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Piyasa Gündemi

Euro Bölgesi'nde kasım ayı TÜFE verisi enerji ve hizmet
maliyetlerindeki düşüşle 1,5 yılda ilk kez yavaşlama kaydetti. Fed
Başkanı Powell dünkü konuşmasında enflasyon baskılarının
yavaşlayacağına dair iyimser bir tablo ortaya koyarken, faiz
artırımındaki yavaşlamanın aralık ayında başlayabileceğini ifade
etti. Powell’ın açıklamaları sonrasında risk iştahının güç kazandığı
görülüyor. Bugün küresel çapta açıklanacak imalat PMI rakamları ile
ABD cephesindeki veri akışları takip edilecek. 

Açıklanacak Önemli Ekonomik Veriler       
•    10:00 Türkiye – İmalat PMI Önem: Orta
•    16:30 ABD – Kişisel Tüketim Harcamaları Önem: Yüksek

Türkiye

Türkiye İstatistik Kurumu 3. çeyreğe ilişkin milli gelir istatistiklerini
yayımladı. Buna göre Türkiye ekonomisi çeyreklik bazda %0,1
daralırken yıllık bazda %3,9 büyüdü. Böylece ekonomi 9 çeyrek
sonra daraldı. Sanayide üçüncü çeyrekte büyümenin yatay kalması,
dış ticaretin pozitif katkısının neredeyse olmaması ve yatırımların
bir yıl sonra yeniden daralması dikkat çekerken, hane halkının ve
devletin tüketim gücü bu çeyrekte büyümenin en önemli destekçisi
oldu. Yerleşik hanehalklarının tüketim harcamaları bu dönemde
yıllık %19,9 büyüdü. Devletin nihai tüketim harcamaları yıllık %8,5
büyüdü. Yurt içinde imalat PMI endeksi, TCMB'nin para politikası
kurulu toplantı tutanaklarının yayınlanması bekleniyor. 

Avrupa

Euro Bölgesi'nde kasım ayında enflasyon aylık bazda %0,1
düşerken, yıllık bazda %10,0 seviyesine gerileyerek 1,5 yılın
ardından ilk kez yavaşlama kaydetti. Bu yavaşlamada enerji ve
hizmet maliyetlerindeki düşüş etkili oldu. Enerji ve işlenmemiş gıda
fiyatları hariç tutularak hesaplanan çekirdek enflasyon da %6,6 ile
beklentilerin üzerinde artış kaydetti. Euro Bölgesi enflasyonunun
%10'u aşması Avrupa Merkez Bankası’nın agresif olmasında etkili
olarak baskı yaratmıştı. ECB Başkanı C.Lagarde bu haftaki
konuşmasında enflasyonda henüz zirvenin görülmemiş
olabileceğini belirtmişti. Avrupa’nın en büyük ekonomisi olan
Almanya’da enerji krizinin ve zayıflayan tüketimin etkisiyle işsizlik
oranı kasım ayında bir önceki aya göre %5,6 artış kaydederek 17
bin kişi arttı. Avrupa cephesinde imalat sektörü PMI endeksi ve
işsizlik rakamları açıklanacak.

ABD

ABD ekonomisinin 3. çeyrek büyüme rakamı %2,6'dan %2,9'a
revize edildi. Büyüme verisi tüketici harcamaları ve şirket
yatırımlarındaki revizyonla yükseldi. Gıda ve enerji hariç PCE fiyat
endeksi de yıllıklandırılmış bazda %4,5'ten 4,6'ya revize edildi.
Ülkede özel sektör istihdamı kasım ayında yaklaşık 2 yılın en düşük
artışını kaydederek 127 bin arttı. Fed Bej Kitap raporunda, ABD
şirketlerinin ekonomik görünüm konusunda daha karamsar olduğu
belirtildi. Fed Başkanı Jerome Powell, para politikalarında aşırı
sıkılaştırma yapmak istemediklerini belirterek enflasyonla
mücadelenin uzun bir süre daha devam edeceğini ve faiz
artırımında yavaşlamanın Aralık ayında başlayabileceğini söyledi.
Powell sonrası risk iştahında pozitif seyir kaydedilirken, bugün
kişisel tüketim harcamaları, ISM imalat PMI endeksi ve Fed
üyelerinin açıklamaları takip edilecek.

