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Piyasa Gündemi

ABD’de beklentilerin üzerinde açıklanan tarım dışı istihdam verisi ilk
fiyatlamalarda küresel risk iştahı üzerinde baskı oluşturdu. Ek
kesintiye gidilebileceğine dair değerlendirmelerin öne çıktığı ve
pazar günü gerçekleşen OPEC toplantısında 5 Ekim’de alınan 2
milyon varillik azaltma kararının sürdürüleceği açıklandı. Bugün
küresel çapta hizmet PMI rakamları ile yurt içinde kasım ayı
enflasyon rakamları açıklanacak. Piyasadaki genel beklentiler
TÜFE’nin aylık bazda %3,0 artış kaydetmesi yönünde. 

Açıklanacak Önemli Ekonomik Veriler       
•    10:00 Türkiye – TÜFE/ÜFE Önem: Yüksek
•    18:00 ABD – ISM Hizmet PMI Önem: Yüksek

Türkiye

Finansal kesim dışındaki firmaların net döviz pozisyon açığı
Eylül'de aylık 6,01 milyar dolar düşüşle 83,1 milyar dolar olarak
gerçekleşti. Böylelikle reel kesimin döviz açığında 2010 Kasım
ayından bu yana en düşük seviye kaydedildi. Ticaret Bakanı
Mehmet Muş tarafından açıklanan Kasım ayı geçici ticaret verilerine
göre Kasım ayında ihracat %1,9 artışla 21,9 milyar dolar oldu.
İthalat ise 30,7 milyar dolar olarak kaydedildi. Böylelikle Kasım'da
dış ticaret açığı %61 artışla 8,8 milyar dolar oldu. TCMB Başkanı
Şahap Kavcıoğlu, arz kapasitesini artırıp, cari fazla vermeye ve
liralaşmayı yaygınlaştırmaya yönelik kararlı adımlar atıldığını
vurguladı. Yurt içinde günün majör başlığı enflasyon rakamları
olacak.

Avrupa

ECB Başkanı C. Lagarde, sürdürülebilir büyümeye ulaşabilmek için
maliye ve para politikaları uyum içinde olması gerektiğini söyledi.
Euro Bölgesi'nde ise ÜFE Ekim'de aylık %2,9 azalırken yıllık %30,8
arttı. Artış hızı hala %30'un üzerinde olsa da, bu seviye Eylül ayına
kıyasla %10'dan fazla bir düşüşe işaret etti ve ilerleyen dönemde
tüketiciler üzerindeki baskının zayıfladığını gösterebileceğini
gösterdi. Söz konusu dönemde Euro Bölgesi'nde yıllık bazda üretici
fiyatları enerji sektöründe %65,8 ve ara mallarda da %17,4 artış
gösterdi. Avrupa Birliğinin ardından G7 üyesi ülkeler ve Avustralya
da Rusya'dan deniz yoluyla taşınan petrole varil başına 60 dolar
tavan fiyat uygulanmasında anlaştı. Euro Bölgesi'nde bugün
perakende satışlar ve hizmet PMI endeksinin açıklanması
bekleniyor.

ABD

ABD'de tarım dışı istihdam piyasa tahminlerinin üzerinde 263 bin
gelirken, işsizlik oranı %3,7 oranında açıklanarak değişim
göstermedi. Ortalama saatlik kazançlar ise aylık %0,55, yıllık %5,09
artış gösterdi. Ortalama çalışma saati 0,1 saat düşüşle 34,4 saat
oldu. Ülkede işgücüne katılım oranı %62,2'den %62,1'e indi.
Beklentileri aşan istihdam rakamının ardından dolar endeksinde ve
tahvil getirilerinde tekrar toparlanma etkili oldu. ABD’de bugün
kasım ayı ISM hizmet PMI rakamları ve fabrika siparişleri takip
edilecek. 

