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Piyasa Gündemi

ABD cephesinde son açıklanan ekonomik verilerin beklentilerden
daha iyi gelmesi, Fed’in faiz artırımlarının ekonominin hızını
enflasyonu düşürecek ölçüde yavaşlatamadığı ve Fed’in nihai faiz
oranının düşünülenden daha yüksek seviyelerde olabileceğine dair
endişeler bu hafta küresel risk iştahı üzerinde baskı oluşturuyor.
Ekonomik veriler, merkez bankalarının kararları ve resesyon
kaynaklı endişeler risk iştahını şekillendirmeye devam edecektir. 

Açıklanacak Önemli Ekonomik Veriler       
•    10:00 Almanya – Sanayi Üretimi Önem: Orta
•    13:00 Euro Bölgesi – GSYH 2022/3Ç Önem: Orta

Türkiye

TCMB kasım ayında gıda grubu yıllık enflasyonundaki yükselişte
taze meyve ve sebze ile süt ürünlerinin öne çıktığını, buna karşın
grup geneline yayılan artışların devam ettiğini belirtti. TCMB Kasım
ayı fiyat değerlendirmesinde yıllık enflasyondaki gerilemeyi enerji ve
temel mal gruplarının sürüklediğini ifade etti. TCMB Kasım ayına
ilişkin olarak TÜFE ve ÜFE bazlı reel efektif döviz kurunu yayımladı.
ÜFE bazlı reel kurda yüksek seyir Kasım'da devam ederken, TÜFE
bazlı reel efektif kurda sınırlı bir yükseliş izlendi. TCMB Başkanı
Şahap Kavcıoğlu, enflasyondaki düşüşün sadece baz etkisinden
kaynaklanmadığını belirterek “Faiz, kur politikası, rezerv politikası
gibi birçok politika enflasyonda daha da gerilemeye sebep olacak”
diye konuştu. ABD'nin 2023 savunma bütçesini de içeren Ulusal
Savunma Yetkilendirme Yasa (NDAA) tasarısının son halinden,
Temsilciler Meclisince Türkiye’nin F-16 alımını sınırlandırmak üzere
konulan maddeler de çıkarıldı. Yurt içinde bugün gündeme dair
gelişmeler takip edilebilir.

Avrupa

Avrupa'nın en büyük ekonomisi olan Almanya'da fabrika siparişleri
ekim ayında beklentilerin üzerinde %0,8 artarak imalat sektöründe
iyileşme olduğuna işaret etti. Ülkede 2 ay üst üste azalan siparişler
talebin toparlandığını göstererek iyimserlik yarattı. Avrupa Merkez
Bankası baş ekonomisti Philip Lane, enflasyonda tepe noktasına
ulaşılıp ulaşılmadığının belirsiz olduğunu, ancak bu noktaya
yaklaşıldığını belirtirken, enflasyonu düşürmek için daha faiz
artırımına ihtiyaç olacağını da savundu. Avrupa cephesinde bugün
üyelerin açıklamaları ve 3. Çeyrek büyüme rakamlarının
açıklanması bekleniyor.

ABD

ABD Ticaret Bakanlığı'nın verilerine göre dış ticaret açığı ekim
ayında önceki aya kıyasla %5,4 artışla 78,2 milyar dolara yükseldi.
Bu dönemde ithalat %0,6 artarak 334,8 milyar dolara yükselirken
ihracat %0,7 düşüşle 256,6 milyar dolara geriledi. Böylece dış
ticaret açığı ihracattaki düşüş ve ithalattaki yükselişle ikinci ayda da
artışını sürdürdü. Önceki ayın dış ticaret açığı rakamı 73,3 milyar
dolardan 74,1 milyar dolara revize edildi.

Piyasa Verileri

Pariteler Son Günlük Değ.
(%)

Haftalık Değ.
(%)

Yılbaşı Değ.
(%)

USDTRY 18.6339 0.00 0.00 39.03
EURTRY 19.4781 -0.18 0.43 28.95
EURUSD 1.0453 -0.17 0.44 -8.12
GBPUSD 1.2117 -0.18 0.51 -10.46
USDJPY 137.70 0.53 -0.27 19.64

Sepetler Son Günlük Değ.
bp

Haftalık Değ.
bp

Yılbaşı Değ.
bp

½ $ + ½ € 19.2188 -1.50 24.35 492.88
Dolar Endeksi 105.7940 21.60 -15.60 1,012.40
REK 55.7000 - - 796.00

