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Piyasa Gündemi

Yurt içinde açıklanan kasım ayı TÜFE rakamı aylık bazda %2,88
oranında artış kaydederken, yıllık TÜFE %85,51 seviyesinden
%84,39 seviyesine gerileme kaydetti. Küresel çapta Çin’in bazı
şehirlerdeki zorunlu test uygulamasını gevşetmesi ile Avrupa
Birliği’nin Rus petrolüne yönelik devreye giren ambargosu ve tavan
fiyat uygulaması dün küresel çapta öne çıkan gelişmeler oldu.
Sıkılaşma ve resesyon kaynaklı risk başlıklarının etkisiyle yeni
haftada küresel risk iştahında zayıflama görülüyor.

Açıklanacak Önemli Ekonomik Veriler       
•    10:00 Almanya – Fabrika Siparişleri Önem: Orta
•    16:30 ABD – Dış Ticaret Dengesi Önem: Orta

Türkiye

Hazine ve Maliye Bakanlığı'nın 2 yıl vadeli tahvil ihalesinde bileşik
faiz %11,09, net satış da 1,12 milyar TL oldu. Türkiye İstatistik
Kurumu verilerine göre enflasyon aylık bazda %2,88 yıllık bazda ise
%84,39 seviyesinde açıklandı. Yıllık enflasyon 1,5 yıl sonra ilk kez
yavaşlarken, aylık bazda yükseliş devam etti. Kasım ayında enerji
grubunun etkisiyle üretici enflasyonunda ise çok daha hızlı bir
toparlanma izlendi. Üretici enflasyonundaki toparlanma tüketici
enflasyonuna göre daha sert oldu. Buna göre ekim ayında %157'yi
aşan yıllık üretici enflasyonu kasım ayında %136,02 aylık bazda ise
%0,74 arttı. Moody's Ukrayna ve Türkiye gibi ülkelerde bankaların
sermaye akışlarındaki sınırlamalardan, zayıf uluslararası
rezervlerden ve yüksek seviyedeki döviz borçlarından kaynaklı çok
yüksek bir risk ile karşı karşıya olduklarını öne sürdü. Yurt içinde
bugün açıklanacak önemli veri akışı bulunmazken, gündeme dair
gelişmeler takip edilebilir.

Avrupa

Euro Bölgesi'nde de perakende satışlar ekimde eylül ayına kıyasla
%1,8 geçen yılın aynı dönemine göre de %2,7 düştü. Ekim ayında
sert ve beklenenden daha fazla bir düşüş yaşanan perakende
satışlar hane halkının yaşam maliyetleri arttıkça harcamalarını
azaltabileceğinin bir işareti oldu. Avrupa’da artan enflasyonun satın
alma gücü üzerindeki baskısının gittikçe daha fazla hissedilmesi ile
perakende ürünlere olan talebin yavaşladığını gösterdi. Avrupa
Merkez Bankası Yönetim Konseyi Üyesi Francois Villeroy de
Galhau, Euro Bölgesi’nde enflasyonun 2023’ün ilk yarısında tepe
yapacağını öngördü ve bu ayki toplantıda faizleri 50 baz puan
artırmaktan yana olduğunu söyledi. Bu söylemi Avrupa Merkez
Bankası Üyesi ve İrlanda Merkez Bankası Başkanı Gabriel
Makhlouf’da destekledi. Euro Bölgesi’nde Kasım ayında hizmet
PMI, 2021 başlarından bu yana görülen en düşük seviye olan 48,5
puana inerek ılımlı resesyona işaret etti. Almanya'da fabrika
siparişlerinin açıklanması bekleniyor.

