacak Önemli Ekonomik Veriler       
•    10:00 Türkiye – GSYH 2022/3Ç Önem: Yüksek
•    21:30 Fed Başkanı Powell’ın Konuşması Önem: Yüksek

Türkiye

Türkiye İstatistik Kurumu'nun Ekim ayına ilişkin dış ticaret verilerine
göre, dış ticaret açığı bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 421,7
artarak 1 milyar 509 milyon dolardan, 7 milyar 874 milyon dolara
yükseldi. İhracat artışındaki yavaşlama dikkat çekti. 10 aylık açık 91
milyar doları aştı. TÜİK verilerine göre, ekonomik güven endeksi
Ekim ayında 97,1 iken, Kasım ayında %0,2 oranında azalarak 96,9
değerini aldı. Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu
verilerine göre bankacılık sektörünün net kârı Ekim'de yıllık %443,9
artışla 49,7 milyar liraya yükseldi. Sektörün ilk 10 aylık net kârı da
%408 artarak 335,9 milyar lira oldu. Yurt içinde büyüme
rakamlarının açıklanması bekleniyor.

Avrupa

Avrupa’nın en büyük ekonomisi olan Almanya'da kasım ayı öncü
tüketici fiyat endeksi açıklandı. Ülkede enflasyon aylık bazda %0,5
azalırken, yıllık bazda %10 seviyesinde gerçekleşerek yavaşlamaya
işaret etti. Hatırlayacak olursak, ekim ayında yıllık enflasyon % 10,4
seviyesindeydi. AB'ye uyumlu tüketici fiyatlarındaki artış yıllık bazda
%11,3 oldu. Aylık bazda ise bir değişim yaşanmadı. Enerji
maliyetlerindeki düşüş enflasyondaki yavaşlamada etkili oldu. Euro
Bölgesi’nde kasım ayına ait tüketici güveni 23,9 seviyesinde
gerileme kaydederken, sanayi güveni %2,0 ile daralmaya devam
etti. Euro Bölgesi’nde bugün kasım ayı öncü enflasyon rakamları ön
planda olacak.

ABD

ABD'de S&P Case-Shiller 20 kentte konut fiyat endeksi Eylül'de
yüksek faizlerin etkisiyle aylık bazda tahminlere paralel olarak %1,2
düştü. Böylece konut fiyatlarındaki gerileme 3. ayda da devam etti.
Ulusal bazda konut fiyatları %10,6 arttı. Yüksek enflasyona karşı
Fed’in yaptığı faiz artırımlarının etkisiyle konut piyasasında
yavaşlama sürüyor. ABD’de bugün yoğun veri akışı söz konusu
olacak. Fed Başkanı Powell’ın vereceği mesajlar günün majör
başlığı olurken, ADP özel sektör istihdam değişimi, büyüme
rakamları takip edilecek.

Piyasa Verileri

Pariteler Son Günlük Değ.
(%)

Haftalık Değ.
(%)

Yılbaşı Değ.
(%)

USDTRY 18.6382 0.01 0.10 39.06
EURTRY 19.2902 0.25 -0.40 27.70
EURUSD 1.0349 0.23 -0.52 -9.03
GBPUSD 1.1969 0.19 -0.80 -11.55
USDJPY 138.49 -0.21 -0.71 20.33

Sepetler Son Günlük Değ.
bp

Haftalık Değ.
bp

Yılbaşı Değ.
bp

½ $ + ½ € 18.9753 -8.60 3.90 468.53
Dolar Endeksi 106.7100 -11.20 63.40 1,104.00
REK 55.7000 - - 796.00

Endeks Vadeliler Son Günlük Değ.
(%)

Haftalık Değ.
(%)

Yılbaşı Değ.
(%)

S&P 500 Yakın Vade 3,966.00 0.10 -1.66 -16.65
DAX Yakın Vade 14,427.00 0.49 -0.19 -9.01
Dow Jones Yakın
Vade 33,896.00 0.12 -0.92 -6.43

Emtialar Son Günlük Değ.
(%)

Haftalık Değ.
(%)

Yılbaşı Değ.
(%)

Ons Altın 1,755.14 0.36 0.22 -4.07
Gram Altın 1,051.73 0.37 0.36 34.61
WTI 78.63 0.07 1.51 4.11
BRENT 84.69 0.14 0.12 8.90
Bakır 3.65 -0.62 0.87 -17.66

Tahviller Son Günlük Değ.
bp

Haftalık Değ.
bp

Yılbaşı Değ.
bp

Türkiye 2 Yıllık 10.6500 -6.00 -71.00 -1,205.00
Türkiye 10 Yıllık 10.8000 -4.00 -8.00 -1,352.00
ABD 10 Yıllık 3.7250 -2.90 1.70 221.10
ABD 2 Yıllık 4.4710 -0.40 -1.30 374.10
Almanya 10 Yıllık 1.9230 -0.10 -0.70 210.00
Almanya 2 Yıllık 2.0920 0.00 -3.80 272.00

Gelişmekte Olan
Ülke Kurları Son Günlük Değ.

