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Piyasa Gündemi

Fed’in yakından takip ettiği çekirdek kişisel tüketim harcamaları fiyat
endeksi ekim ayında yavaşlama kaydetti. ABD’de beklentilerin
altında gelen enflasyon verileri ve dün açıklanan rakamlar aralık ayı
için 50 baz puan faiz artırım ihtimalini ön planda tutuyor. Bugün
ABD cephesinde açıklanacak tarım dışı istihdam verisi küresel
piyasaların yakın takibinde yer alacaktır. Ekonomik veri akışları ile
merkez bankalarına yönelik beklentiler fiyatlamaları
şekillendiremeye devam edecektir. 

Açıklanacak Önemli Ekonomik Veriler       
•    16:30 ABD – Tarım Dışı İstihdam Önem: Yüksek
•    16:30 ABD – İşsizlik Oranı Önem: Yüksek

Türkiye
Merkez Bankası haftalık verilerine göre yurtiçi yerleşiklerin döviz
mevduatı 25 Kasım ile biten haftada parite etkisinden arındırılmış 5
milyar 534 milyon dolar geriledi. Hem gerçek kişiler hem de
tüzellerin geçen hafta yoğunluklu olarak dolar cinsi döviz
mevduatında düşüş yaşandı. TCMB Para Politikası Kurulu
toplantısının özetini yayımladı. Açıklamada, TL likiditesinin mevduat
ve kredi fiyatlamalarına etkilerinin izlendiği belirtildi. Döviz kurundaki
gelişmelerin ise enflasyona etkilerinin analiz edildiği kaydedildi.
Ekonomik büyümenin öncü göstergesi olan imalat sanayi
performansında referans kabul edilen İstanbul Sanayi Odası
Türkiye İmalat PMI, Kasım'da 45,7’ye geriledi ve üst üste
dokuzuncu ay eşik değer 50’nin altında kaldı. Yurt içinde
açıklanacak önemli ver akışı bulunmazken, gündeme dair
gelişmeler takip edilebilir.

Avrupa
Euro Bölgesi’nde işsizlik oranı ekim ayında %6,5 seviyesine düştü.
Veri eylül ayında %6,6 seviyesinde bulunuyordu. Bölgede imalat
PMI endeksi 47,1 seviyesinde açıklanarak beklentilerin altında
kaldı. Avrupa’nın en büyük ekonomisine sahip olan Almanya’da ise
imalat sektörü PMI endeksi 46,2 seviyesinde geldi. Avrupa
cephesinde açıklanan imalat sektörü PMI endeksleri beklentileri
karşılaşmazken, sınırlı toparlanma kaydetti. ECB Başkanı C.
Lagarde’ın açıklamaları ve Euro Bölgesi ÜFE rakamları izlenecek.

ABD
ABD Ticaret Bakanlığı'nın verilerine göre kişisel gelirler ekim ayında
%0,7 ile beklentilerin üzerinde gerçekleşirken, kişisel tüketim
harcamaları beklentilere paralel olarak %0,8 arttı. Fed'in enflasyon
göstergesi olarak yakından takip ettiği çekirdek kişisel tüketim
harcamaları, aylık bazda %0,2 yükselirken, yıllık bazda%5
beklentilere paralel arttı. Devam eden işsizlik maaşı başvuruları
Şubat'tan beri en yüksek seviyeye çıktı ve 16 bin düşüşle 225 bin
oldu. Ülkede ISM imalat PMI endeksi, yüksek borçlanma
maliyetlerinin mal talebi üzerinde yarattığı baskıyla Mayıs 2020'den
bu yana ilk defa 49,0 seviyesinde açıklanarak daralmaya işaret etti.
ABD cephesinde bugün açıklanacak tarım dışı istihdam rakamları
piyasalarda volatilitenin yaşanmasında etkili olabilir.