Piyasa Verileri

Pariteler Son Günlük Değ.
(%)

Haftalık Değ.
(%)

Yılbaşı Değ.
(%)

USDTRY 18.6313 -0.02 0.02 39.01
EURTRY 19.4612 0.34 0.27 28.83
EURUSD 1.0444 0.36 0.30 -8.19
GBPUSD 1.2100 0.37 -0.16 -10.59
USDJPY 136.41 -1.21 -1.52 18.52

Sepetler Son Günlük Değ.
bp

Haftalık Değ.
bp

Yılbaşı Değ.
bp

½ $ + ½ € 19.0063 3.10 -1.50 471.63
Dolar Endeksi 105.5150 -43.50 -56.10 984.50
REK 55.7000 - - 796.00

Endeks Vadeliler Son Günlük Değ.
(%)

Haftalık Değ.
(%)

Yılbaşı Değ.
(%)

S&P 500 Yakın Vade 4,090.50 0.23 1.44 -14.04
DAX Yakın Vade 14,604.00 1.29 0.35 -7.90
Dow Jones Yakın
Vade 34,616.00 0.05 0.76 -4.44

Emtialar Son Günlük Değ.
(%)

Haftalık Değ.
(%)

Yılbaşı Değ.
(%)

Ons Altın 1,782.39 0.70 1.54 -2.58
Gram Altın 1,067.67 0.72 1.56 36.65
WTI 80.19 -0.59 2.55 6.18
BRENT 86.48 -0.53 1.40 11.21
Bakır 3.76 1.56 3.26 -15.15

Tahviller Son Günlük Değ.
bp

Haftalık Değ.
bp

Yılbaşı Değ.
bp

Türkiye 2 Yıllık 10.7100 6.00 -40.00 -1,199.00
Türkiye 10 Yıllık 10.8400 4.00 4.00 -1,348.00
ABD 10 Yıllık 3.6180 -6.90 -8.20 210.40
ABD 2 Yıllık 4.3390 -2.90 -17.00 360.90
Almanya 10 Yıllık 1.9430 1.90 1.30 212.00
Almanya 2 Yıllık 2.1230 3.10 -0.70 275.10

Gelişmekte Olan
Ülke Kurları Son Günlük Değ.

(%)
Haftalık Değ.

(%)
Yılbaşı Değ.

(%)
USDZAR 17.0885 -1.03 0.46 7.12
USDIDR 15,580.85 -0.41 -0.40 9.40
USDTRY 18.6317 -0.02 0.02 39.01
USDRUB 60.8650 -0.26 0.83 -18.72
USDBRL 5.1854 -0.09 -2.39 -6.93
USDCNY 7.0657 -0.28 -1.20 11.17
USDMXN 19.2487 -0.21 -0.72 -6.21
USDCZK 23.3085 -0.36 -0.58 6.52
USDHUF 391.5100 -0.40 -1.41 20.57
USDPLN 4.4766 -0.23 -0.80 10.96
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Euro/Dolar

Avrupa cephesinde dün kasım ayına ait enflasyon rakamları ön
plandaydı. Euro Bölgesi'nde kasım ayında enflasyon aylık bazda
%0,1 düşerken, yıllık bazda %10,0 seviyesine gerileyerek1,5 yılın
ardından ilk kez yavaşlama kaydetti. Bu yavaşlamada enerji ve
hizmet maliyetlerindeki düşüş etkili oldu. Enerji ve işlenmemiş gıda
fiyatları hariç tutularak hesaplanan çekirdek enflasyon da %6,6 ile
beklentilerin üzerinde artış kaydetti. Fed Başkanı Powell, para
politikalarında aşırı sıkılaşma yapmak istemediklerini belirterek,
enflasyonla mücadelenin uzun bir süre daha devam edeceğini ve
faiz artırımında yavaşlamanın Aralık ayında başlayabileceğini
söyledi. Risk iştahındaki pozitif seyirle paritede 1,0498 – 1,0545 ve
1,0584 direnç, 1,0398 – 1,0348 ve 1,0306 izlenen destek
noktalarıdır.

Günlük Pivot Seviyeleri
   1.0455

  1.0425  

 1.0373   

1.0320    

 1.0290   

  1.0261  

   1.0208

GBP/USD

Dün İngiltere tarafında önemli bir veri akışı bulunmazken, ABD
tarafında yoğun veri akışı takip edildi. ABD ekonomisi yılın üçüncü
çeyreğinde %2,9 oranında büyüme kaydetti. Diğer taraftan ADP
özel sektör istihdamı Kasım’da 127 bin artış ile Ocak 2021’den bu
yana en düşük seviyeye işaret etti. JOLTS açık iş sayısı ise
beklentilerin hafif üzerinde 10,334 bin seviyesinde açıklandı.
Açıklanan veriler ile birlikte gün içi dalgalanan paritede, akşam
saatlerinde Fed Başkanı Powell’ın Aralık toplantısında faiz artırım
hızını yavaşlatabileceklerine yönelik açıklamaları sonrası yükseliş
eğilimi kaydetti. Bugün imalat PMI verileri takip edilecek. Paritede
bugün 1,2050 – 1,2000 ve 1,1940 seviyeleri destek; 1,2120 –
1,2155 ve 1,2225 seviyeleri direnç olarak izlenebilir.

