
Forex Bülten 07 Ağustos 2020

Piyasa Gündemi

Yurt içi piyasalarda satış baskısı ve volatilite artış kaydederken,
TCMB’den dün bu konuyla ilgili bir açıklama geldi. TCMB, araçların
oynaklığın azaltılması doğrultusunda kullanılacağını ifade etti.
TCMB Başkanı Uysal, BDDK Başkanı Akben ve banka yöneticileri,
normalleşme döneminde likidite adımlarını görüşmek üzere bir
araya geldi. ABD’de bugün açıklanacak tarım dışı istihdam raporu
küresel piyasaların takibinde olacaktır. 

Açıklanacak Önemli Ekonomik Veriler  
     
•    15:30 ABD - Tarım Dışı İstihdam Önem: Yüksek
•    15:30 ABD – Ortalama Saatlik Kazançlar Önem: Yüksek

Türkiye 

BDDK, Yabancı bankaların vadede TL alım yönündeki döviz swap
işlemlerinde muafiyet olacağını açıkladı. Merkez Bankası, kurda
yaşanan oynaklığın ardından açıklamada bulundu. Fiyat istikrarı ve
finansal istikrar temel amaçları çerçevesinde, tüm araçların
piyasalardaki aşırı oynaklığın azaltılması doğrultusunda
kullanacağını kaydeden TCMB, "Ağustos başı itibariyle iktisadi
faaliyetteki normalleşme süreciyle birlikte, hedefli ilave likidite
imkânları kademeli olarak azaltılacaktır" açıklamasını yaptı. Yurt içi
piyasalarda son günlerde artan volatilite dikkat çekiyor. Türkiye
Bankalar Birliği'nin (TBB) ev sahipliğinde, Türkiye Cumhuriyet
Merkez Bankası (TCMB) ve Bankacılık Düzenleme ve Denetleme
Kurumu (BDDK) başkanlarının da katılımıyla sektörün önde gelen
bankalarının genel müdürleri, normalleşme döneminde likidite
adımlarını görüşmek üzere bir araya geldi. Ekonomideki
gelişmelerin ve piyasalara yansımasının ele alındığı toplantı
yaklaşık 3,5 saat sürdü.

İngiltere

İngiltere Merkez Bankası (BoE), dünkü toplantısında beklentilerle
uyumlu olarak politika faizinde ya da varlık alım hedefinde
değişikliğine gitmedi. Buna göre BoE'nin varlık alım hedefi 745
milyar sterlin (980 milyar dolar) seviyesinde kalırken, politika faizi
rekor düşük seviye olan eksi %0,1'de kaldı. Banka, enflasyon
görünümünden emin olmadıkça para politikasında sıkılaştırma
planlamadığını belirtti.

ABD

ABD Dış İşleri Bakanı Pompeo’nun Amerikan şirketlerini, Çin
menşeili uygulamaları dijital dükkanlarından kaldırmaları için
uyardı. Bu açıklamayla beraber ABD’nin Çin teknolojisini
bilgisayarlardan ve akıllı telefonlardan uzak tutma çabası, iki ülke
arasındaki gerilimi ve buna dair endişeleri gündemde tutuyor. Buna
paralel olarak ABD'nin 'WeChat' ile ilişkili ticari faaliyetleri
yasaklama hamlesinin ardından iki ülke ilişkilerine dair artan
endişeler bu sabah risk iştahını baskılıyor.  ABD Başkanı Donald
Trump, koronavirüs aşının ABD başkanlık seçimlerinin de
yapılacağı 3 Kasım civarında hazır olabileceğini söyledi. ABD’de
dün açıklanan haftalık işsizlik başvuruları beklenenden daha fazla
düşerek pandeminin başlangıcından bu yana en düşük seviyesine
indi. Bugün ABD’de açıklanacak temmuz ayına ilişkin tarım dışı
istihdam rakamı, işsizlik oranı ve ortalama saatlik kazanç verisi
piyasalar açısından önemli olacak.

Piyasa Verileri

Pariteler Son Günlük Değ.
(%)

Haftalık Değ.
(%)

Yılbaşı Değ.
(%)

USDTRY 7.2897 0.67 4.56 22.53
EURTRY 8.6355 0.19 5.16 29.39
EURUSD 1.1845 -0.27 0.57 5.60
GBPUSD 1.3133 -0.08 0.37 -0.85
USDJPY 105.49 -0.06 -0.28 -2.92

Sepetler Son Günlük Değ.
bp

Haftalık Değ.
bp

Yılbaşı Değ.
bp

½ $ + ½ € 8.1138 31.10 39.25 180.17
Dolar Endeksi 93.0080 21.60 -44.70 -338.10
REK 69.3200 - - -690.00

Endeks Vadeliler Son Günlük Değ.
(%)