Piyasa Verileri

Pariteler Son Günlük Değ.
(%)

Haftalık Değ.
(%)

Yılbaşı Değ.
(%)

USDTRY 18.6363 0.01 0.00 39.05
EURTRY 19.6260 0.07 1.18 29.93
EURUSD 1.0530 0.06 1.27 -7.43
GBPUSD 1.2236 -0.06 1.38 -9.58
USDJPY 135.11 -0.16 -3.06 17.38

Sepetler Son Günlük Değ.
bp

Haftalık Değ.
bp

Yılbaşı Değ.
bp

½ $ + ½ € 19.1378 13.15 6.15 484.78
Dolar Endeksi 104.6480 -8.00 -141.40 897.80
REK 55.7000 - - 796.00

Endeks Vadeliler Son Günlük Değ.
(%)

Haftalık Değ.
(%)

Yılbaşı Değ.
(%)

S&P 500 Yakın Vade 4,075.25 -0.16 1.02 -14.36
DAX Yakın Vade 14,454.00 -0.12 -0.69 -8.84
Dow Jones Yakın
Vade 34,394.00 -0.10 0.05 -5.06

Emtialar Son Günlük Değ.
(%)

Haftalık Değ.
(%)

Yılbaşı Değ.
(%)

Ons Altın 1,799.63 -0.22 2.55 -1.64
Gram Altın 1,078.27 -0.21 2.55 38.01
WTI 81.16 -0.10 5.80 7.46
BRENT 86.99 0.12 3.50 11.85
Bakır 3.74 0.13 3.24 -15.51

Tahviller Son Günlük Değ.
bp

Haftalık Değ.
bp

Yılbaşı Değ.
bp

Türkiye 2 Yıllık 10.6200 -9.00 -33.00 -1,208.00
Türkiye 10 Yıllık 10.7500 -9.00 -9.00 -1,357.00
ABD 10 Yıllık 3.5460 3.20 -14.20 203.20
ABD 2 Yıllık 4.2720 4.00 -20.80 354.20
Almanya 10 Yıllık 1.8210 -12.20 -3.00 199.80
Almanya 2 Yıllık 2.0220 -10.10 -8.00 265.00

Gelişmekte Olan
Ülke Kurları Son Günlük Değ.

(%)
Haftalık Değ.

(%)
Yılbaşı Değ.

(%)
USDZAR 17.5707 -0.10 2.84 10.14
USDIDR 15,433.65 0.28 -1.69 8.37
USDTRY 18.6363 0.01 0.00 39.05
USDRUB 61.6150 0.65 1.84 -17.72
USDBRL 5.1854 -0.12 -3.95 -6.93
USDCNY 7.0555 0.16 -1.67 11.01
USDMXN 19.1394 -0.09 -0.99 -6.74
USDCZK 23.1541 -0.06 -1.02 5.82
USDHUF 391.0700 -0.15 -0.37 20.44
USDPLN 4.4529 -0.09 -1.22 10.37
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Euro/Dolar

Euro Bölgesi’nde imalat PMI endeksi 47,1 ile beklentilerin altında
kalırken, işsizlik oranı %6,5 seviyesine düştü. ABD’de kişisel gelirler
ekim ayında %0,7 ile beklentilerin üzerinde gerçekleşirken, kişisel
tüketim harcamaları beklentilere paralel olarak %0,8 arttı. Fed'in
enflasyon göstergesi olarak yakından takip ettiği çekirdek kişisel
tüketim harcamaları, aylık bazda %0,2 yükselirken, yıllık bazda%5
beklentilere paralel arttı. ISM imalat PMI endeksi, yüksek borçlanma
maliyetlerinin baskısıyla Mayıs 2020'den bu yana ilk defa 49,0
seviyesinde açıklanarak daralmaya işaret etti. Bugün açıklanacak
tarım dışı istihdam rakamları paritede volatilitenin yaşanmasında
etkili olabilir.  Paritede 1,0555 – 1,0584 ve 1,0615 direnç, 1,0498 –
1,0464 ve 1,0428 izlenen destek noktalarıdır.

