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Piyasa Gündemi

Avrupa Merkez Bankası faiz oranları ve varlık alımında değişikliğe
gitmezken, merkez bankaları ekonomileri ve piyasaları destekleyici
tarafta kalmaya devam ediyor. Ancak artan vaka sayıları ekonomik
toparlanma üzerindeki belirsizlikleri artırırken, ikinci dalga endişeleri
de gündemdeki yerini koruyor. Verilerde gözlenen toparlanma risk
iştahını destekleyen tarafta yer alırken, salgın kaynaklı endişeler
son dönemde piyasalar üzerinde baskı oluşturuyor. 

Açıklanacak Önemli Ekonomik Veriler  
     
•    12:00 Euro Bölgesi - TÜFE Önem: Yüksek
•    15:30 ABD – İnşaat İzinleri Önem: Yüksek

Türkiye

Dün yurt içinde bütçe dengesi rakamları açıklandı. Merkezi yönetim
bütçesi haziran ayında 19,4 milyar TL açık verdi. Merkezi yönetim
bütçesinden ocak-haziran döneminde 564 milyar 862 milyon lira
harcama gerçekleştirilirken, bütçe gelirleri 455 milyar 411 milyon
liraya ulaştı. Ekonomiyi desteklemeye yönelik atılan adımlar ve
verilen teşviklerin etkisiyle son aylarda bütçe dengesinde
bozulmanın yaşandığı ve açık rakamının artış kaydettiği görülüyor.
Bugün yurt içinde önemli bir veri akışı bulunmazken, salgın
kaynaklı gelişmeler ve risk iştahının seyri TL varlıklar üzerinde de
etkili olacaktır. 

Euro Bölgesi

Avrupa Merkez Bankası (ECB) dünkü toplantısında beklentilere
paralel olarak faizlerde değişikliğe gitmedi ve AMB politika faizini
%0'da, marjinal fonlama faizini %0,25, mevduat faizini de eksi
%0,5'te tuttu. ECB, pandemi tahvil alım programında da değişikliğe
gitmeyerek mevcut programı 1,35 trilyon Euro olarak korudu.
Beklentilere paralel gelen ECB kararı sonrasında ECB Başkanı
Lagarde’ın mesajları piyasaların yakın takibinde yer aldı. Avrupa
Merkez Bankası  Başkanı Christine Lagarde, koronavirüsten dolayı
ekonomiye yönelik "yüksek belirsizlik" ve atıl kapasite uyarısında
bulunarak, büyüme ve enflasyonu desteklemek için ne gerekiyorsa
yapılacağı yolundaki taahhüdünü yineledi. Lagarde, aralarında son
dönemde tüm miktarın kullanılmasına ihtiyaç kalmayabileceğini
söyleyen İcra Kurulu üyesi Isabel Schnabel'in bulunduğu bazı
politika yapıcıların tersine, AMB'nin içinde bulunduğumuz dönemde
pandemi acil tahvil alım programını tamamen kullanmayı
beklediğini sözlerine ekledi. Bugün Euro Bölgesi’nde haziran ayına
ilişkin TÜFE rakamı önemli olacak.

ABD

ABD'de işsizlik maaşına başvuranların sayısı 10 bin azalarak 1,3
milyon oldu. Beklenti 1,25 milyon kişi olması yönündeydi. Haziran
ayına ait açıklanan perakende satışlar ise %5 civarındaki
beklentilere karşın %7,5 oranında güçlü bir artış kaydetti. Mayıs
ayında atılan normalleşme adımlarının ardından ekonomik
verilerde gözlenen toparlanma risk iştahını desteklerken, artan
vaka sayıları toparlanma üzerinde belirsizlik oluşturuyor. Bugün
ABD’de haziran ayına ait inşaat başlangıçları ve temmuz ayı
Michigan güven endeksi açıklanacak. Ekonomik veri akışları
piyasalar üzerinde etkisini sürdürüyor. 

Piyasa Verileri

Pariteler Son Günlük Değ.
(%)

Haftalık Değ.
(%)

Yılbaşı Değ.
(%)

USDTRY 6.8587 0.02 -0.14 15.29
EURTRY 7.8073 -0.07 0.55 16.98
EURUSD 1.1384 0.00 0.75 1.48
GBPUSD 1.2555 0.02 -0.64 -5.22
USDJPY 107.22 -0.05 0.28 -1.33

Sepetler Son Günlük Değ.
bp

Haftalık Değ.
bp

Yılbaşı Değ.
bp

½ $ + ½ € 7.3755 -2.13 3.02 106.35
Dolar Endeksi 96.3180 6.50 -34.00 -7.10
REK 69.3200 - - -690.00

Endeks Vadeliler Son Günlük Değ.
(%)