Piyasa Verileri

Pariteler Son Günlük Değ.
(%)

Haftalık Değ.
(%)

Yılbaşı Değ.
(%)

USDTRY 18.6304 -0.01 0.01 39.00
EURTRY 19.6995 0.38 2.32 30.41
EURUSD 1.0574 0.31 2.31 -7.05
GBPUSD 1.2327 0.36 3.17 -8.91
USDJPY 134.62 0.23 -3.11 16.96

Sepetler Son Günlük Değ.
bp

Haftalık Değ.
bp

Yılbaşı Değ.
bp

½ $ + ½ € 19.1288 -0.90 10.75 483.88
Dolar Endeksi 104.2250 -28.10 -245.60 855.50
REK 55.7000 - - 796.00

Endeks Vadeliler Son Günlük Değ.
(%)

Haftalık Değ.
(%)

Yılbaşı Değ.
(%)

S&P 500 Yakın Vade 4,067.75 -0.19 2.46 -14.52
DAX Yakın Vade 14,535.00 0.00 0.87 -8.33
Dow Jones Yakın
Vade 34,425.00 -0.10 1.64 -4.97

Emtialar Son Günlük Değ.
(%)

Haftalık Değ.
(%)

Yılbaşı Değ.
(%)

Ons Altın 1,803.43 0.33 3.64 -1.43
Gram Altın 1,080.22 0.26 3.66 38.26
WTI 80.47 0.18 4.68 6.54
BRENT 85.95 0.03 2.86 10.52
Bakır 3.78 1.55 3.90 -14.63

Tahviller Son Günlük Değ.
bp

Haftalık Değ.
bp

Yılbaşı Değ.
bp

Türkiye 2 Yıllık 10.4800 -14.00 -33.00 -1,222.00
Türkiye 10 Yıllık 10.6700 -8.00 -17.00 -1,365.00
ABD 10 Yıllık 3.5350 4.20 -15.80 202.10
ABD 2 Yıllık 4.3210 4.90 -13.00 359.10
Almanya 10 Yıllık 1.8490 2.80 -12.60 202.60
Almanya 2 Yıllık 2.0950 7.30 -9.90 272.30

Gelişmekte Olan
Ülke Kurları Son Günlük Değ.

(%)
Haftalık Değ.

(%)
Yılbaşı Değ.

(%)
USDZAR 17.3011 -1.09 0.72 8.45
USDIDR 15,420.50 0.28 -2.11 8.27
USDTRY 18.6304 -0.01 0.01 39.00
USDRUB 62.4650 -0.06 1.53 -16.59
USDBRL 5.2195 0.00 -2.72 -6.32
USDCNY 6.9590 -0.93 -3.46 9.49
USDMXN 19.3834 0.07 0.37 -5.55
USDCZK 23.0501 -0.39 -2.07 5.34
USDHUF 387.1300 -0.46 -1.59 19.22
USDPLN 4.4189 -0.51 -2.42 9.53

444 0 435 www.gedikyatirim.com.tr

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


Gedik Forex Bülten 05 Aralık 2022

Euro/Dolar

Euro Bölgesi’nde ekim ayında üretici fiyat endeksi aylık %2,9
azalırken yıllık %30,8 artışla 9 ayın en düşük seviyesine geriledi.
Üretici fiyat endeksinin gerilemesinde enerji maliyetlerinin etkili
olduğu belirtildi. Avrupa Merkez Bankası Başkanı C. Lagarde,
sürdürülebilir büyüme için maliye ve para politikaları uyum içinde
olması gerektiğini söyledi. ABD'de tarım dışı istihdam piyasa
tahminlerinin üzerinde 263 bin gelirken, işsizlik oranı %3,7 oranında
açıklanarak değişim göstermedi. Ortalama saatlik kazançlar ise
aylık %0,55, yıllık bazda %5,09 artış gösterdi. Beklentileri aşan
istihdam rakamının ardından dolar endeksinde ve tahvil getirilerinde
tekrar toparlanma etkili oldu. Paritede 1,0616 – 1,0645 ve 1,0694
direnç, 1,0504 – 1,0470 ve 1,0444 izlenen destek noktalarıdır.