Haftalık Değ.
(%)

Yılbaşı Değ.
(%)

S&P 500 Yakın Vade 3,334.25 -0.30 2.17 3.20
DAX Yakın Vade 12,605.50 0.02 2.06 -4.84
Dow Jones Yakın
Vade 27,219.00 -0.24 3.42 -4.52

Emtialar Son Günlük Değ.
(%)

Haftalık Değ.
(%)

Yılbaşı Değ.
(%)

Ons Altın 2,063.30 0.00 4.46 35.94
Gram Altın 483.60 0.77 9.23 66.59
WTI 41.89 -0.30 3.54 -31.52
BRENT 45.19 -0.11 3.42 -32.35
Bakır 2.92 -0.68 0.56 4.57

Tahviller Son Günlük Değ.
bp

Haftalık Değ.
bp

Yılbaşı Değ.
bp

Türkiye 2 Yıllık 12.2600 28.00 118.00 48.00
Türkiye 10 Yıllık 14.2800 77.00 138.00 207.00
ABD 10 Yıllık 0.5250 -1.30 -0.80 -139.40
ABD 2 Yıllık 0.1130 -0.40 0.40 -145.80
Almanya 10 Yıllık -0.5350 -0.60 -0.60 -34.70
Almanya 2 Yıllık -0.7000 -0.20 1.20 -8.30

Gelişmekte Olan
Ülke Kurları Son Günlük Değ.

(%)
Haftalık Değ.

(%)
Yılbaşı Değ.

(%)
USDZAR 17.5246 0.51 2.67 25.12
USDIDR 14,654.50 0.54 -0.32 5.54
USDTRY 7.2897 0.67 4.56 22.53
USDRUB 73.5787 0.25 -1.08 18.53
USDBRL 5.3327 0.01 2.11 32.66
USDCNY 6.9620 0.12 -0.19 -0.02
USDMXN 22.4684 0.25 0.86 18.82
USDCZK 22.2640 0.52 -0.11 -1.79
USDHUF 292.4700 0.37 0.11 -0.84
USDPLN 3.7341 0.42 -0.37 -1.57
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Euro/Dolar

Güçlü gelen PMI rakamları ve ABD’deki destek paketine ilişkin
iyimser beklentilerin risk iştahını desteklemesine bağlı olarak bu
hafta içerisinde yukarı yönlü fiyatlamaların izlendiği paritede dün
aşağı yönlü bir seyir etkili oldu. Bugün ABD’de açıklanacak tarım
dışı istihdam raporu paritedeki yön ve fiyatlamalar açısından
belirleyici olacaktır. Ayrıca ABD ve Avrupa’daki vaka sayıları ile
salgın kaynaklı gelişmeler de fiyatlamalar açısından önem
taşımaktadır. Dün 1,1916 – 1,1817 seviyeleri arasında seyir izleyen
paritede, bugün geri çekilme yaşanmaktadır. Geri çekilmelerin
devam etmesi halinde 1,1805 - 1,1792 ve 1,1772 seviyeleri destek
olarak izlenebilir. Yukarı yönlü fiyatlamalarda ise 1,1850 – 1,1885
ve 1,1908 seviyeleri direnç konumunda bulunmaktadır.  

Günlük Pivot Seviyeleri
   1.1946

  1.1916  

 1.1881   

1.1845    

 1.1815   

  1.1784  

   1.1749

GBP/USD

GBPUSD paritesi dün dolar endeksindeki tepki hareketlerine karşın
yukarı yönlü seyrini deva ettirdi ve 1,3186 seviyesi ile pandemi
şoku sonrası en yüksek seviyelerini test etti. Dün sabah
gerçekleşen BoE toplantısında beklenildiği gibi politika faizi ve
varlık alım programı serbest bırakılırken parite toplantısı sonrası
gün içi zirvelerine ulaştı. Öğleden sonra ABD’de açıklanan haftalık
işsizlik başvuruları tahminlerin altında kalırken spot piyasaların
açılışı sonrası dolar endeksindeki tepki hareketleriyle parite bir
miktar geriledi. Bugün ABD tarım dışı istihdam verisi yakından
izlenecek. Paritede bugün 1,3135 seviyesinin üzerinde 1,3180 ve
1,3200 seviyeleri önem kazanacaktır. Düşüşlerde ise 1,3095
seviyesinin altında 1,3060 ve 1,3013 seviyeleri destek noktaları
olarak takip edilebilir.