Endeks Vadeliler Son Günlük Değ.
(%)

Haftalık Değ.
(%)

Yılbaşı Değ.
(%)

S&P 500 Yakın Vade 3,945.75 0.02 -3.32 -17.08
DAX Yakın Vade 14,309.00 -0.31 -0.76 -9.76
Dow Jones Yakın
Vade 33,644.00 0.03 -2.76 -7.13

Emtialar Son Günlük Değ.
(%)

Haftalık Değ.
(%)

Yılbaşı Değ.
(%)

Ons Altın 1,772.49 0.05 0.14 -3.12
Gram Altın 1,061.90 0.04 0.18 35.91
WTI 74.55 0.12 -7.59 -1.30
BRENT 79.69 0.07 -8.35 2.46
Bakır 3.76 -1.13 1.60 -15.11

Tahviller Son Günlük Değ.
bp

Haftalık Değ.
bp

Yılbaşı Değ.
bp

Türkiye 2 Yıllık 10.8300 -2.00 18.00 -1,187.00
Türkiye 10 Yıllık 10.8100 14.00 1.00 -1,351.00
ABD 10 Yıllık 3.5430 1.70 -14.40 202.90
ABD 2 Yıllık 4.3700 2.00 0.20 364.00
Almanya 10 Yıllık 1.8050 -7.80 -11.90 198.20
Almanya 2 Yıllık 2.0670 -4.80 -2.50 269.50

Gelişmekte Olan
Ülke Kurları Son Günlük Değ.

(%)
Haftalık Değ.

(%)
Yılbaşı Değ.

(%)
USDZAR 17.3471 0.02 0.47 8.74
USDIDR 15,643.05 0.12 -0.01 9.84
USDTRY 18.6339 0.00 0.00 39.03
USDRUB 63.0150 -0.61 3.26 -15.85
USDBRL 5.2359 -0.03 0.89 -6.02
USDCNY 6.9830 -0.19 -1.44 9.87
USDMXN 19.8244 0.32 2.77 -3.40
USDCZK 23.2654 0.20 -0.55 6.33
USDHUF 393.9650 0.22 0.23 21.33
USDPLN 4.4898 0.25 0.06 11.29
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Euro/Dolar

Almanya'da fabrika siparişleri ekim ayında beklentilerin üzerinde
%0,8 artarak imalat sektöründe iyileşme olduğuna işaret etti.
Ülkede 2 ay üst üste azalan siparişler talebin toparlandığını
göstererek iyimserlik yarattı. ECB baş ekonomisti Philip Lane,
enflasyonda tepe noktasına ulaşılıp ulaşılmadığının belirsiz
olduğunu, ancak bu noktaya yaklaşıldığını belirtirken, enflasyonu
düşürmek için daha faiz artırımına ihtiyaç olacağını da savundu.
ABD’de dış ticaret açığı ekim ayında önceki aya kıyasla %5,4
artışla 78,2 milyar dolara yükseldi. Dış ticaret açığı ihracattaki
düşüş ve ithalattaki yükselişle ikinci ayda da artışını sürdürdü. Dar
bantta fiyatlamanın yaşandığı paritede 1,0496 – 1,0520 ve 1,0545
seviyeleri direnç, 1,0426 – 1,0392 ve 1,0355 izlenen destek
noktalarıdır.

Günlük Pivot Seviyeleri
   1.0509

  1.0469  

 1.0434   

1.0399    

 1.0359   

  1.0320  

   1.0284

GBP/USD

İngiltere’de İnşaat PMI kasım ayında 50,4 ile beklentilerin ve bir
önceki ay açıklanan 53,2 seviyesinin altında kalmasına rağmen 50
eşik değerin üzerinde kalmayı başardı. Perakende satışlar ise yıllık
%4,1 artış kaydetti. ABD tarafına baktığımızda dış ticaret açığı ekim
ayında 78,2 milyar dolar ile önceki dönem verisi olan 74,1 milyar
dolara göre sınırlı yükseliş kaydetti. Dün dolar endeksinde hafif
yükseliş eğilimi ve toparlanma emareleri görüldü. Parite tarafında
da sınırlı da olsa satıcılı seyirler izlendi. Bugün İngiltere ve ABD
tarafında önemli bir veri akışı bulunmuyor. Bu bağlamda paritede
bugün 1,2121 seviyesi altındaki fiyatlamalarda 1,2070 ve 1,2030
seviyeleri destek olarak izlenebilir. Yukarıda ise 1,2160 - 1,2223 ve
1,2270 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