(%)
Haftalık Değ.

(%)
Yılbaşı Değ.

(%)
USDZAR 16.9532 -0.31 -0.09 6.27
USDIDR 15,739.20 0.08 0.69 10.51
USDTRY 18.6382 0.01 0.10 39.06
USDRUB 60.9650 0.21 0.27 -18.59
USDBRL 5.2699 -0.24 -1.51 -5.41
USDCNY 7.1504 -0.15 -0.24 12.50
USDMXN 19.2039 -0.17 -0.77 -6.42
USDCZK 23.5405 -0.17 0.50 7.58
USDHUF 392.6460 -0.22 -0.34 20.92
USDPLN 4.5187 -0.20 -0.02 12.00
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Euro/Dolar

Almanya'da kasım ayı öncü tüketici fiyat endeksi açıklandı. Ülkede
enflasyon aylık bazda %0,5 azalırken, yıllık bazda %10 seviyesinde
gerçekleşerek yavaşlamaya işaret etti. . Euro Bölgesi’nde kasım
ayına ait tüketici güveni 23,9 seviyesinde gerileme kaydederken,
sanayi güveni %2,0 ile daralmaya devam etti. ABD’de konut fiyat
endeksi eylülde %1,2 düşerek 3. ayda da gerilemeye devam etti.
Konut fiyatlarındaki gerilemede borçlanma maliyetlerindeki artışın
talep üzerindeki baskısı etkili oldu. Yoğun veri akışının takip
edileceği günde Fed Başkanı Powell’ın vereceği mesajlar ve Euro
Bölgesi’nde açıklanacak öncü enflasyon rakamları önemli olacak.
Paritede 1,0394 - 1,0415 ve 1,0438 seviyeleri direnç, 1,0318 –
1,0296 ve 1,0270 izlenen desteklerdir.

Günlük Pivot Seviyeleri
   1.0455

  1.0425  

 1.0373   

1.0320    

 1.0290   

  1.0261  

   1.0208

GBP/USD

İngiltere Merkez Bankası (BoE) Başkanı Bailey, BoE varlık
satışlarının hızı ve zamanlaması ile ilgili hükümetle bir görüşme
yapılmadığını bildirirken, BoE PPK üyesi Mann, faizlerin nereye
gitmesi gerektiğine ilişkin orta vadeli enflasyon beklentilerinin
önemli olduğu, enflasyonun yönetildikten sonra banka faiz
oranlarının da gelecekteki zirveden aşağıya gelebileceğini belirtti.
ABD tarafında tüketici güven endeksi kasım ayında bir önceki aya
göre 2 baz puanlık düşüşle 100,2 seviyesine gerilerken beklentilerin
üzerinde kaldı. Bugün ABD’de Fed Başkanı Powell’ın konuşması
başta olmak üzere yoğun veri akışı takip edilecek. Bu bağlamda
paritede 1,1940 – 1,1920 ve 1,1875 seviyeleri destek; 1,1995 –
1,2020 ve 1,2065 seviyeleri direnç olarak takip edilebilir.

Günlük Pivot Seviyeleri
   1.2041

  1.1996  

 1.1940   

1.1884    

 1.1839   

  1.1794  

   1.1738
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USD/TRY

Yurt içerisinde dış ticaret açığı Ekim’de 7,87 milyar dolar olarak
gerçekleşirken, yılın ilk on ayındaki toplam dış ticaret açığı ise 91,4
milyar dolar oldu. Ekonomik güven endeksi Kasım’da 96,9 ile 100
eşik değerin altındaki seyrini sürdürdü. ABD’de ise tüketici güven
endeksi Kasım’da 100,2 değerini alarak beklentinin hafif üzerinde,
geçen aya göre ise düşüş gösterdi. Açıklanan verilerin ve haber
akışlarının piyasaya etkisinin çok sınırlı kaldığını söyleyebiliriz.
Bugün yurt içinde üçüncü çeyrek büyüme verisini izleyeceğiz. ABD
tarafında ise başta büyüme ve ADP özel sektör istihdamı olmak
üzere yoğun veri akışı takip edilecek. Ayrıca Fed Başkanı Powell’ın
konuşması izlenecek. Dolar/TL, bu sabah saat 08:40 itibariyle
18,63’lü seviyelerde yatay seyir izliyor.

