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Piyasa Gündemi

Küresel risk iştahının yeni haftada toparlanma kaydettiği görülürken,
bu hafta Fed toplantısı ile perşembe günü İngiltere ve Avrupa
Merkez Bankaları’nın toplantıları risk iştahını ve fiyatlamaları
şekillendirecektir. Yarın sona erecek Fed toplantısının hemen
öncesinde bugün ABD’de açıklanacak kasım ayı enflasyon rakamı
piyasaların yakın takibinde yer alacaktır. Cuma günü açıklanan ÜFE
beklentilerin bir miktar üzerinde gelirken, TÜFE verisinin zirvelerden
gerilemesini sürdürmesi bekleniyor. 

Açıklanacak Önemli Ekonomik Veriler       
•    10:00 Türkiye – Sanayi Üretimi Önem: Orta
•    16:30 ABD – TÜFE/Çekirdek TÜFE Önem: Yüksek

Türkiye
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, dün gerçekleştirdiği
konuşmasında enflasyona ilişkin açıklamalarda bulundu. Erdoğan
düşük faiz politikasının enflasyon üzerindeki olumlu etkilerini
yakında daha çok hissedileceğini belirtti. Kabine Toplantısı'nın
ardından halka sesleniş konuşmasında ise yıllık enflasyonun kısa
vadede %40’lı rakamlara, 2023 yılında ise %20’li seviyelere
ineceğini ifade etti. Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati son
dönemde ihracatçıların döviz kuruyla ilgili şikayetlerine ilişkin olarak,
döviz cephesindeki artışın enflasyon planlamasına negatif etki
yaratacağını ifade etti. Ayrıca Nebati enflasyonda baz etkisiyle
yaşanacak gerilemenin mayıs sonuna kadar süreceği, yaz rahatlığı
ile birlikte ise gıdada negatif oranların görülebileceği görüşünü dile
getirdi.  Yurt içinde işsizlik oranı 0,1 puanlık artışla %10,2'ye
yükseldi. TCMB verilerine göre cari denge Ekim'de 359 milyon dolar
açık verdi. Cari dengede aylık olarak yılın en düşük seviyesi
görülürken, Ekim açığıyla birlikte cari denge 12. ay üst üste aylık
açık vermiş oldu. Yıllık cari açık ise 43,5 milyar dolarla 2018'den bu
yana en yüksek seviyesine çıktı. Yurt içinde bugün sanayi üretiminin
açıklanması bekleniyor.

Avrupa
Avrupa Birliği Komisyonu Başkanı Ursula von der Leyen, bu kış için
enerji tedarikinin güvende olduğunu söyledi. Almanya'da enerji
piyasasını düzenleyen Federal Ağ Ajansının Başkanı Klaus Müller,
doğal gaz kullanımında daha fazla tasarruf çağrısında bulundu.
AB'nin dış politika şefi Josep Borrell yaptığı açıklamada, AB
üyelerinin yaptırım uygulanacak Rus vatandaşları ve şirketleri
üzerinde uzlaştıklarını, ancak yaptırımlara nihai onayın verilmediğini
vurguladı. Avrupa cephesinde Almanya’da kasım ayına ait tüketici
fiyat endeksi ve ZEW ekonomik güven endeksinin açıklanması
bekleniyor.

ABD
New York Fed, Kasım ayına ait Tüketici Beklentileri Anketi'nin
sonuçlarını yayımladı. Sonuçlarda Amerikalı tüketicilerin kısa ve
orta vadeli enflasyon beklentilerinin kasım ayında düşüş gösterdi.
Gelecek 12 ayı kapsayan kısa vadeli medyan enflasyon beklentisi
Eylül'de 0,7 puan azalışla %5,2'ye gerilerken, 3 yıllık süreci
kapsayan orta vadeli enflasyon beklentisi de aynı dönemde 0,1
puan azalarak %3'e indi. Hane halkı harcamalardaki artışa ilişkin
beklenti de aynı dönemde %7'den % 6,9'a geriledi. ABD’de bugün
açıklanacak enflasyon rakamı günün majör başlığı olarak takip
edilecek.