ABD

ABD’de kasım ayında ISM hizmet sektörü PMI endeksi gerileme
beklentisine karşı 56,5 seviyesinde açıklanarak iyileşmeye devam
ederken, ekim ayına ait fabrika siparişleri %1,0 ile toparlanma
kaydetti. Güçlü gelen verilerin ardından Fed'in faizleri artırmaya
devam edeceği beklentisi güçlenirken, dolar endeksi ve tahvil
getirilerinde toparlanma yaşandı. Günün geri kalanında ABD'de dış
ticaret rakamları takip edilebilir. 

Piyasa Verileri

Pariteler Son Günlük Değ.
(%)

Haftalık Değ.
(%)

Yılbaşı Değ.
(%)

USDTRY 18.6363 -0.03 0.00 39.05
EURTRY 19.5458 -0.01 1.58 29.39
EURUSD 1.0488 0.03 1.58 -7.81
GBPUSD 1.2186 0.06 2.01 -9.95
USDJPY 137.19 0.26 -1.15 19.19

Sepetler Son Günlük Değ.
bp

Haftalık Değ.
bp

Yılbaşı Değ.
bp

½ $ + ½ € 19.2338 10.50 17.25 494.38
Dolar Endeksi 105.4460 15.70 -137.60 977.60
REK 55.7000 - - 796.00

Endeks Vadeliler Son Günlük Değ.
(%)

Haftalık Değ.
(%)

Yılbaşı Değ.
(%)

S&P 500 Yakın Vade 4,003.50 0.01 1.05 -15.87
DAX Yakın Vade 14,433.00 -0.30 0.53 -8.97
Dow Jones Yakın
Vade 34,006.00 0.06 0.44 -6.13

Emtialar Son Günlük Değ.
(%)

Haftalık Değ.
(%)

Yılbaşı Değ.
(%)

Ons Altın 1,770.48 0.21 1.24 -3.23
Gram Altın 1,060.85 0.17 1.24 35.78
WTI 77.54 0.16 -1.31 2.67
BRENT 83.22 0.26 -1.59 7.01
Bakır 3.79 -0.27 3.31 -14.41

Tahviller Son Günlük Değ.
bp

Haftalık Değ.
bp

Yılbaşı Değ.
bp

Türkiye 2 Yıllık 10.8500 37.00 14.00 -1,185.00
Türkiye 10 Yıllık 10.6700 0.00 -17.00 -1,365.00
ABD 10 Yıllık 3.5860 -1.90 -16.80 207.20
ABD 2 Yıllık 4.3960 0.40 -7.90 366.60
Almanya 10 Yıllık 1.8830 3.40 -10.80 206.00
Almanya 2 Yıllık 2.1150 2.00 -7.00 274.30

Gelişmekte Olan
Ülke Kurları Son Günlük Değ.

(%)
Haftalık Değ.

(%)
Yılbaşı Değ.

(%)
USDZAR 17.4635 0.04 2.69 9.47
USDIDR 15,608.55 0.45 -0.75 9.60
USDTRY 18.6363 -0.03 0.00 39.05
USDRUB 63.0650 0.78 3.66 -15.78
USDBRL 5.2813 -0.04 -0.03 -5.21
USDCNY 6.9866 0.35 -2.43 9.92
USDMXN 19.7436 0.07 2.64 -3.79
USDCZK 23.1798 0.01 -1.70 5.94
USDHUF 394.3000 -0.04 0.20 21.43
USDPLN 4.4897 -0.09 -0.84 11.28
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Euro/Dolar

Euro Bölgesi'nde perakende satışlar ekimde eylül ayına kıyasla
%1,8 geçen yılın aynı dönemine göre de %2,7 düştü. Avrupa’da
artan enflasyonun satın alma gücü üzerindeki baskısının gittikçe
daha fazla hissedilmesi ile perakende ürünlere olan talebin
yavaşladığını gösterdi. Euro Bölgesi’nde Kasım ayında hizmet PMI,
2021 başlarından bu yana görülen en düşük seviye olan 48,5 puana
inerek ılımlı resesyona işaret etti. ABD’de ise kasım ayı ISM hizmet
sektörü PMI endeksi gerileme beklentisine karşı 56,5 seviyesinde
açıklanarak iyileşmeye devam ederken, ekim ayına ait fabrika
siparişleri %1,0 ile toparlanma kaydetti. Dolar endeksinde ve tahvil
getirilerinde toparlanma yaşanırken paritede 1,0428 – 1,0374 ve
1,0320 seviyeleri destek, 1,0533 – 1,0600 ve 1,0644 izlenen
dirençlerdir.