Haftalık Değ.
(%)

Yılbaşı Değ.
(%)

S&P 500 Yakın Vade 3,202.50 0.25 0.76 -0.88
DAX Yakın Vade 12,894.00 0.17 2.19 -2.66
Dow Jones Yakın
Vade 26,597.00 0.17 2.39 -6.70

Emtialar Son Günlük Değ.
(%)

Haftalık Değ.
(%)

Yılbaşı Değ.
(%)

Ons Altın 1,799.64 0.14 0.05 18.56
Gram Altın 396.84 0.17 -0.07 36.70
WTI 40.86 -0.05 0.16 -33.20
BRENT 43.37 -0.04 0.11 -35.09
Bakır 2.91 -0.13 1.31 4.23

Tahviller Son Günlük Değ.
bp

Haftalık Değ.
bp

Yılbaşı Değ.
bp

Türkiye 2 Yıllık 10.2200 -9.00 43.00 -156.00
Türkiye 10 Yıllık 12.5900 -13.00 -16.00 38.00
ABD 10 Yıllık 0.6120 -0.60 -3.10 -130.70
ABD 2 Yıllık 0.1450 -0.20 -1.20 -142.60
Almanya 10 Yıllık -0.4650 -0.20 0.00 -27.70
Almanya 2 Yıllık -0.6880 0.10 0.60 -7.10

Gelişmekte Olan
Ülke Kurları Son Günlük Değ.

(%)
Haftalık Değ.

(%)
Yılbaşı Değ.

(%)
USDZAR 16.7211 -0.14 -0.34 19.38
USDIDR 14,801.55 0.52 2.55 6.60
USDTRY 6.8588 0.02 -0.14 15.29
USDRUB 71.5054 -0.06 1.09 15.19
USDBRL 5.3314 -0.01 0.12 32.63
USDCNY 7.0001 0.15 -0.02 0.53
USDMXN 22.3919 -0.17 -0.26 18.42
USDCZK 23.4404 -0.04 -0.67 3.40
USDHUF 310.9750 0.04 -0.49 5.43
USDPLN 3.9382 -0.03 -0.38 3.81
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Euro/Dolar

Dün Euro Bölgesi’nde ECB’nin faiz kararı ve Başkan C. Lagarde’ın
söylemleri takip edildi. ECB temmuz toplantısında beklentilere
paralel faizlerde değişikliğe gitmezken, pandemi tahvil alım
programını 1,35 trilyon euro seviyesinde tuttu. Başkan Lagarde,
toplantı sonrası konuşmasında koronavirüsten dolayı ekonomiye
yönelik yüksek belirsizliğin söz konusu olduğunu büyüme ve
enflasyonu desteklemek için ne gerekiyorsa yapılacağını belirtti.
ABD’de haftalık işsizlik maaşına başvuranların sayısı 10 bin
azalarak 1,3 milyon açıklanarak beklentilerin üzerinde açıklandı.
1,1400 seviyesinin altına tekrar fiyatlamanın sarktığı paritede geri
çekilmelerde 1,1368 – 1,1345 ve 1,1325 seviyeleri destek, 1,1400
– 1,1410 ve 1,1425 seviyeleri dirençlerdir.

Günlük Pivot Seviyeleri
   1.1412

  1.1404  

 1.1394   

1.1384    

 1.1376   

  1.1368  

   1.1358

GBP/USD

GBPUSD paritesinde haftanın son gününe girilirken 1,25-1,26
bandında dalgalanma devam ediyor. Dün İngiltere’de mayıs ayı
işsizlik verileri ABD’de ise perakende satışlar ve haftalık işsizlik
başvuruları verileri takip edildi. Öğleden sonra ABD’de verilerin
açıklanması ve spot piyasaların açılışının ardından paritede
oynaklık artarken kapanışa doğru gelen satışlarla parite günü
1,2550 seviyelerinden tamamladı. Bugün ABD’de açıklanacak
haziran ayı inşaat başlangıçları ve Michigan tüketici güven endeksi
verileri takip edilecek. Paritede bugün 1,2550 seviyesinin altında
1,2515 ve 1,2465 seviyeleri destek noktaları olarak takip edilebilir.
Olası yükselişlerde ise 1,2570 seviyesinin üzerinde 1,2625 ve
paritenin aşmakta zorlandığı son 1 ayın zirvesi 1,2670 seviyeleri
önem kazanacaktır.