Günlük Pivot Seviyeleri
   1.3225

  1.3192  

 1.3163   

1.3133    

 1.3101   

  1.3068  

   1.3039
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USD/TRY

Dolar/TL kuru dün 7,0373 ve 7,3107 seviyeleri arasında
dalgalanarak günü 7,2411 seviyesinden tamamladı. Perşembe
gününe 7,06-7,09 bandında hareket ederek başlayan Dolar/TL kuru
gün içinde yukarı yönlü hareketlerini devam ettirdi ve kapanışa
doğru 7,30 seviyesinin üzerine tırmanarak yeni tarihi zirvelerini test
etti. Çarşamba günü son 27 ayın dip seviyelerine gerileyen küresel
dolar endeksinde ise dün tepki hareketleri etkili olurken doların
diğer gelişmekte olan para birimlerine karşı da değerlendiğini
izledik. Bugün yurtiçinde olası TCMB hamleleri yurtdışında ise
tarım dışı istihdam verisi yakından takip edilecek. Sabah 08:25
itibariyle küresel dolar endeksi 93 seviyelerinden, Dolar/TL kuru ise
7,27 seviyelerinden işlem görüyor. 

Günlük Pivot Seviyeleri
   7.3920

  7.3455  

 7.3176   

7.2897    

 7.2432   

  7.1966  

   7.1687

EUR/TRY

Dün Euro Bölgesi’nde ve yurt içinde ekonomik veri akışı genel
olarak sakin seyretti. Almanya’da açıklanan haziran ayı fabrika
siparişleri %10,1 olan beklentilerin üzerinde %27,9 oranında artış
kaydetti. Yurt içi piyasalarda ve TL varlıklarda zayıf seyir dün de
devam ederken, son günlerde kur cephesinde artan oynaklık ve
volatil fiyatlamalar dikkat çekiyor. Artan oynaklık sonrasında dün
TCMB’den gelen açıklama piyasaların yakın takibinde yer aldı.
Piyasada oluşan fiyat gelişmelerin yakın takip edildiği belirtilen
TCMB açıklamasında araçlar oynaklığın azaltılması doğrultusunda
kullanılacağı belirtildi. Bugün de yurt içinde ve Euro Bölgesi’nde
ekonomik veri akışı sakin seyrederken, risk iştahının seyri ve salgın
kaynaklı gelişmeler fiyatlamalar üzerinde etkili olacaktır. 

Günlük Pivot Seviyeleri
   8.7367

  8.6937  

 8.6646   

8.6355    

 8.5925   

  8.5495  

   8.5204
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XAU/USD

Salgın kaynaklı mevcut endişeler ve ABD – Çin arasında artan
gerilim güvenli liman talebini gündemde tutmaya devam ediyor.
Düşük faiz ve bol likidite ortamından destek bulan ons altında
yukarı yönlü seyir ve tarihi zirveler yenilenmeye devam ediyor. Alım
iştahının korunmaya devam ettiği ons altındaki fiyatlamalar ve yön
üzerinde ekonomik veri akışları ve salgın kaynaklı gelişmeler
belirleyici olacaktır. Bugün ABD’de açıklanacak tarım dışı istihdam
verisi de hem dolar hem de ons altın üzerinde etkili olacağından
yakından izlenecektir. Ons altında yukarı yönlü hareketlerin devam
etmesi halinde dünün zirvesi olan 2075 pivot seviyesinin bulunduğu
2105$ seviyeleri direnç olarak izlenebilir. Geri çekilmelerde ise
2048$ - 2020$ ve 2005$ seviyeleri  destek konumunda
bulunmaktadır.

Günlük Pivot Seviyeleri
   2,102.18

  2,088.64  

 2,076.05   

2,063.46    

 2,049.92   

  2,036.38  

   2,023.79

DAX Yakın Vade

ABD’deki destek paketine ilişkin beklentiler ve toparlanmanın
devam ettiğine işaret eden ekonomik veriler bu hafta genelinde
hisse piyasalarını desteklerken, dün Avrupa borsalarında kâr
satışları etkili oldu. Ekonomik veri akışları ve salgın kaynaklı
gelişmeler önemini korumaya devam ediyor. Avrupa borsaları dün
günü düşüşlerle tamamlarken, DAX vadeli kontratı günü %0,38’lik
düşüşle günü 12.603 puandan tamamladı. Bu sabah hafif satıcılı
seyrin devam ettiği DAX vadelisinde, aşağı yönlü hareketlerde
12.517 – 12.430 ve 50 günlük üssel ortalama (12.391) destek
olarak izlenebilir. Tekrar alımların yaşanması durumunda ise
12.650 - 12.756 ve 12.855 seviyeleri direnç konumunda
bulunmaktadır. Bugün Euro Bölgesi’nde ekonomik veri akışı sakin
seyrederken, ABD tarafındaki veriler yakından izlenecektir.    