Günlük Pivot Seviyeleri
   1.2041

  1.1996  

 1.1940   

1.1884    

 1.1839   

  1.1794  

   1.1738
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USD/TRY

Türkiye ekonomisi üçüncü çeyrekte takvim ve mevsim etkisinden
arındırılmış olarak çeyreklik bazda %0,1 oranında daralırken, yıllık
bazda ise piyasa medyan beklentisine paralel %3,9 büyüme
kaydetti. ABD tarafında ADP özel sektör istihdamı Kasım’da 127 bin
artış ile beklentilerin altında Ocak 2021’den bu yana en düşük
seviyeye geriledi. ABD’de üçüncü çeyrek büyüme ise beklentilerin
üzerinde %2,9 seviyesinde açıklandı. Fed Başkanı Powell, Aralık
toplantısında faiz artış hızını yavaşlatabileceklerini bildirdi. Powell’ın
açıklamaları sonrası dolar endeksi değer kaybetti. Açıklanan
verilerin kur tarafındaki fiyatlamaya etkisinin olmadığını
söyleyebiliriz. Dolar/TL, bu sabah saat 08:40 itibariyle 18,63’lü
seviyelerde yatay seyir izliyor. Dolar endeksi ise 105,51 civarında
bulunuyor.

Günlük Pivot Seviyeleri
   18.7379

  18.6853  

 18.6526   

18.6198    

 18.5673   

  18.5147  

   18.4820

EUR/TRY

Euro Bölgesi'nde kasım ayında enflasyon aylık bazda %0,1
düşerken, yıllık bazda %10,0 seviyesine gerileyerek 1,5 yılın
ardından ilk kez yavaşlama söz konusu. Bu yavaşlamada enerji ve
hizmet maliyetlerindeki düşüş etkili oldu. Enerji ve işlenmemiş gıda
fiyatları hariç tutularak hesaplanan çekirdek enflasyon da %6,6 ile
beklentilerin üzerinde artış kaydetti. Avrupa’nın en büyük ekonomisi
olan Almanya’da enerji krizinin ve zayıflayan tüketimin etkisiyle
işsizlik oranı kasım ayında bir önceki aya göre %5,6 artış
kaydederek 17 bin kişi arttı. Yurt içinde ekonomi çeyreklik bazda
%0,1 daralırken yıllık bazda %3,9 büyüdü. Böylece ekonomi 9
çeyrek sonra daraldı. Piyasalarda b uğun imalat PMI rakamlar takip
edilecek. Euro/TL kuru bu sabah 08:30 saatlerinde
19,45’li 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

Fed Başkanı Powell'ın konuşmasıyla piyasalarda oynaklık arttı. Dün
akşam Powell, faiz artış hızının yavaşlayacağına dair tarihini verdi.
Piyasalar son dönemde bu beklentiyi fiyatlara yansıtmaya
başlamıştı ancak Powell ile ilgili yine de bir tedirginlik vardı. Dün
akşam Powell'ın da bu konuyu desteklemesi, dolar negatif, emtialar
ve borsalar pozitif bir şekilde yorumlandı. Powell sonrası spot
piyasada ons altında yukarı yönlü tepkiler izlenirken, ABD
borsalarında da %2-%4 yükselişle gün sonu tamamlandı. Bugün
içinde Fed üyelerinin konuşmaları ve ABD verileri takip edilebilir.
Powell etkisi bugünde sürebileceği için altın fiyatlarında etkisini
görebiliriz. Ons altın için 1770$ - 1760$ - 1750$ destek noktaları
olurken, 1787$ - 1796$ - 1807$ direnç 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

Euro Bölgesi’nde dün açıklanan kasım ayı TÜFE verisi enflasyon
enerji ve hizmet maliyetlerindeki düşüşle 1,5 yılda ilk kez yavaşladı.
Yıllık TÜFE rakamı %10,6 seviyesinden %10,0 seviyesine gerileme
kaydetti. Avrupa borsaları dün günü genel olarak hafif alıcılı
seyirlerle tamamladı. Dün akşam Fed Başkanı Powell’ın faiz
artırımındaki yavaşlamanın aralık ayında başlayabileceğini ifade
etmesi sonrasında küresel risk iştahının güç kazandığı görülüyor.
Güç kazanan risk iştahının katkısıyla DAX vadelisi bu sabah %1’in
üzerinde yükseliş kaydediyor. DAX vadelisinde yükselişlerin
devamında 14.628 – 14.637 ve 14.709 seviyeleri direnç olarak takip
edilecektir. Yaşanan yükselişlerin ardından olası kısa vadeli
düzeltmelerde ise 14.571 – 14.527 – 14.482 ve 14.454 seviyeleri
destek konumundadır. 