Günlük Pivot Seviyeleri
   1.0676

  1.0636  

 1.0560   

1.0485    

 1.0445   

  1.0405  

   1.0330

GBP/USD

İngiltere’de hizmet sektörü kasım ayında daralmaya işaret etti.
Ülkede hizmet PMI, 50 eşik değerin altında ve beklentilere paralel
48,8 seviyesinde açıklandı. ABD’de ise hizmet PMI 46,2 ile 50 eşik
değerin altındaki seyrini sürdürürken, ISM hizmet PMI 56,2 ile
beklentileri aştı. ABD’de fabrika siparişleri ise ekim ayında %1’lik
artış göstererek beklentileri aştığı görüldü. Dün zayıf seyirlerde
güne başlayan dolar endeksi günü yükselişle tamamlarken son
dönemdeki zayıf seyirlerden sonra tepki hareketi verdiği görüldü.
Bugün İngiltere’de veri akışı sakin. ABD’de ise dış ticaret dengesi
takip edilecek. Paritede bugün 1,2135 – 1,2070 ve 1,2030 seviyeleri
destek olarak izlenebilir. Yukarıda ise 1,2223 – 1,2262 ve 1,2320
seviyeleri direnç olarak takip edilebilir.

Günlük Pivot Seviyeleri
   1.2183

  1.2156  

 1.2112   

1.2069    

 1.2042   

  1.2015  

   1.1971
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USD/TRY

Yurt içerisinde tüketici enflasyonu kasım ayında yıllık %85,51
seviyesinden %84,39 seviyesine yavaşladı. Aylık tüketici
enflasyonu beklentimiz olan %3,10 seviyesinin altında %2,88 artış
kaydetti. Yurt içi üretici enflasyonu ise aylık %0,74 ve yıllık
%136,02’lik artış gösterdi. ABD’de hizmet PMI kasım ayında 46,2
ile beklentiye paralel gerçekleşse de 50 eşik değerin altında kaldı.
ISM hizmet PMI ise 56,5 ile beklentilerin üzerinde açıklandı. Fabrika
siparişleri tarafı da ekim ayında %1 artış göstererek beklentilerin
üzerinde artış kaydetti. Açıklanan verilerin fiyatlamalara etkisinin
çok sınırlı kaldığını görüyoruz. Kurda yataya yakın ve düşük
volatilitede seyirler devam ediyor. Dolar/TL, bu sabah saat 08:40
itibariyle 18,63’lü seviyelerde yatay seyrine devam ediyor.

Günlük Pivot Seviyeleri
   18.7110

  18.6843  

 18.6601   

18.6359    

 18.6092   

  18.5825  

   18.5583

EUR/TRY

Euro Bölgesi'nde perakende satışlar ekimde eylül ayına kıyasla
%1,8 geçen yılın aynı dönemine göre de %2,7 düştü. Bölgede
kasım ayında hizmet PMI, 2021 başlarından bu yana görülen en
düşük seviye olan 48,5 puana inerek ılımlı resesyona işaret etti.
Yurt içinde kasım ayı enflasyonu aylık bazda %2,88 yıllık bazda ise
%84,39 seviyesinde açıklandı. Yıllık enflasyon 1,5 yıl sonra ilk kez
yavaşlarken, aylık bazda yükseliş devam etti. Enerji grubunun
etkisiyle üretici enflasyonunda ise çok daha hızlı bir toparlanma
izlendi. Ekim ayında %157'yi aşan yıllık üretici enflasyonu kasım
ayında %136,02, aylık bazda ise %0,74 arttı. Avrupa cephesinde
bugün fabrika siparişleri, yurt içinde ise gündeme dair gelişmeler
izlenebilir. Euro/TL kuru bu sabah 08:30 saatlerinde 19,53’lü
seviyelerden fiyatlanıyor.