Günlük Pivot Seviyeleri
   1.2591

  1.2582  

 1.2568   

1.2555    

 1.2545   

  1.2536  

   1.2522
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USD/TRY

Dolar/TL kuru dün 6,8525 ve 6,8635 seviyeleri arasında
dalgalanarak günü 6,8573 seviyesinden tamamladı. Dolar/TL
kurunda dün 6,85-6,87 banındaki seyir etkili olmaya devam etti.
Gün içinde yurtiçinde jeopolitik gelişmeler yurtdışında ise ABD’de
açıklanan perakende satışlar ve haftalık istihdam verileri takip
edildi. Çarşamba günü 95,7 ile son bir ayın en düşüklerin test eden
küresel dolar endeksi dün tepki alımlarıyla 96,2 seviyelerine kadar
tırmansa da ABD’de spot piyasaların açılmasının ardından yeniden
96 seviyesinin altına geriledi. Bugün ABD’de açıklanacak haziran
ayı inşaat başlangıcı ve Michigan tüketici güven endeksi verileri
takip edilecek. Sabah 08:35 itibariyle küresel dolar endeksi 96,2
seviyelerinden, Dolar/TL kuru ise 6,86 seviyelerine yakın işlem
görüyor. 

Günlük Pivot Seviyeleri
   6.8653

  6.8628  

 6.8607   

6.8587    

 6.8562   

  6.8537  

   6.8516

EUR/TRY

Euro/TL kuru dün 7,7999 ve 7,8485 seviyeleri arasında
dalgalanarak günü 7,8078 seviyesinden tamamladı. ECB temmuz
toplantısında beklentilere paralel faizlerde değişikliğe gitmezken,
pandemi tahvil alım programını 1,35 trilyon euro seviyesinde tuttu.
Başkan Lagarde, toplantı sonrası konuşmasında koronavirüsten
dolayı ekonomiye yönelik yüksek belirsizliğin söz konusu olduğunu
büyüme ve enflasyonu desteklemek için ne gerekiyorsa
yapılacağını belirtti. Yurtiçinde Merkezi yönetim bütçesi haziran
ayında 19,4 milyar TL açık verdi. Merkezi yönetim bütçesinden
ocak-haziran döneminde 564 milyar 862 milyon lira harcama
gerçekleştirilirken, bütçe gelirleri 455 milyar 411 milyon liraya ulaştı.
Bugün Euro Bölgesi’nde TÜFE yurtiçinde gündeme ilişkin haber
akışları takip edilecek.

Günlük Pivot Seviyeleri
   7.8287

  7.8224  

 7.8148   

7.8073    

 7.8010   

  7.7946  

   7.7871
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XAU/USD

Ons altın dün 1794$ ve 1813$ seviyeleri arasında dalgalanarak
günü 1796$ seviyesinden kapattı. ABD'de perakende satışlar
haziran ayında, daha fazla işletmenin yeniden açılması ve işsizlere
desteğin harcamaları güçlendirmesinin etkisi ile üst üste ikinci ayda
da beklenenden fazla artış kaydederek %7,5 arttı. Açıklanan
verilerin ekonomide toparlanmaya işaret etmesine karşın küresel
piyasalarda artan vaka sayısı risk unsuru olarak öne çıkmaya
devam ediyor. Dün 1795$ seviyesinin test edildiği ons altın bugün
tekrar alımların etkili olması ile 1800$ seviyesinden
fiyatlanmaktadır. 1800$ seviyesinin üzerinde fiyatlamanın sürmesi
durumunda kısa vadede 1808$ - 1818$ ve 1828$ direnç
seviyeleridir. Geri çekilmelerde ise 1795$ - 1785$ ve 1778$
seviyeleri takip edilecek desteklerdir.

Günlük Pivot Seviyeleri
   1,805.70

  1,803.04  

 1,801.30   

1,799.57    

 1,796.90   

  1,794.23  

   1,792.50

DAX Yakın Vade

İkinci dalga ve ekonomik toparlanmaya ilişkin endişeler nedeniyle
dün küresel hisse piyasaları zayıf bir seyir izledi. ECB, beklentilere
paralel olarak faiz oranlarında ve varlık alımlarında değişikliğe
gitmezken, ECB Başkanı Lagarde’ın mesajları takip edildi. Veri
akışları ve salgın kaynaklı gelişmeler piyasalar üzerinde belirleyici
olmaya devam ediyor. Küresel çapta zayıflayan risk iştahı
nedeniyle Avrupa borsaları günü düşüşlerle tamamlarken, DAX
vadeli kontratı da günü %0,48’lik düşüşle 12.872 puandan
tamamladı. Bu sabah hafif alıcılı bir seyrin izlendiği DAX
vadelisinde, yukarı yönlü hareketlerin devamında 12.923 – 12.995
ve 13.150 seviyeleri direnç olarak takip edilebilir. Geri çekilmelerde
ise 12.791 – 12.706 ve 12.600 seviyeleri destek konumunda
bulunmaktadır.