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 %2,18 yükselişle 34.589 puandan
tamamladı. Piyasalara, Powell moral verdi. Dün Fed Başkanı
Powell'ın konuşması takip edildi. Son günlerde, Fed'in faiz artış
hızını yavaşlatacağına dair haberler doların yatay seyrine neden
olurken, borsalarda da karışık seyirler hakimdi. Dün Powell, aralık
ayında faiz artırımında yavaşlamanın başlayabileceğini söylerken,
fiyat istikrarını iyileştirmek için önlerinde daha yol olduğunu ve
enflasyonun düştüğüne yönelik daha fazla kanıt görmeleri
gerektiğini belirtti. Fed'in aralık ayı itibariyle faiz artış hızında
yavaşlayacağını belirtmesiyle, borsalara alımlar geldi. Bugünde
ABD'de veriler ve Fed üyelerinin konuşmaları takip edilebilir.
Sözleşme için 34.423 - 34.190 - 33.979 destekler, 34.745 - 35.016 -
35.216 direnç noktaları.

Günlük Pivot Seviyeleri
   35,980.33

  35,313.67  

 34,956.33   

34,599.00    

 33,932.33   

  33,265.67  

   32,908.33

S&P 500 Yakın Vade

S&P 500 endeksi dünü %3,09 yükselişle 4.080 seviyesinden
kapattı. Küresel piyasaların gündeminde Fed Başkanı Powell'ın
konuşması bulunuyordu. Powell, beklenen mesajı verdi ve dün
borsalarda alımlar hız kazandı. Son günlerde, Fed üyeleri
açıklamalarıyla Fed'in faiz artış hızını yavaşlatabileceğine
değiniyorlardı. Dün, Powell bu açıklamaları destekledi ve aralık ayı
itibariyle yavaşlatacaklarını ifade etti. Enflasyonu düşürmek için
hala önlerinde yol olduğunu belirtirken, daha fazla kanıt görmeleri
gerektiğinin de altını çizmiş oldu. Powell sonrası dolar zayıf seyrine
devam ederken, ABD borsalarında görünüm pozitifti. Bugün içinde
ABD'den veriler ve Fed üyelerinin konuşmaları izlenebilir. Sözleşme
için 4.113 - 4.149 - 4.181 dirençler, 4.057 - 4.027 - 3.999 destek
noktaları olarak izleniyor.

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

Brent petrol bu hafta başında 80,00$ seviyesine doğru geri
çekilmesine karşın gelen haber akışlarıyla yeniden yükselişe geçti.
OPEC+ grubunun aylık toplantısının 04 Aralık günü çevrimiçi olarak
yapılması bekleniyor. Bu toplantıdan bir karar çıkmayacağına dair
haber akışları da var. DOE tarafından açıklanan haftalık petrol
stoklarında 12.6 mn varil düşüş kaydedildi. Fed Başkanı Powell
konuşmasında, faiz artış hızını yavaşlatacaklarına dair tarihini
belirtti, piyasalara moral verdi. Çin'den açılma haberleri de gelmeye
devam ediyor. Bu başlıklar, petrol fiyatlarının yükselişini desteklediği
için özellikle son iki gündür yukarı yönlü tepkiler devam ediyor.
Brent petrol için 87,88$ - 89,45$ - 90,96$ direnç noktaları, 85,58$ -
84,01$ ve 82,44$ destek noktaları olarak izlenebilir.

Günlük Pivot Seviyeleri
   93.97

  90.70  

 88.85   

87.00    

 83.73   

  80.46  

   78.61

USD/JPY

ABD ekonomisinin 3. çeyrek büyüme rakamı %2,6'dan %2,9'a
revize edildi. Büyüme verisi tüketici harcamaları ve şirket
yatırımlarındaki revizyonla yükseldi. Özel sektör istihdamı kasım
ayında 2 yılın en düşük artışını kaydederek 127 bin arttı. Fed
Başkanı J.Powell, enflasyonla mücadelenin uzun süre daha devam
edeceğini ve faiz artırımında yavaşlamanın Aralık ayında
başlayabileceğini söyledi. Japonya’da bu sabah kasım ayı imalat
sektörü PMI endeksi 49,0’a gerileyerek daralmaya devam etti.
Powell sonrası risk iştahında yaşanan toparlanma ile dolar
endeksinde geri çekilme yaşanırken, tahvil getirilerinde aşağı yönlü
seyir söz konusu. Yüksek volatilitenin kaydedildiği paritede 135,46 –
134,24 – 132,90 destek, 137,44 – 138,47 – 139,89 takip
edilendirençlerdir.

Günlük Pivot Seviyeleri
   141.59

  141.05  

 140.72   

140.40    

 139.86   

  139.31  

   138.99

444 0 435 www.gedikyatirim.com.tr

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


Gedik Forex Bülten 01 Aralık 2022

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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