Günlük Pivot Seviyeleri
   1.0420

  1.0377  

 1.0310   

1.0242    

 1.0199   

  1.0155  

   1.0088

GBP/USD

İngiltere’de imalat PMI beklentilerin üzerinde 46,5 olarak açıklansa
da 50 eşik değerin altında daralmaya işaret ediyor. ABD’de Fed’in
enflasyon göstergesi olarak izlediği çekirdek kişisel tüketim
harcamaları verisi Ekim’de %0,2 artış kaydederek beklentilerin
altında kaldı. Ülkede ISM imalat PMI Kasım’da 49,00 ile
beklentilerin altında kalarak daralmaya işaret etti. İşsizlik maaşı
başvuruları ise 25 Kasım ile biten haftada 225 bin seviyesine
gerilediği görülüyor. Önceki gün Fed Başkanı Powell’ın açıklamaları
sonrası değer kaybeden dolar endeksi dün de düşüşünü devam
ettirdi. Bugün gözler ABD’de açıklanacak istihdam verilerinde
olacak. Paritede 1,2310 – 1,2400 ve 1,2450 seviyeleri direnç;
1,2210 – 1,2030 ve 1,1940 seviyeleri destek olarak izlenebilir.

Günlük Pivot Seviyeleri
   1.2011

  1.1956  

 1.1888   

1.1820    

 1.1765   

  1.1710  

   1.1642

444 0 435 www.gedikyatirim.com.tr

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


Gedik Forex Bülten 02 Aralık 2022

USD/TRY

Yurt içerisinde imalat PMI Kasım’da 45,70 seviyesine geriledi.
İmalat PMI son dokuz aydır 50 eşik değerinin altında kalarak zayıf
görünüm sergiliyor. Diğer taraftan TCMB PPK toplantı özetinde,
parasal aktarım mekanizmasının etkinliğini destekleyecek araçların
kullanılmaya devam edileceği ve ilave tedbirlerin alınacağı bildirildi.
ABD’de ise Fed’in favori enflasyon göstergesi olan çekirdek kişisel
tüketim harcamaları Ekim’de aylık %0,2 artış göstererek
beklentilerin altında kaldı. Ülkede ISM imalat PMI verisi Kasım’da
49,00 seviyesi ile beklentilerin ve eşik değer olan 50 seviyesinin
altında daralmaya işaret etti. Açıklanan verilerin fiyatlamaya etkisi
çok sınırlı kaldı. Dolar/TL, bu sabah saat 08:40 itibariyle 18,63’lü
seviyelerde yatay seyrini sürdürüyor.

Günlük Pivot Seviyeleri
   18.6829

  18.6592  

 18.6410   

18.6227    

 18.5991   

  18.5754  

   18.5572

EUR/TRY

Küresel piyasalarda büyüme açısından yakından takip edilen kasım
ayına ait imalat PMI rakamları takip edildi. Euro Bölgesi’nde imalat
PMI endeksi 47,1 seviyesinde açıklanarak beklentilerin altında
kalırken, Almanya’da endeks 46,2 seviyesinde açıklandı. Avrupa
cephesinde endeksler ekim ayına göre toparlanma kaydederken,
beklentilerin ve eşik değerin altında kalmaya devam etti. Yurt içinde
imalat PMI, kasımda 45,7'ye gerileyerek daralmanın devam ettiğini
gösterdi. TCMB dün yayınladığı Para Politikası Kurulu toplantı
özetinde TL likiditesinin mevduat ve kredi fiyatlamalarına etkilerinin
izlendiği belirtildi. Döviz kurundaki gelişmelerin ise enflasyona
etkilerinin analiz edildiği kaydedildi. Euro/TL kuru bu sabah 08:30
saatlerinde 19,61’li seviyelerden fiyatlanıyor.