Günlük Pivot Seviyeleri
   1.0516

  1.0483  

 1.0448   

1.0414    

 1.0380   

  1.0347  

   1.0313

GBP/USD

Cuma günü ABD’de istihdam verileri takip edildi. ABD’de tarım dışı
istihdam Kasım’da 263 bin kişi artış kaydederek 200 binlik beklentiyi
aşarken, işsizlik ise geçen aya paralel %3,7 olarak gerçekleşti.
Ortalama saatlik kazançlar ise aylık %0,3’lük artış beklentisinin
üzerinde %0,6 artış kaydederek güçlü görünüm sergiledi. ABD’de
güçlü gelen istihdam verilerinin açıklanması ile beraber dolar
endeksi hızlıca değer kazansa da kalıcılık sağlayamadı ve geçen
haftayı düşüş eğiliminde kapadı. Bugün İngiltere’de hizmet PMI,
ABD’de ise fabrika siparişleri ve hizmet PMI verileri izlenecek.
Haftaya yükseliş eğiliminde başlayan paritede 1,2345 üzerindeki
fiyatlamalarda 1,2400 ve 1,2450 seviyeleri direnç; aşağıda ise
1,2310 - 1,2225 – 1,2165 seviyeleri destek olarak takip edilebilir.

Günlük Pivot Seviyeleri
   1.2275

  1.2215  

 1.2167   

1.2120    

 1.2059   

  1.1999  

   1.1951
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USD/TRY

Yurt içerisinde Ticaret Bakanlığı’nın geçici dış ticaret verilerine göre
Kasım ayında dış ticaret açığı 8,8 milyar dolar olarak gerçekleşti.
Böylece Ocak – Kasım arası kümülatif dış ticaret açığı 99,8 milyar
dolar oldu. ABD tarafında ise tarım dışı istihdam Kasım’da 263 bin
artış kaydederek beklentileri aşarken, işsizlik oranı ise %3,7 ile
beklentilere paralel gerçekleşti. Diğer taraftan ortalama saatlik
kazançlar Kasım’da aylık %0,6 ve yıllık %5,1 ile beklentilerin
üzerinde güçlü görünüm sergiledi. Açıklanan verilerin fiyatlamalara
etkisinin çok sınırlı kaldığını söyleyebiliriz. Bugün yurt içerisinde
enflasyon verileri, ABD’de ise hizmet PMI ve fabrika siparişleri takip
edilecek. Dolar/TL, bu sabah saat 08:40 itibariyle 18,63’lü
seviyelerde yatay seyrini devam ettirdiği görülüyor.

Günlük Pivot Seviyeleri
   18.7305

  18.6950  

 18.6617   

18.6285    

 18.5929   

  18.5574  

   18.5241

EUR/TRY

Euro Bölgesi’nde ekim ayında üretici fiyat endeksi aylık %2,9
azalırken yıllık %30,8 artışla 9 ayın en düşük seviyesine geriledi.
ECB Başkanı C. Lagarde, sürdürülebilir büyüme için maliye ve para
politikaları uyum içinde olması gerektiğini söyledi. Finansal kesim
dışındaki firmaların net döviz pozisyon açığı Eylül'de aylık 6,01
milyar dolar düşüşle 83,1 milyar dolar olarak gerçekleşti. Böylelikle
reel kesimin döviz açığında 2010 Kasım ayından bu yana en düşük
seviye kaydedildi. TCMB Başkanı Şahap Kavcıoğlu, arz
kapasitesini artırıp, cari fazla vermeye ve liralaşmayı
yaygınlaştırmaya yönelik kararlı adımlar atıldığını vurguladı. Yurt
içinde enflasyon rakamları günün majör başlığı olarak takip
eidlecek. Euro/TL kuru bu sabah 08:30 saatlerinde 19,70’li
seviyelerden fiyatlanıyor.