Piyasa Verileri

Pariteler Son Günlük Değ.
(%)

Haftalık Değ.
(%)

Yılbaşı Değ.
(%)

USDTRY 18.6474 0.06 0.07 39.13
EURTRY 19.6856 0.26 0.89 30.32
EURUSD 1.0557 0.20 0.83 -7.20
GBPUSD 1.2293 0.18 1.27 -9.16
USDJPY 137.65 -0.05 0.48 19.59

Sepetler Son Günlük Değ.
bp

Haftalık Değ.
bp

Yılbaşı Değ.
bp

½ $ + ½ € 19.2338 5.25 0.00 494.38
Dolar Endeksi 104.9270 -20.40 -65.10 925.70
REK 55.6500 - - 791.00

Endeks Vadeliler Son Günlük Değ.
(%)

Haftalık Değ.
(%)

Yılbaşı Değ.
(%)

S&P 500 Yakın Vade 3,992.75 0.03 1.21 -16.09
DAX Yakın Vade 14,347.00 0.16 -0.04 -9.52
Dow Jones Yakın
Vade 34,034.00 0.05 1.19 -6.05

Emtialar Son Günlük Değ.
(%)

Haftalık Değ.
(%)

Yılbaşı Değ.
(%)

Ons Altın 1,786.75 0.36 0.86 -2.34
Gram Altın 1,071.23 0.45 0.92 37.11
WTI 74.38 1.13 -0.10 -1.52
BRENT 79.42 1.22 -0.27 2.12
Bakır 3.82 0.40 0.30 -13.89

Tahviller Son Günlük Değ.
bp

Haftalık Değ.
bp

Yılbaşı Değ.
bp

Türkiye 2 Yıllık 9.6600 -53.00 -119.00 -1,304.00
Türkiye 10 Yıllık 11.2400 49.00 57.00 -1,308.00
ABD 10 Yıllık 3.6010 -1.40 7.50 208.70
ABD 2 Yıllık 4.3730 -1.70 2.30 364.30
Almanya 10 Yıllık 1.9400 -0.10 13.50 211.70
Almanya 2 Yıllık 2.2070 0.00 14.00 283.50

Gelişmekte Olan
Ülke Kurları Son Günlük Değ.

(%)
Haftalık Değ.

(%)
Yılbaşı Değ.

(%)
USDZAR 17.5818 -0.11 1.37 10.21
USDIDR 15,668.00 -0.02 0.28 10.01
USDTRY 18.6474 0.06 0.07 39.13
USDRUB 62.9650 0.14 -0.69 -15.92
USDBRL 5.3224 0.55 1.62 -4.47
USDCNY 6.9769 -0.01 -0.27 9.77
USDMXN 19.8650 0.04 0.53 -3.20
USDCZK 23.0310 -0.18 -0.81 5.26
USDHUF 390.4300 -1.02 -0.68 20.24
USDPLN 4.4415 -0.24 -0.83 10.09
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Euro/Dolar

Haftanın ilk işlem günü açıklanan önemli veri çakışı bulunmazken,
gündeme dair gelişmeler takip edildi. Avrupa Birliği Komisyonu
Başkanı Ursula von der Leyen, bu kış için enerji tedarikinin güvende
olduğunu söyledi. ABD’de New York Fed, Kasım ayına ait tüketici
beklentileri anketinin sonuçlarında tüketicilerin kısa ve orta vadeli
enflasyon beklentilerinin kasım ayında düşüş gösterdiği görüldü.
Ülkede bugün açıklanacak enflasyon rakamı günün majör başlığı
olarak takip edilecek. Yukarı yönlü seyrin korunduğu paritede
açıklanacak enflasyon rakamı volatilitenin artış kaydetmesinde etkili
olabilir.  Paritede yükselişlerde 1,0565 – 1,0594 ve 1,0618 seviyeleri
direnç, 1,0505 – 1,0483 ve 1,0460 izlenen destek noktalarıdır.