Günlük Pivot Seviyeleri
   12,978.33

  12,950.67  

 12,922.33   

12,894.00    

 12,866.33   

  12,838.67  

   12,810.33
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Dow Jones Yakın Vade

Yatırımcıların finansallar ve ekonomik verilere odaklandığı
perşembe gününde DJ endeksi teknoloji hisselerindeki zayıf seyrin
etkisiyle %0,5 kayıpla günü tamamladı. Microsoft ve Apple hisseleri
dün %1 gerilerken Netflix hissesi spot piyasalar sonrası açıkladığı
2.çeyrek finansallarının ardından vadeli işlemlerde %10’a varan
değer kayıpları yaşadı. ABD’de haftalık işsizlik başvuruları yine
hayal kırıklığı yaratırken perakende satışlar beklentinin üzerinde
arttı. Bugün ülkede Michigan tüketici güveni ve inşaat başlangıçları
verileri takip edilecek. Sabah itibariyle yatay bir seyir izleyen DJ
vadelilerinde bugün 26,660 seviyesinin üzerinde 26,820 ve 27,070
seviyeleri önem kazanacaktır. Düşüşlerde ise 26,550 seviyesinin
altında 26,460 ve 26,210 seviyeleri destek noktaları olarak
izlenebilir.  

Günlük Pivot Seviyeleri
   26,756.67

  26,707.33  

 26,651.67   

26,596.00    

 26,546.67   

  26,497.33  

   26,441.67

S&P 500 Yakın Vade

Önceki günün ardından dün de S&P 500 Endeksi’nde volatilite
oldukça düşük seyrederken endeks günü %0,34’lük düşüşle
tamamladı. Verilerde gözlenen toparlanma ile ikinci dalga
endişeleri arasına sıkışan endekse ait sözleşme bugün vadeli
piyasalarda da yataya yakın bir görünümle 3200 civarında
bulunuyor. Dün ABD’de yeni vaka sayısında bir kez daha rekor
kırılması endişeyi artırıyor. Sözleşmede 3231 – 3264 ve 3300
dirençler, aşağıda 3180, trend desteği olarak 3147 ve devamında
3125 destekler olarak takip edilebilir. Önem derecesi düşük
olmakla birlikte bugün ABD’de 15:30’da inşaat başlangıçları,
17:00’da da Michigan tüketici güveni açıklanacak.

Günlük Pivot Seviyeleri
   3,222.42

  3,215.33  

 3,208.92   

3,202.50    

 3,195.42   

  3,188.33  

   3,181.92
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Brent Petrol

Önceki gün piyasalarda etkili olan alım iştahıyla yükseliş kaydeden
petrol fiyatlarında dün görece zayıf bir seyir etkili oldu. Vaka
sayılarında devam eden artış ekonomik toparlanmaya ilişkin
endişeleri ve belirsizlikleri artırırken, zayıflayan risk iştahı petrol
piyasası üzerinde de baskı oluşturuyor. Salgın kaynaklı gelişmeler
ile ekonomik veriler petrol piyasasındaki fiyatlamalar üzerinde
belirleyici olacaktır. Aynı zamanda OPEC’in arz kısıntılarına ilişkin
karar ve açıklamaları petrol piyasası üzerinde etkili olacaktır. Bu
sabah 43$’lı seviyelerden işlem gören brent petrolde, yukarı yönlü
hareketlerde 43,88$ - 44,34$ ve 45,25$ seviyeleri direnç olarak
takip edilebilir. Geri çekilmelerde ise 42,70$ - 41,95$ ve 41,00$
seviyeleri destek konumunda bulunmaktadır.

Günlük Pivot Seviyeleri
   43.79

  43.67  

 43.52   

43.37    

 43.24   

  43.12  

   42.97

USD/JPY

ABD’de haziran ayına ait açıklanan perakende satışlar ise %5
civarındaki beklentilere karşın %7,5 oranında güçlü bir artış
kaydetti. Mayıs ayında atılan normalleşme adımlarının ardından
ekonomik verilerde gözlenen toparlanma risk iştahını desteklerken,
artan vaka sayıları toparlanma üzerinde belirsizlik oluşturmaya
devam ediyor. Japonya’da bu sabah açıklanan önemli veri akışı
bulunmazken, ABD’de konut başlangıçları ve inşaat izinleri
verisinin açıklanması bekleniyor. Paritede yükselişlerde 107,25
seviyesinin aşılması durumunda 107,42 – 107,60 e 107,78
seviyeleri direnç konumunda bulunmaktadır. Geri çekilmelerde ise
107,00 – 106,85 ve 106,66 takip edilecek destek seviyeleridir.

Günlük Pivot Seviyeleri
   107.53

  107.45  

 107.33   

107.22    

 107.13   

  107.05  

   106.94
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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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