Günlük Pivot Seviyeleri
   18.7379

  18.6853  

 18.6526   

18.6198    

 18.5673   

  18.5147  

   18.4820

EUR/TRY

Avrupa’nın en büyük ekonomisi olan Almanya'da enflasyon aylık
bazda %0,5 azalırken, yıllık bazda %10 seviyesinde gerçekleşti.
Euro Bölgesi’nde kasım ayına ait tüketici güveni 23,9 seviyesinde
gerileme kaydederken, sanayi güveni %2,0 ile daralmaya devam
etti. Yurt içinde ekim ayına ilişkin dış ticaret verilerine göre, dış
ticaret açığı bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 421,7 artarak 1
milyar 509 milyon dolardan, 7 milyar 874 milyon dolara yükseldi.
İhracat artışındaki yavaşlama dikkat çekti. 10 aylık açık 91 milyar
doları aştı. Ekonomik güven endeksi Ekim ayında 97,1 iken, Kasım
ayında %0,2 oranında azalarak 96,9 değerini aldı. Avrupa’da
enflasyon, yurt içinde büyüme verisi takip edilecek. Euro/TL kuru bu
sabah 08:30 saatlerinde 19,29’lu seviyelerden fiyatlanıyor.

Günlük Pivot Seviyeleri
   19.4662

  19.4122  

 19.3174   

19.2227    

 19.1687   

  19.1147  

   19.0200
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XAU/USD

Küresel piyasalarda bugün ABD'nin takvimi yoğun olacak. ABD'de
3.çeyrek ikinci okuma GSYIH verisi, kasım ayına yönelik ADP özel
sektör istihdam değişimi ve Fed üyelerinin konuşması ile Fed
Başkanı Powell'ın konuşması bulunuyor. Veriler, veri bazlı harekete
neden olabilir. Fed Başkanı Powell'ın konuşması merakla
beklenirken, son dönemde 13-14 Aralık Fed toplantısına dair 50 baz
puanlık ihtimaller hala güçlü duruyor, Powell'ın mesajları bu
beklentiyi etkileyebilir. Bu açıdan olası açıklamalara karşı dikkatli
olunmalı. Ons altın üzerinde de bu konuşmanın etkisi beklenebilir.
Bu sabah Dolar endeksi 106,52-106,77 aralığında seyrediyor. Ons
altın için 1760$ - 1768$ - 1776$ direnç noktaları, 1747$ - 1739$ -
1733$ destek noktaları olarak takip edilebilir.

Günlük Pivot Seviyeleri
   1,781.79

  1,774.74  

 1,761.73   

1,748.73    

 1,741.68   

  1,734.63  

   1,721.62

DAX Yakın Vade

Çin’deki protestoların risk iştahını zayıflatmasıyla haftaya satıcılı bir
açılışla başlayan DAX vadeli kontratında dün dalgalı bir seyir öne
çıktı. Almanya’da kasım ayı TÜFE rakamlarında zirve
seviyelerinden gerileme görüldü. Bugün Euro Bölgesi’nde
açıklanacak kasım ayı TÜFE rakamları takip edilecek olup,
enflasyon verisi ECB’ye yönelik faiz artırım beklentileri üzerinde
etkili olacaktır. Avrupa borsaları dün günü karışık kapanışlarla
tamamlarken, Almanya borsası günü sınırlı kayıplarla kapattı. Bu
sabah hafif alıcılı bir seyrin izlendiği DAX vadelisinde 14.450 –
14.482 – 14.527 ve 14.597 seviyeleri direnç olarak takip edilebilir.
Geri çekilmelerde ise 14.409 ve 14.390 seviyeleri kısa vadeli destek
noktaları olup, bu seviyeler altında 14.364 - 14.337 ve 14.293
seviyeleri gündeme gelebilir. 

Günlük Pivot Seviyeleri
   14,674.33

  14,591.67  

 14,521.33   

14,451.00    

 14,368.33   

  14,285.67  

   14,215.33
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Dow Jones Yakın Vade

Dow Jones endeksi dünü %0,01 değişimle 33.852 puandan
tamamladı. Küresel piyasalarda, Fed ile ilgili beklentiler fiyatları
baskılamaya devam ediyor. St. Louis Fed Başkanı Bullard yapmış
olduğu açıklamasında, 2023 yılında daha sıradan para politikasına
dönüş için zemin hazırladığını ifade ederken, ekonomik büyümeyi
kısıtlayacak düzeyde ek faiz artırımı çağrısını yinelediği görülüyor.
Bugünde Fed Başkanı Powell'ın konuşması bulunuyor. Powell'ın
son dönemdeki gelişmeleri nasıl değerlendireceği ve aralık ayı Fed
toplantısına yönelik nasıl sinyal vereceği merak konusu. Powell
öncesinde ABD'de 3.çeyrek ikinci okuma GSYIH ve ADP özel
sektör istihdam değişimi açıklanacak. Sözleşme için 33.661 -
33.464 - 33.214 destek noktaları, 34.054 - 34.303 - 34.569 direnç
noktaları olarak takip edilebilir.