Günlük Pivot Seviyeleri
   12,813.17

  12,740.83  

 12,673.17   

12,605.50    

 12,533.17   

  12,460.83  

   12,393.17
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Dow Jones Yakın Vade

ABD borsalarında yükseliş dün de devam ederken DJ endeksi
günü %0,7 primle tamamladı. Teknoloji hisselerinde görülen
yükseliş, yen bir ekonomik teşvik paketine yönelik beklentiler ve
tahminlerin altında gerçekleşen haftalık işsizlik başvuruları rakamı
endeksin üst üste 5.günü de yükselişle tamamlamasında etkiliydi.
Facebook ve Apple hisselerinde sırasıyla %6 ve %3,5’luk yükseliş
teknoloji hisselerindeki değerlenmeye liderlik etti. Ülkede bugün
temmuz ayı tarım dışı istihdam verisi yakından takip edilecek olup
sabah itibariyle DJ vadelilerinde sınırlı satıcılı bir seyir izleniyor. DJ
vadelilerinde bugün 27,300 seviyesinin üzerinde 27,490 ve 27,620
seviyeleri önem kazanacaktır. Geri çekilmelerde ise 27,050
seviyesinin altında 26,920 ve 26,740 seviyeleri destek noktaları
olarak izlenebilir.

Günlük Pivot Seviyeleri
   27,483.67

  27,395.33  

 27,307.67   

27,220.00    

 27,131.67   

  27,043.33  

   26,955.67

S&P 500 Yakın Vade

ABD’deki destek paketine ilişkin gelişmeler izlenirken, dün
açıklanan işsizlik başvurularının beklentilerden olumlu gelmesi
endeksleri destekledi. Dün artıda kapanan ABD endekslerinde bu
sabah ABD – Çin gerilimine bağlı olarak satışlar etkili oluyor.
Trump ABD vatandaşlarının WeChat ve TikTok uygulamalarının
ulusal güvenliğe yönelik risk oluşturdukları gerekçesi ile iş
yapmasını yasaklayan kararnameyi imzalaması gerilimi artırıyor.
Dün %0,64 yükselişle günü tamamlayan S&P 500 Endeksi bu
sabah vadeli piyasalarda %0,30 civarında bir kayıpla 3333
seviyesinden işlem görüyor. S&P vadelilerinde bugün 3.330
seviyesinin üzerinde kalındığı sürece 3.357 ve 3.397 seviyeleri
dirençler, 3.310 - 3.284 ve 3.262 seviyeleri destek noktaları olarak
izlenebilir.

Günlük Pivot Seviyeleri
   3,368.75

  3,358.00  

 3,346.00   

3,334.00    

 3,323.25   

  3,312.50  

   3,300.50
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Brent Petrol

Vaka sayılarındaki artış ve ikinci dalga endişeleri gündemdeki
yerini korumasına karşın, ekonomik verilerdeki toparlanmanın ve
petrol stok verisinden destek bulan petrol fiyatlarında önceki gün
alımlar güç kazandı. Petrol piyasasında dün dalgalı bir seyir
izlenirken, bu sabah ABD – Çin arasında artan gerilime bağlı olarak
bir miktar satıcılı bir görünüm etkili oluyor. Ekonomik veri akışları ile
salgın kaynaklı gelişmeler yakından izlenmeye devam edilecektir.
45$ seviyesinden işlem gören brent petrolde, geri çekilmelerin
devam etmesi halinde 44,52$ - 43,75$ ve 42,98$ seviyeleri destek
olarak izlenebilir. Tekrar alımların etkili olması durumunda 200
günlük üssel ortalama (45,44$) ilk önemli direnç noktası olurken,
ortalama üzerinde 45,82$ ve 46,34$ seviyeleri direnç konumunda
bulunmaktadır.

Günlük Pivot Seviyeleri
   45.87

  45.66  

 45.43   

45.19    

 44.98   

  44.77  

   44.53

USD/JPY

ABD’de dün açıklanan haftalık işsizlik başvuruları beklenenden
daha fazla düşerek salgının başlangıcından bu yana en düşük
seviyesine indi. Başvurular önceki haftaya göre 249,000 düşerek, 1
Ağustos haftasında 1,19 milyona geriledi. Bugün ABD’de
açıklanacak temmuz ayına ilişkin tarım dışı istihdam rakamı, işsizlik
oranı ve ortalama saatlik kazanç verisi piyasalar açısından önemli
olacak. Japonya’da ise açıklanacak önemli veri akışı bulunmazken
gündeme dair gelişmeler izlenecek. Vaka sayılarındaki artış
piyasalarda risk unsuru oluşturmaya devam ederken, paritede
yukarı yönlü hareketlerde 105,85 – 106,20 – 106,42 seviyeleri
direnç, 105,37- 105,15 ve 105,00 seviyeleri destek olarak takip
edilebilir.  

Günlük Pivot Seviyeleri
   105.77

  105.71  

 105.60   

105.49    

 105.43   

  105.36  

   105.25
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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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