Günlük Pivot Seviyeleri
   19.8988

  19.8232  

 19.6852   

19.5472    

 19.4716   

  19.3961  

   19.2581
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XAU/USD

Ons altın son günlerde yeniden 1800$ bölgesine doğru
yükselmesine karşın bu seviyenin üzerinde kapanışlarda zorlandığı
görülüyor. Bu nedenle dün itibariyle zayıf seyirler izlediğimiz ons
altında bu sabah spot piyasada 1766-1776$ aralığında işlemler
görülüyor. Dolar endeksi ise 105,02-105,34 arasında bulunuyor.
Dolar endeksi dün 104,00-105,00 puan aralığındaydı ancak yeniden
105,00 puanın üzerine doğru yükselmesi, ons altını baskıladığı için
bu sabah ons altında zayıf seyirler izleniyor. Bugün için ABD'de
açıklanacak önemli bir veri akışı bulunmuyor. Bu nedenle veri bazlı
hareket beklenmeyebilir. Gelecek hafta yapılacak Fed toplantısına
kadar piyasa temkinli kalabilir. Ons altında 1756$ - 1741$ - 1727$
destek noktaları, 1784$ - 1796$ - 1810$ direnç noktaları olarak
izlenebilir.

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

ECB Yönetim Konseyi Üyesi Francois Villeroy de Galhau, bu ayki
toplantıda faizleri 50 baz puan artırmaktan yana olduğunu ifade etti.
Avrupa Merkez Bankası Üyesi ve İrlanda Merkez Bankası Başkanı
Gabriel Makhlouf, bankanın yüksek enflasyon nedeniyle bu ay da
en az 50 baz puanlık artışla devam etmesi gerektiğini söyledi. Yeni
haftada küresel risk iştahında zayıflama gözlenirken, hisse
piyasalarında satıcılı bir fiyatlama etkili oldu. Avrupa borsaları dün
günü hafif satıcılı bir seyirlerle tamamlarken, Almanya borsası da
benzer bir görünüm ortaya koydu. Bu sabah hafif satıcılı bir seyrin
etkili olduğu DAX vadelisinde 14.425 – 14.396 - 14.372 ve 14.337
seviyeleri kısa vadeli destek olarak, 14.475 – 14.554 – 14.594 ve
14.618 seviyeleri de kısa vadeli direnç olarak takip edilebilir. 

Günlük Pivot Seviyeleri
   14,592.00

  14,537.00  

 14,447.00   

14,357.00    

 14,302.00   

  14,247.00  

   14,157.00
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Dow Jones Yakın Vade

Dow Jones endeksi dünü %1,40 düşüşle 33.947 puandan
tamamladı. Küresel piyasalarda, Fed ile ilgili beklentiler fiyatları
etkilemeye devam ediyor. Fed'in aralık ayı toplantısı için 50 baz
puanlık ihtimaller güçlü kalsa bile gelecek sene için faiz artışına
devam edeceğine yönelik haber akışları da bulunuyor. Resesyon
ihtimaline rağmen Fed para politikasında sıkılaşmaya devam
edeceğine dair beklentiler, dün ABD borsalarında satışa neden
oldu. Bu sabah ABD vadelileri karışık seyrediyor. Dolar endeksi
105,00 puanın üzerine yükseldi. Gelecek hafta 13-14 Aralık
tarihlerinde Fed toplantısı olacak. O güne kadar Fed tedirginliği,
borsaları baskılayabilir. Bugün için veri takvimi sakin. Sözleşme için
34.237 - 34.551 - 34.855 direnç noktaları, 33.772 - 33.481 - 33.162
destek noktaları olarak izlenebilir.