Günlük Pivot Seviyeleri
   19.5823

  19.5218  

 19.4649   

19.4080    

 19.3474   

  19.2869  

   19.2300
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XAU/USD

Küresel piyasalarda gelecek hafta yapılması beklenen Fed
toplantısına doğru zaman daralıyor. 13-14 Aralık tarihlerinde
yapılacak Fed toplantısı öncesi son gelen veriler ve yetkililerin
açıklamaları, faiz artış hızının yavaşlayacağı yönünde bulunuyor.
Bu nedenle 50 baz puanlık faiz artış ihtimali daha yüksek ve dolar
gevşek seyrini sürdürüyor. Bu sabah Dolar endeksi 104,10 - 104,60
aralığında yatay seyrediyor. Bugün içinde ABD'den açıklanacak
veriler takip edilebilir. Verilerin etkisinin sınırlı kalması beklenebilir.
Cuma günü de ABD'de tarım dışı istihdam kasım ayında beklentileri
aşarken, işsizlik oranı ekim ayıyla aynı seviyede gerçekleşti. Bu
hafta Fed üyelerinin konuşmaları pek olmaz. Ons altında 1816$ -
1831$ - 1843$ direnç noktaları, 1796$ - 1784$ - 1772$ destek
noktaları.

Günlük Pivot Seviyeleri
   1,768.84

  1,763.76  

 1,759.51   

1,755.27    

 1,750.19   

  1,745.12  

   1,740.87

DAX Yakın Vade

Euro Bölgesi’nde cuma günü açıklanan ekim ayı ÜFE rakamında
aylık bazda %2,9 oranında düşüş yaşanırken, yıllık ÜFE rakamı
%41,9’dan %30,8 seviyesine geriledi. ABD’de beklentilerin üzerinde
açıklanan tarım dışı istihdam verisi riskli varlıklarda ilk
fiyatlamalarda satış baskısının artış kaydetmesine neden olsa da ilk
fiyatlamaların ardından küresel piyasalarda kayıplar büyük oranda
geri alındı. Avrupa borsaları cuma gününü genel olarak hafif satıcılı
bir seyirle tamamlarken, Almanya borsası hafif alıcılı bir kapanış
gerçekleştirdi. Bugün Avrupa’da hizmet PMI rakamları takip
edilecektir. Bu sabah yatay bir seyrin izlendiği DAX vadelisinde
14.594 - 14.618 - 14.637 ve 14.709 seviyeleri direnç olarak, 14.495
– 14.454 – 14.425 ve 14.372 seviyeleri de destek olarak takip
edilebilir. 

Günlük Pivot Seviyeleri
   14,684.33

  14,605.67  

 14,507.33   

14,409.00    

 14,330.33   

  14,251.67  

   14,153.33
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Dow Jones Yakın Vade

Dow Jones endeksi cuma gününü %0,10 sınırlı yükselişle 34.429
puandan tamamladı. Geçtiğimiz hafta, Fed Başkanı Powell'ın
konuşması, doların yatay ve zayıf seyrini destekledi. Powell, faiz
artış hızının yavaşlatılacağına dair sinyaller verince, borsalara da
moral olmuştu. Ancak etkisi kısa soluklu oldu ve piyasalar 13-14
Aralık tarihlerinde yapılacak Fed toplantısına odaklanmış durumda.
Cuma günü açıklanan kasım ayı ABD'de tarım dışı istihdam
beklentileri aşarken, işsizlik oranı ise bir önceki aya göre aynı
gerçekleşti. Veri sonrası ABD borsaları üzerinde etkisi sınırlı kaldı.
Dolar endeksi yatay seyrini korumaya devam ediyor. Bugün için
ABD'den açıklanacak veriler izlenebilir. Sözleşme için 34.679 -
34.923 - 35.194 direnç noktaları, 34.179 - 33.935 - 33.668 destek
noktaları.