Günlük Pivot Seviyeleri
   1.0698

  1.0622  

 1.0582   

1.0541    

 1.0465   

  1.0388  

   1.0348

GBP/USD

Eylül ayında %0,6 daralan İngiltere ekonomisi, Ekim ayında
beklentilerin üzerinde aylık %0,5 oranında büyüme kaydetti. Ülkede
sanayi üretimi Ekim ayında değişim göstermezken, yıllık ise %2,4
daralma kaydetti. İmalat üretimi tarafında %0,7’lik büyüme ile
beklentilerin üzerinde pozitif seyirler izlendi. Dış ticaret dengesine
baktığımızda Ekim’de 14,48 milyar sterlin açık verildiği gözlendi.
Verilen açıklanması ile oynaklığın sınırlı kaldığı paritede günün
genelinde karışık seyirlerin hakim olduğu görüldü. Bugün
İngiltere’de istihdam verileri, ABD’de ise tüketici enflasyonu verileri
ön planda olacak. Bu sabah yatay seyirlerin izlendiği paritede
1,2300- 1,2322 ve 1,2344 seviyeleri direnç; 1,2240 – 1.2206 ve
1.2154 seviyeleri ise destek olarak izlenebilir.

Günlük Pivot Seviyeleri
   1.2402

  1.2350  

 1.2311   

1.2271    

 1.2220   

  1.2168  

   1.2129
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USD/TRY

Yurt içerisinde cari işlemler, Ekim ayında piyasa beklentilerinin
altında 359 milyon dolar açık verirken, Ocak – Ekim dönemleri arası
kümülatif cari açık ise 38,2 milyar dolar olarak gerçekleşti. Diğer
taraftan işsizlik oranı Ekim’de 0,1 puan artış kaydederek %10,20
seviyesine yükseldi. ABD tarafında ise hazine bütçe dengesi
Kasım’da 249 milyar dolar açık verdi. Açıklanan verilerin
fiyatlamalara etkisinin olmadığını ve yatay seyirlerin haftanın ilk
işlem gününde de devam ettiğini söyleyebiliriz. Bugün yurt
içerisinde sanayi üretim endeksi, ABD’de ise yarınki FOMC
toplantısı öncesi tüketici enflasyonu verileri takip edilecek. Dolar/TL,
bu sabah saat 08:40 itibariyle 18,64’lü seviyelerde yatay seyrine
devam ediyor. Dolar endeksi ise 105,00 civarında bulunuyor.

Günlük Pivot Seviyeleri
   18.7635

  18.7316  

 18.6823   

18.6331    

 18.6011   

  18.5692  

   18.5199

EUR/TRY

Avrupa cephesinde veri akışının sakin olduğu günde yurtiçinde
işsizlik ve cari denge rakamları ön plandaydı. Türkiye İstatistik
Kurumu Ekim ayına ilişkin işgücü istatistiklerini yayımladı. Buna
göre, işsizlik oranı 0,1 puanlık artışla %10,2'ye yükseldi. TCMB
verilerine göre cari denge Ekim'de 359 milyon dolar açık verdi. Cari
dengede aylık olarak yılın en düşük seviyesi görülürken, Ekim
açığıyla birlikte cari denge 12. ay üst üste aylık açık vermiş oldu.
Yıllık cari açık ise 43,5 milyar dolarla 2018'den bu yana en yüksek
seviyesine çıktı. Yurt içinde bugün sanayi üretiminin açıklanması
beklenirken, Avrupa cephesinde Almanya’da kasım ayına ait
tüketici fiyat endeksi ve ZEW ekonomik güven endeksi takip
edilecek. Euro/TL kuru bu sabah 08:30 saatlerinde 19,64’lü
seviyelerden fiyatlanıyor.