TCMB kasım ayı enflasyonuna ilişkin yaptığı değerlendirmede, gıda
enflasyonunda grup geneline yayılan artışların devam ettiği, yıllık
enflasyonda gerilemeyi ise enerji ve temel mal gruplarının
sürüklediğini bildirdi. TÜFE bazlı reel efektif döviz kuru kasım
ayında 55,48’den 55,70’e sınırlı yükseliş kaydederken, ÜFE bazlı
reel efektif döviz kuru ise 89,9 ile güçlü seyrini devam ettirdi.
ABD’de ise dış ticaret açığı ekim ayında 78,2 milyar dolar ile bir
önceki dönem verisi olan 74,1 milyar dolara göre sınırlı yükseliş
kaydetti. Açıklanan verilerin ve haber akışlarının fiyatlamalara etkisi
olmadığını söyleyebiliriz. Bugün yurt içerisinde ve ABD’de önemli
bir veri akışı bulunmuyor. 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

Avrupa'nın en büyük ekonomisi olan Almanya'da fabrika siparişleri
ekim ayında beklentilerin üzerinde %0,8 artarak imalat sektöründe
iyileşme olduğuna işaret etti. Ülkede 2 ay üst üste azalan siparişler
talebin toparlandığını göstererek iyimserlik yarattı. ECB baş
ekonomisti Philip Lane, enflasyonda tepe noktasına ulaşılıp
ulaşılmadığının belirsiz olduğunu, ancak bu noktaya yaklaşıldığını
belirtirken, enflasyonu düşürmek için daha faiz artırımına ihtiyaç
olacağını da savundu. TCMB kasım ayında fiyat
değerlendirmesinde yıllık enflasyondaki gerilemeyi enerji ve temel
mal gruplarının sürüklediğini ifade etti. Avrupa cephesinde büyüme
rakamları, yurtiçinde ise gündeme dair gelişmeler gün özelinde
takip edilebilir. Euro/TL kuru bu sabah 08:30 saatlerinde 19,49’lu
seviyelerden fiyatlanıyor.

Günlük Pivot Seviyeleri
   19.5890

  19.5105  

 19.4538   

19.3971    

 19.3186   

  19.2401  

   19.1834
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XAU/USD

Ons altında yatay ve temkinli seyirler hakim. Gelecek hafta 13-14
Aralık tarihlerinde Fed toplantısı gerçekleşecek. Toplantıya dair
beklentiler piyasaları tedirgin ediyor. Bu da fiyatları baskılıyor.
Bugün içinde Fed belirsizliği risk iştahının zayıf seyretmesine ve
ons altının da yatay seyrini korumasını sağlayabilir. Yine de ons
altında olası oynaklığa karşı dikkatli olunabilir. Dolar endeksi bu
sabah 105,49-105,68 arasında işlem görüyor. Bugün için ABD'den
açıklanacak veriler görülmüyor. Bu nedenle veri bazlı hareket
beklenmeyebilir. Piyasalarda dün ABD borsalarında satışlar vardı,
bu sabah ABD vadelilerinde tepki alımları izleniyor. Risk iştahı güçlü
değil. Ons altın için 1784$ - 1796$ - 1810$ direnç noktaları olarak
izlenebilir. Aşağıda 1760$ - 1748$ - 1737$ destek noktaları.