Günlük Pivot Seviyeleri
   19.3925

  19.3158  

 19.1958   

19.0759    

 18.9992   

  18.9224  

   18.8025
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XAU/USD

Küresel piyasalarda bu hafta Fed Başkanı Powell'ın mesajları,
fiyatlamaları etkiledi. Powell, aralık ayı itibariyle faiz artış hızını
yavaşlatacaklarını belirtirken, enflasyonu düşürmeye odaklı
davranmaları gerektiğinin de altını çizmişti. Powell sonrası
gevşeyen dolar, ons altının da yükselişini desteklemişti. Bugün
içinde ABD'de tarım dışı istihdam verisi açıklanacak. Aynı zamanda,
işsizlik oranı ve ortalama saatlik kazançlarda takip edilecek. İşsizlik
oranı en son ekim ayında artış kaydetmiş ve piyasalarda sınırlı da
olsa tedirginlik yaratmıştı. Bugünkü veri içinde işsizlik oranındaki
artış sürerse, iş gücü piyasasına dair beklentiler bozulmaya
başlayabilir. Bugünkü veri oldukça kritik. Ons altın için 1784$ -
1772$ - 1760$ destekler, 1806$ - 1819$ - 1831$ direnç noktaları
takip edilebilir.

Günlük Pivot Seviyeleri
   1,771.22

  1,762.18  

 1,750.69   

1,739.21    

 1,730.16   

  1,721.12  

   1,709.63

DAX Yakın Vade

Euro Bölgesi’nde imalat PMI verisi kasım ayında 46,4 seviyesinden
47,1 seviyesine toparlanma kaydederken, Almanya’da açıklanan
imalat PMI da 45,1’den 46,2 seviyesine yükseldi. Fed Başkanı
Powell’ın açıklamalarıyla risk iştahı güç kazanırken, dün Avrupa
borsalarında yukarı yönlü bir seyir etkili oldu. Küresel piyasalarda
dün yaşanan yükselişlerin ardından bu sabah kâr satışları etkili
oluyor. Bugün Euro Bölgesi’nde ekim ayı ÜFE rakamı ile ABD’de
tarım dışı istihdam verileri takip edilecektir. Bu sabah hafif satıcılı bir
seyrin etkili olduğu DAX vadelisinde geri çekilmelerin devamında
14.400 – 14.365 - 14.337 ve 14.314 seviyeleri destek olarak takip
edilebilir. Yeniden alımların etkili olması durumunda ise 14.482 –
14.527 – 14.575 ve 14.618 seviyeleri direnç konumunda
bulunmaktadır. 

Günlük Pivot Seviyeleri
   14,643.00

  14,573.00  

 14,514.00   

14,455.00    

 14,385.00   

  14,315.00  

   14,256.00
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Dow Jones Yakın Vade

Dow Jones endeksi dünü %0,56 düşüşle 34.395 puandan
tamamladı. Çarşamba günü Fed Başkanı Powell'ın konuşması,
piyasalara moral vermiş ve ABD endekslerinde güçlü kapanışlar
izlenmişti. Dün ABD borsaları kazançlarını geri verdi ve gün
sonunda sınırlı kayıplar dikkat çekti. Powell etkisi yavaş yavaş
dağılmaya başladı. Aslında son dönemde piyasalar Fed'in aralık ayı
toplantısı için 50 baz puanlık ihtimali fiyatlara yansıttığı için Powell
sonrası bu beklentiler yeni bir ivme kazanmadı. Bu nedenle Powell
etkisi biraz daha kısa sürdü. Bugünde ABD'de tarım dışı istihdam
verisi açıklanacak. Verinin piyasalar üzerinde oynaklık yaratması
beklenebilir. Bu sabah ABD vadelileri hafif satıcılı. Sözleşme için
34.656 - 34.888 - 35.138 dirençler, 34.144 - 33.888 - 33.621 destek
noktaları olarak görülüyor.