Günlük Pivot Seviyeleri
   19.9570

  19.8148  

 19.7195   

19.6242    

 19.4821   

  19.3399  

   19.2446
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XAU/USD

Küresel piyasalarda, Fed kararı öncesinde temkinli seyir sürüyor.
Ons altın yarın açıklanması beklenen, Fed'in faiz kararını bekliyor.
Bu sabah dolar endeksi 104,86-105,09 aralığında yatay seyrediyor.
Dün ABD borsalarında alımlar izlenirken, bu sabah ABD
vadelilerinde karışık seyirler hakim. Piyasalarda Fed tedirginliği hala
etkisini koruyor. Yarınki Fed faiz kararı öncesinde bugün ons altında
yeni bir hareketin başlaması beklenmeyebilir. Bugün ABD'de TÜFE
günü olarak görülüyor. Bugün kasım ayı TÜFE verisi açıklanacak ve
sınırlı da olsa piyasalarda oynaklık yaratması beklenebilir. Ons altın
için 1776$ desteğinin altındaki kapanışlarda 1767$ ve 1758$ destek
noktaları olarak takip edilebilir. Yukarı yönlü hareketin görülmesi
halinde 1790$ - 1799$ - 1807$ direnç noktaları olarak izleniyor.

Günlük Pivot Seviyeleri
   1,851.95

  1,828.02  

 1,815.77   

1,803.51    

 1,779.58   

  1,755.65  

   1,743.40

DAX Yakın Vade

Geçen hafta gündemdeki risk başlıklarına bağlı olarak satıcılı bir
fiyatlamanın öne çıktığı küresel hisse piyasalarında dün gün
içerisinde dalgalı bir seyir kaydedilirken, Avrupa borsalarında zayıf
görünüm etkisini sürdürdü. Avrupa borsaları dün günü hafif satıcılı
bir seyirle tamamladı. Bugün Almanya’da kasım ayı TÜFE rakamı
ile ZEW ekonomik güven endeksi takip edilecektir. Kasım ayı öncü
enflasyon rakamlarında zirvelerden geri çekilme gözlenirken,
bugünkü enflasyon rakam önemli olacaktır. Aynı zamanda bugün
ABD tarafında da kasım ayı TÜFE verisi küresel piyasaların yakın
takibinde yer alacaktır. Bu sabah hafif alıcılı bir seyrin izlendiği DAX
vadelisinde 14.381 – 14.400 – 14.430 ve 14.482 seviyeleri direnç
olarak, 14.333 – 14.300 – 14.261 ve 14.215 seviyeleri destek olarak
izlenebilir. 

Günlük Pivot Seviyeleri
   14,706.67

  14,594.33  

 14,473.67   

14,353.00    

 14,240.67   

  14,128.33  

   14,007.67
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Dow Jones Yakın Vade

Dow Jones endeksi dünü %1,58 yükselişle 34.005 puandan
tamamladı. Cuma günü ABD borsalarında yaşanan düşüş sonrası
dün ABD borsalarında alımlar izlendi. Fed faiz kararını yarın
açıklayacak. Bugün ise ABD'de TÜFE verisi takip edilecek.
Piyasalarda bugünkü TÜFE verisi kaynaklı, oynaklığın artması
beklenebilir. Cuma günü ABD ÜFE verisinin beklentilerin üzerinde
gelmesi, Fed'in gelecek sene için bir süre daha faiz artırabilme
ihtimalini güçlendirince, borsalarda satışlara neden olmuştu.
Bugünkü TÜFE verisi de bu açıdan önemli olabilir. Olası bir
oynaklığın etkisinin sınırlı kalması beklenebilir çünkü yarın Fed'in
faiz kararının piyasaların seyri üzerinde daha etkili olması
bekleniyor. Sözleşmede 33.821 - 33.639 - 33.451 destek noktaları,
34.173 - 34.356 - 34.588 direnç noktaları olarak görülüyor.