Günlük Pivot Seviyeleri
   34,709.00

  34,515.00  

 34,193.00   

33,871.00    

 33,677.00   

  33,483.00  

   33,161.00

S&P 500 Yakın Vade

S&P 500 endeksi cuma gününü %0,12 sınırlı kayıpla 4.071
seviyesinden kapattı. Küresel piyasalarda, cuma günü açıklanan
istihdam verileri takip edildi. ABD'de kasım ayına yönelik tarım dışı
istihdam beklentileri aştı. İşsizlik oranı ise ekim ayıyla aynı seviyede
gerçekleşti. İstihdam verileri sonrası 13-14 Aralık Fed toplantısına
yönelik beklentiler değişiklik göstermezken, dolarda yatay seyrini
korudu. Bugün içinde ABD'den açıklanacak veriler bulunuyor.
Ancak borsalar üzerinde etkisi sınırlı kalabilir. Piyasalar artık 14
Aralık günü açıklanması beklenen Fed toplantısına odaklanmış
durumda. Toplantı öncesinde açıklanacak verilerin etkisi
fiyatlamalar nezdinde sınırlı kalabilir. Sözleşme için 4.040 - 4.004 -
3.967 destek noktaları, 4.101 - 4.137 - 4.173 direnç noktaları olarak
izlenebilir.

Günlük Pivot Seviyeleri
   4,071.75

  4,060.50  

 4,047.25   

4,034.00    

 4,022.75   

  4,011.50  

   3,998.25
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Brent Petrol

Petrol fiyatları yeni haftaya yatay başladı. Çin sıfır kovid politikasını
uygulamaya devam ediyor ve vaka sayılarına rağmen yeni
önlemlerin kalkacağına yönelik gelen haber akışları, petrol fiyatlarını
da olumlu etkiliyor. Bu hafta içinde Çin'deki haberler, petrol
fiyatlarının seyri açısından izlenebilir. OPEC+ grubu aylık toplantısı
04 Aralık Pazar yapıldı. Online yapılan toplantının 20 dakika kadar
sürdüğü ve yeni bir karar alınmadığı belirtiliyor. Mevcut karar günlük
2 milyon varil üretim kesintisine devam edileceği yönünde. Avrupa
Birliği'nin, Rus petrolüne ambargosunun bugün itibariyle başlaması
bekleniyor. Rusya'da tavan fiyat uygulayan ülkelere petrol
satmayacağını belirtti. Brent petrol için 84,76$ - 83,29$ - 82,00$
destek noktaları, 87,36$ - 88,84$ - 90,35$ direnç noktaları.

Günlük Pivot Seviyeleri
   88.82

  87.85  

 85.95   

84.04    

 83.07   

  82.10  

   80.19

USD/JPY

Haftanın son işlem günü ABD'de tarım dışı istihdam piyasa
tahminlerinin üzerinde 263 bin gelirken, işsizlik oranı %3,7 oranında
açıklanarak değişim göstermedi. Ortalama saatlik kazançlar ise
aylık %0,55, yıllık %5,09 artış gösterdi. Ülkede işgücüne katılım
oranı %62,2'den %62,1'e indi. Japaonya’da bu sabah hizmet
sektörü PMI endeksi Kasım ayında 50.3 seviyesine düştü ve Kasım
ayında üç ayın en yavaş artışını kaydetti. BoJ Başkanı H. Kuroda,
politika yapıcıların finansal piyasalarda istenmeyen sonuçlardan
kaçınmak için ekonomik risklere karşı hazırlıklı olmaları ve
ekonomik politikaları hakkında açık, yeterli ve zamanında iletişim
sunmaları gerektiğini söyledi. Paritede 133,60 – 132,90 – 132,10
seviyeleri destek, 135,00 – 136,00 – 137,00 takip edilecek
dirençlerdir.

Günlük Pivot Seviyeleri
   141.02

  140.34  

 139.43   

138.52    

 137.84   

  137.16  

   136.25
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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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