Günlük Pivot Seviyeleri
   35,255.00

  34,981.00  

 34,705.00   

34,429.00    

 34,155.00   

  33,881.00  

   33,605.00

S&P 500 Yakın Vade

S&P 500 endeksi dünü %0,09 sınırlı kayıpla 4.076 seviyesinden
kapattı. Bu hafta Fed Başkanı Powell'ın aralık ayı itibariyle faiz artış
hızını yavaşlatacağını belirtmesiyle piyasalarda dolar negatif ve
borsalar pozitif bir fiyatlama yaşanmıştı. Dün, ABD borsalarının bir
gün önceki kazançlarını geri verdiği görülüyor. Powell etkisi
beklenildiği kadar uzun sürmedi. Piyasalar, 13-14 Aralık Fed
toplantısına odaklanmış durumda ve aralık ayına dair beklentiler
yeteri kadar fiyatlara da yansıtıldı. Bu nedenle piyasalar aralık
ayında verilecek mesajları bekledikleri için Powell'ın etkisi kısa
sürdü. Bugün ABD'de tarım dışı istihdam açıklanacak. Veri bazlı
hareket görülebilir. Sözleşme için 4.040 - 4.004 - 3.970 destek
noktaları, 4.101 - 4.137 - 4.173 direnç noktaları olarak izlenebilir.

Günlük Pivot Seviyeleri
   4,100.67

  4,056.58  

 4,033.42   

4,010.25    

 3,966.17   

  3,922.08  

   3,898.92
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Brent Petrol

Petrol fiyatları bu sabah karışık seyrediyor. Bu hafta, Çin'in sıfır
kovid politikasında yumuşamaya gideceğini belirtmesi, risk iştahının
toparlanmasını sağlarken, petrol fiyatlarının yükselişini de
desteklemişti. ABD'de her hafta açıklanan haftalık stoklarda DOE
tarafından 12.6 mn varil azalma kaydedildi. Petrol pozitif bir veri
olarak yorumlandı. ABD'de stratejik petrol rezerv satışını bir süre
durdurup, rezervlerini toplayacak şeklinde haberler bulunuyor.
Petrol pozitif bir haber. 04 Aralık OPEC+ grubunun toplantısı ve 05
Aralık günü AB'nin Rus petrolüne ambargo başlayacağı tarih olarak
görülüyor. Önümüzdeki iki tarih, petrol fiyatlarının seyri açısından
önemli olabilir. Brent petrol için 85,58$ - 84,16$ - 82,66$ destek
noktaları, 87,88$ - 89,45$ - 91,14$ direnç noktaları olarak
bulunuyor.

Günlük Pivot Seviyeleri
   91.76

  90.54  

 88.71   

86.89    

 85.67   

  84.46  

   82.63

USD/JPY

ABD’de kişisel gelirler ekim ayında %0,7 ile beklentilerin üzerinde
gerçekleşirken, kişisel tüketim harcamaları beklentilere paralel
olarak %0,8 arttı. Fed'in enflasyon göstergesi olarak yakından takip
ettiği çekirdek kişisel tüketim harcamaları, aylık bazda %0,2
yükselirken, yıllık bazda%5 beklentilere paralel arttı. ISM imalat PMI
endeksi, yüksek borçlanma maliyetlerinin baskısıyla 49,0
seviyesinde açıklanarak daralmaya işaret etti. Japonya meclisi,
enflasyonun etkisini hafifletmek için 28,9 trilyon yenlik ek bütçeyi
kabul etti. Risk iştahında yaşanan toparlanma ile sert geri
çekilmenin yaşandığı paritede bugün açıklanacak tarım dışı
istihdam rakamları belirleyici olacak. Paritede 134,24 – 132,90 –
131,75 seviyeleri destek, 135,94 – 137,00 – 138,16 takip edilecek
dirençlerdir.

Günlük Pivot Seviyeleri
   140.19

  139.17  

 137.24   

135.32    

 134.30   

  133.28  

   131.36
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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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