Günlük Pivot Seviyeleri
   34,626.00

  34,355.00  

 33,994.00   

33,633.00    

 33,362.00   

  33,091.00  

   32,730.00

S&P 500 Yakın Vade

S&P 500 endeksi dünü %1,43 yükselişle 3.990 seviyesinden
kapattı. ABD borsaları yeni haftaya güçlü başladı. Cuma günü
ABD'de açıklanan ve beklentilerin üzerinde gelen ÜFE verisi
sonrası gelecek sene için Fed'in faiz artırma ihtimalinin güçlenmesi,
borsalarda da satışlara yol açmıştı. Bugünde ABD'de TÜFE verisi
açıklanacak. ÜFE verisi gibi bugünkü TÜFE verisi de beklentilerin
üzerinde gelirse, aynı beklentiyi güçlendirebilir. Bu durumda
borsalarda satışlar görülebilir. Ancak, yarın Fed'in faiz kararı olduğu
için olası bir satışın sınırlı kalması beklenebilir. Fed öncesi
piyasaların genelinde yeni bir hareket oluşması şimdilik
beklenmiyor. Bu sabah ABD vadelileri karışık. Sözleşme için 4.011 -
4.033 - 4.061 direnç noktaları, 3.965 - 3.941 - 3.919 destek
noktaları olarak izlenebilir.

Günlük Pivot Seviyeleri
   4,145.42

  4,110.58  

 4,056.92   

4,003.25    

 3,968.42   

  3,933.58  

   3,879.92
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Brent Petrol

Petrol fiyatları bu sabah alıcılı işlem görüyor. Kanada'dan ABD'ye
günlük 600K varilden fazla petrol taşıyan Keystone boru hattındaki
problem sürüyor. Çin'de açılmalar devam ederken, petrol talebi
açısından olumlu yorumlanıyor. Bu iki gelişmede petrol fiyatlarının
yükselişini destekliyor. Bugün içinde bu konu başlıkları, fiyatları
etkilemeye devam edebilir. Veri takvimi açısından bugün ABD'de
TÜFE verisi takip edilecek. Veri bazlı hareket görülebilir. Yarında
Fed'in faiz kararı piyasaların gündeminde olacaktır. Yarınki Fed
kararına kadar piyasalardaki temkinli seyirler korunabilir. Dolar
endeksi bu sabah 104,86-105,09 arasında işlem görüyor. Brent
petrol için 80,12$ - 81,48$ - 83,00$ direnç noktaları olarak takip
edilebilir. Geri çekilmelerde 77,90$ - 76,37$ - 74,91$ destek
konumunda.

Günlük Pivot Seviyeleri
   92.55

  90.45  

 86.73   

83.00    

 80.91   

  78.81  

   75.09

USD/JPY

ABD’de New York Fed, Kasım ayına ait tüketici beklentileri
anketinin sonuçlarında tüketicilerin kısa ve orta vadeli enflasyon
beklentilerinin kasım ayında düşüş gösterdiği görüldü. Gelecek 12
ayı kapsayan kısa vadeli medyan enflasyon beklentisi Eylül'de 0,7
puan azalışla %5,2'ye gerilerken, 3 yıllık süreci kapsayan orta
vadeli enflasyon beklentisi de aynı dönemde 0,1 puan azalarak
%3'e indi. Hane halkı harcamalardaki artışa ilişkin beklenti %6,9'a
geriledi. Japonya’da açıklanan önemli veri akışı bulunmazken,
gündeme dair gelişmeler takip edildi. ABD’de enflasyon rakamı
günün majör başlığı olarak öne çıkarken, paritede volatilitenin artış
kaydetmesinde etkili olabilir. Paritede 138,13 – 138,46 ve 138,86
seviyeleri direnç, 137,26 – 136,60 ve 135,95 takip edilen destek
noktalarıdır.

Günlük Pivot Seviyeleri
   139.54

  138.70  

 138.21   

137.72    

 136.87   

  136.03  

   135.54
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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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