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 Baş Ekonomisti Philip Lane, enflasyonun zirveye yakın
olduğunu ve faiz artırımlarının devam edeceğini söyledi. Risk
iştahındaki zayıflamaya bağlı olarak haftaya satıcılı bir görünümle
başlayan küresel hisse piyasalarında dün de satıcılı fiyatlama
etkisini sürdürdü. Fed’in nihai faiz oranının daha yüksek seviyelerde
oluşabileceğine ilişkin endişeler piyasaları baskıladı. Bugün
Almanya’da sanayi üretimi ile Euro Bölgesi’nde 2022/3Ç GSYH
verisi takip edilecektir. Avrupa borsaları dün günü kayıplarla
tamamlarken, Almanya borsası da benzer bir görünüm ortaya
koydu. Bu sabah hafif satıcılı bir seyrin izlendiği DAX vadelisinde
14.300 – 14.249 – 14.205 ve 14.163 seviyeleri kısa vadeli destek
olarak, 14.350 –14.396 – 14.482 ve 14.554 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 %1,03 düşüşle 33.596 puandan
tamamladı. Gelecek hafta 13-14 Aralık tarihlerinde yapılacak olan
Fed toplantısına dair beklentiler, piyasaları tedirgin etmeye devam
ediyor. Fed'in ülke ekonomisini resesyona sokmadan, yumuşak inişi
başarabileceğine yönelik beklentiler sürüyor. Her ne kadar Fed faiz
artış hızını yavaşlatacağını söylese bile bir süre daha faizlerin
yüksek seviyede kalacağı konuşuluyor. Toplantı öncesi bu
beklentilerde ABD borsalarında risk iştahının zayıf seyretmesine yol
açıyor. Fed'in toplantısına kadar bu beklentiler fiyatları etkilemeye
devam edebilir. Bu nedenle tedirgin bekleyiş, borsaları da
baskılayabilir. Bu sabah ABD vadelilerinde tepki alımları var.
Sözleşme için 33.423 - 33.179 - 32.925 destekler, 33.842 - 34.097 -
34.381 direnç noktaları.

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 %1,44 kayıpla 3.941 seviyesinden kapattı.
Fed'in faiz artışına devam edeceği ve ABD ekonomisini resesyona
sokmadan, enflasyonu düşürmeye odaklı olduğu fiyatlanıyor.
Geçtiğimiz günlerde, Fed Başkanı Powell'ın faiz artış hızını
yavaşlatacaklarına yönelik açıklamalarına rağmen piyasalar bir süre
daha yüksek faiz ortamının süreceğine inanıyor. Fed'in enflasyonu
düşürmeye odaklı olduğunu ve mart ayından bu yana aldıkları
kararlarla, hala istenilen düzeyde enflasyonda bir yol
ilerleyemediklerini bu nedenle faiz artışlarına devam edeceklerine
yönelik beklentilerin devam ettiği izleniyor. Bu beklentiler piyasada
risk iştahını baskılıyor ve borsalarda karışık görünüm hakim.
Sözleşme için 3.917 - 3.883 - 3.850 destekler, 3.980 - 4.011 - 4.044
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 fiyatlarında yatay seyir sürüyor. Küresel piyasalarda son
aylarda konuşulan konu başlığı, resesyon kaygısı olarak bulunuyor.
Bunun etkisi petrol fiyatlarını baskıladığı için zaman zaman
fiyatlarda geri çekilmeler görülebiliyor. Bu sabah Çin'de açıklanan
dış ticaret istatistikleri de beklentileri karşılamadığından resesyon
endişesini teyit eder nitelikte yorumlandı. Bir yanda da, faiz artış
süreci de bulunuyor. Her ne kadar Fed faiz artış hızında
yavaşlamaya gidileceğini belirtse bile yine de bir süre daha faiz
artışının süreceği beklentisi piyasaları tedirgin ediyor. Petrol talebi
açısından olumsuz olduğundan fiyatlar baskı altında kalıyor. Bugün
için DOE haftalık stoklar izlenebilir. Brent petrol için 78,32$ - 76,39$
- 74,41$ destekler, 81,38$ - 83,01$ - 84,86$ direnç noktaları.

Günlük Pivot Seviyeleri
   88.98

  86.80  

 85.18   

83.56    

 81.38   

  79.21  

   77.59

USD/JPY

ABD’de dış ticaret açığı ekim ayında önceki aya kıyasla %5,4
artışla 78,2 milyar dolara yükseldi. Bu dönemde ithalat %0,6 artarak
334,8 milyar dolara yükselirken ihracat %0,7 düşüşle 256,6 milyar
dolara geriledi. Böylece dış ticaret açığı ihracattaki düşüş ve
ithalattaki yükselişle ikinci ayda da artışını sürdürdü. Önceki ayın
dış ticaret açığı rakamı 73,3 milyar dolardan 74,1 milyar dolara
revize edildi. BoJ yönetim kurulu üyesi Nakamura, merkez
bankasının hala koronavirüs pandemisinin neden olduğu çöküşten
kurtulma süreci devam ederken ekonomiyi desteklemek için ultra
gevşek para politikasını sabırla sürdürmesi gerektiğini bildirdi.
Toparlanma çabasının öne çıktığı paritede 137,85 – 138,64 ve
139,36 seviyeleri direnç, 136,19 – 135,52 ve 134,70 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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