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 %1,79 kayıpla 3.998 seviyesinden kapattı.
13-14 Aralık tarihlerinde yapılacak Fed toplantısına yönelik 50 baz
puanlık ihtimaller güçlü kalmaya devam ediyor. Bir süre 50 baz
puan faiz artışı beklentisi fiyatlara yansıtıldı ve dolar gevşek
seyretmişti. Fed Başkanı Powell'da faiz artış hızını
yavaşlatacaklarına değinmişti. Ancak, piyasalar buna rağmen
gelecek sene için Fed'in para politikasında sıkılaşmaya devam
edeceğini fiyatlıyor. Resesyon ihtimaline karşın Fed'in mevcut
duruşunu bir süre daha koruma ihtimali konuşuluyor. Bu da
borsalarda risk iştahını zayıflatırken, dolar pozitif bir tabloya yol
açıyor. Bu sabah ABD vadelileri karışık seyrediyor. Veri takvimi
sakin. Sözleşme için 3.967 - 3.929 - 3.889 destek noktaları, 4.040 -
4.076 - 4.118 direnç noktaları.

Günlük Pivot Seviyeleri
   4,073.17

  4,048.58  

 4,009.42   

3,970.25    

 3,945.67   

  3,921.08  

   3,881.92
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Brent Petrol

Petrol fiyatları bu sabah yatay seyrediyor. 05 Aralık itibariyle Avrupa
Birliği'nin Rusya'ya petrol ambargosu başladı. Bu yaptırımların uzun
vadeli etkilerinin nasıl olacağı merak ediliyor. Suudi Arabistan,
Asya'ya olan petrol fiyatını düşürdüğünü belirtti. Bu adım, S.
Arabistan'ın talep konusunda endişeli olduğunu ve bu nedenle
düşürüldüğü şeklinde yorumlanıyor. Petrol fiyatları üzerinde
olumsuz bir baskı yaratabilir. Rusya'ya petrol ambargosunu
konuştuğumuz bu dönemde, Çin ve Hindistan'ın, Rusya'dan petrol
almaya devam ettiğine yönelik haberler geliyor. İki ülke, Rusya'ya
dair petrol ambargosu uygulamıyor. Bugün için veri takvimi sakin.
Brent petrolde 84,24$ - 85,98$ - 87,59$ direnç noktaları, 81,38$ -
79,82$ - 78,32$ destek noktaları olarak takip edilebilir.

Günlük Pivot Seviyeleri
   88.98

  86.80  

 85.18   

83.56    

 81.38   

  79.21  

   77.59

USD/JPY

Haftanın ilk işlem günü ABD'de kasım ayı ISM hizmet sektörü PMI
endeksi gerileme beklentisine karşı 56,5 seviyesinde açıklanarak
iyileşmeye devam ederken, ekim ayına ait fabrika siparişleri %1,0
ile toparlanma kaydetti. Japonya’da ekim ayında tüm hane halkı
harcamaları artan enflasyon ve düşen reel ücretlere karşı yıllık
%1,2 artışla beklentileri aşarken, yılın son çeyreğine güçlü başladı.
Güçlü gelen verilerin ardından dolar endeksinde ve tahvil
getirilerinde toparlanma yaşanırken, paritede kayıpların bir kısmının
geri alındığı takip ediliyor. Toparlanma çabasının öne çıktığı
paritede 137,47 – 138,15 ve 138,70 takip edilen direnç seviyeleridir.
Geri çekilmenin tekrar etkili olması durumunda 136,48 – 135,82 ve
135,00 izlenen destek noktalarıdır.

Günlük Pivot Seviyeleri
   141.07

  140.33  

 139.85   

139.37    

 138.63   

  137.90  

   137.42
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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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