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Sabah Stratejisi
Neleri takip ediyoruz?
Günaydın,
Hafta ortasında sendeleyen, sonrasında ise hızlı geri dönüş yapan risk iştahındaki
toparlanma 5 Aralık işlemlerinde de devam etti. İyimserliğin yerel varlıklar
nezdinde de korunduğu gün içerisinde BİST 100 endeksi bir kez daha 108000109000 aralığına yönelirken, kapanışın daha önce geçilmekte birkaç kez
zorlanılan 108000 seviyesi üzerinde olmasını kısa vade iyimserliğin korunması
açısından önemsiyoruz. Öte yandan USDTRY paritesi 5.72-5.76 dar, 5.70-5.80
geniş bant aralığındaki işlem yoğunlaşmasını ise muhafaza ediyor. Gelecek hafta
takip edilecek olan PPK toplantısı öncesinde ek lira değer kazanımı emsallerine
kıyasla sınırlı kalırken, uluslararası piyasalardaki Amerikan doları zayıflamasına
şu aşamada 1/1 katılım sağladığımızı söylemek güç. GOÜ para birimlerinin Latin
Amerika grubu önderliğinde yükseldiği gün içerisinde lira primlenmesi %0.01
değişimle yatay seyretti.
Küresel piyasalarda yoğun takvime sahip haftanın en önemli günündeyiz.
TSİ 16.30’da ABD’de açıklanacak olan Kasım istihdam piyasası verileri global risk
iştahının gelecek hafta izlenecek olan Fed ve ECB oluşumları öncesinde yönünü
belirlemede önemli bir rol üstlenebilir. Öncü göstergeler karışık bir resim ortaya
koysa da ISM-H endeksindeki istihdam kalemi toparlanması ve GM grevinden
yaşanacak olan dönüşlerle tarım dışı istihdamın ay bazında 183000 kişi artış
göstereceği tahmin ediliyor. İşsizlik oranı ise %3.6 ile değişim göstermeyebilir.
Piyasa fiyatlamalarının veriye yönelik ağırlıklı iyimserlik içerdiği ve olası
negatifliğin risk algısında bozulmaya neden olabileceğini değerlendiriyoruz.
15 Aralık tarihi öncesinde tarife uygulanıp uygulanmayacağı konusu ise
belirsizliğini koruyor. ABD cephesinden net bir mesaj gelmezken, Asya
fiyatlamaları yeni günde bardağın dolu tarafını görmekten yana tavır koyuyor.
Keza ABD endeks vadelileri de yatay-olumlu açılışa işaret etmekte. EURUSD
paritesi uzun bir sessizlik döneminin ardından kritik 1.1080 direncini aşarak 1.11’li
seviyelere gelirken, GBPUSD paritesinde seçim & Johnson beklentilerinin etkili
olmasına paralel 1.32’nin hemen aşağısında fiyatlama söz konusu. 1.30 ve 1.32
seviyelerini parite açısından kritik olarak görmekle birlikte, beklentilerin fiyatlara
girmiş olduğunu düşündüğümüzden pozisyonların olası geri dönüşler için
yakından takip edilmesini öneriyoruz. Yukarı yönde bir sonraki önem atfettiğimiz
nokta ise 1.34. Global Amerikan doları zayıflamasının gerekçelerinden birisi hatta
en önemlisi bize göre GBP hareketi konumunda.
Genel iyimser yaklaşımın dışarıdan içeriye doğru fiyatlamalarda sirayet etmesini
ve-fakat ABD verileri odaklı yaklaşımın baskın olacağını düşünüyoruz. Günün
ikinci yarısında oynaklık her iki yönde artış gösterebilir.
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Piyasalar
Türk lirası Amerikan doları karşısında günü %0.01 primlenme ile yatay-olumlu tamamlarken,
BİST 100 endeksi kapanışı %0.88 yükselişle 108659 puan seviyesinden gerçekleşti. 10Y vadeli tahvilde
faizin son seviyesi %12.36 oldu.
EMEA bölgesi endekslerinde kapanışlar karışık bir seyir şeklinde gerçekleşti. Almanya, İngiltere,
İspanya ve İtalya gibi önemli endekslerde kayıplar gözlenirken, Fransa’da CAC 40 kapanışı %0.03
yükselişle nispeten olumlu tarafta yer aldı. Benzer performans Rusya varlıklarında da oldu.
Amerika kıtası işlemlerinde pozitif kapanışlar takip edildi. Majör endeksler yatay-pozitif seyrederken,
gelişmekte olan ülke varlıklarında Arjantin ve Şili önderliğinde yükselişler gözlendi.
Asya seansında yeni gün fiyatlamaları iyimserliğin devamına işaret ediyor. TSİ 18.42/ NKY 225 %0.29,
Hang Seng %0.66, CSI 300 %0.19 ve KOSPI %0.79 ile işlem görmekte. CNH-CNY spreadi 33 pips
seviyesinde oluşurken, PBOC tarafından fixing kur ayarlaması 7.0383 ile yuanda değer kazancına
işaret etmekte.
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Fiyatlamalar
BİST 100 işlemlerinde kısa vadeli görünümde 105000 seviyesinin taban oluşumuna işaret ettiğini
söylemek yanlış olmayacaktır. Bölgenin aşağı yönde kırılması ise şu aşamada ciddi risk algısı
bozulması olmadan (içeri & dışarı) kolay görünmüyor. Haftalık bazda 107000 desteği üzerinde
kalınması durumunda eğilim 112500 bölgesine dek orta vadede devam edebilir.
USDTRY paritesi işlemlerinde küresel Amerikan doları fiyatlaması etkili oluyor. 5.76 seviyesi
sonrasında 5.7750 ve 5.80 önemli dirençler konumunda. Aşağı yönde ise izlediğimiz nokta 5.72.
EURUSD paritesi fiyatlamalarında global Amerikan doları ve GBP yaklaşımı ana etken konumunda.
1.1050/20 bölgesi yukarı yön açısından son dönemin öne çıkan noktaları. 1.1080/50 destek,
1.1110/50 ise direnç bölgesi olarak izlenebilir.
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Günlük takvim
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10.00

: Almanya, sanayi üretimi, %0.1-aylık, %-3.6-yıllık, Ekim,



16.30

: ABD, tarım dışı istihdam, 183000-aylık, Kasım,



16.30

: ABD, ortalama saatlik ücretler, %0.3-aylık, %3-yıllık, Kasım,



16.30

: ABD, işsizlik oranı, %3.6-aylık, Kasım,



17.30

: Türkiye, Hazine nakit dengesi, Kasım,



18.00

: ABD, Michigan Ünv. tüketici güven endeksi, 97.0, Aralık.
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Yasal Uyarı
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