Günlük Pivot Seviyeleri
   34,335.67

  34,164.33  

 34,010.67   

33,857.00    

 33,685.67   

  33,514.33  

   33,360.67

S&P 500 Yakın Vade

S&P 500 endeksi dünü %0,16 düşüşle 3.957 seviyesinden kapattı.
Son dönemde, Fed üyelerinin açıklamaları, piyasadaki fiyatlamaları
etkiliyor. 13-14 Aralık Fed toplantısına yönelik 50 baz puanlık
ihtimaller güçlü olduğu için bu da doların yatay seyrini destekliyor.
Bugün ABD'de veri takvimi yoğun olacak, bu nedenle veri bazlı
hareket görülebilir. ABD'de 3.çeyrek ikinci okuma GSYIH verisi ve
kasım ayına yönelik ADP özel sektör istihdam değişimi takip
edilecek. Gün içerisinde Fed üyelerinin konuşmaları da olacak
ancak Fed Başkanı Powell'ın da konuşması bulunuyor. Powell'ın
piyasaya vereceği mesajlar, piyasalarda hareketlilik yaratabilir. Bu
sabah ABD vadelileri hafif alıcılı işlem görüyor. Sözleşme için 3.941
- 3.915 - 3.890 destek noktaları, 3.991 - 4.021 - 4.049 direnç
noktaları.

Günlük Pivot Seviyeleri
   4,025.33

  4,003.67  

 3,980.83   

3,958.00    

 3,936.33   

  3,914.67  

   3,891.83
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Brent Petrol

4 Aralık tarihinde OPEC+ grubunun aylık toplantısının çevrimiçi
yapılacağı belirtildi. Piyasa bu kararı iki şekilde yorumluyor. Çok
önemli bir karar alınmayabilir veya üretim kesintisinin miktarı
arttırılabilir şeklinde beklentiler bulunuyor. Ancak bunun fiyatları
baskıladığı pek söylenemez. Çin'de artan vaka sayıları tedirgin
ederken, son günlerde Çin'in açılacağına dair beklentilerinde
artması, petrol fiyatlarının toparlanmasını sağlıyor. Yine de, Çin'deki
gelişmeler bundan sonraki süreç için takip edilebilir. AB'nin Rus
petrolüne ambargosu 5 Aralık'ta başlayacak ancak aralarında
anlaşmazlık var, bu konuda bir süre fiyatlarda oynaklığa yol açabilir.
Bugün ABD verileri izlenebilir. Brent petrol için 86,44$ - 87,73$ -
88,93$ direnç noktaları, 84,52$ - 83,21$ - 81,57$ destek noktaları.

Günlük Pivot Seviyeleri
   93.97

  90.70  

 88.85   

87.00    

 83.73   

  80.46  

   78.61

USD/JPY

ABD’de dün konut fiyat endeksi açıklandı. Ülkede konut fiyat
endeksi eylülde %1,2 düşerek 3. ayda da gerilemeye devam etti.
Konut fiyatlarındaki gerilemede borçlanma maliyetlerindeki artışın
talep üzerindeki baskısı etkili oldu. Çin’de yaşanacak esnemeye
ilişkin beklentilerle risk iştahı toparlanma kaydederken, Japonya’da
dün ekim ayına ait perakende satışlar yıllık bazda 4,3 seviyesinde
büyüme ile beklentinin altında artış kaydetti. Ekonomik büyümedeki
yavaşlama JPY’ deki değer kaybı tüketici harcamaları üzerinde
baskı yarattı. Bu sabah açıklanan öncü sanayi üretimi ise aylık
bazda %2,6 azalışla daralmaya devam etti. ABD’de bugün yoğun
veri akışı takip edilecek. Paritede 138,96 – 139,59 – 140,24
seviyeleri direnç, 138,05 – 137,50 – 137,00 noktaları ise destek
olarak takip edilebilir.

Günlük Pivot Seviyeleri
   141.59

  141.05  

 140.72   

140.40    

 139.86   

  139.31  

   138.99
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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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