
Forex Bülten 10 Ağustos 2020

Piyasa Gündemi

Geçen hafta ekonomik verilerdeki toparlanma ve ABD’deki destek
paketine ilişkin pozitif beklentiler risk iştahını genel olarak
desteklerken, vaka sayılarında devam eden artış ve ABD – Çin
arasındaki gerilim aşağı yönlü risk unsurları olarak önemini
koruyor. Yurt içi piyasalarda ise artan oynaklık ve satış baskısı ön
plana çıkarken, resmi kurum ve kuruluşlardan gelebilecek olası
açıklama ve hamleler yakından takip edilecektir. 

Açıklanacak Önemli Ekonomik Veriler  
     
•    10:00 Türkiye – İşsizlik Oranı Önem: Orta
•    17:00 ABD – İş İmkanları ve Personel Değişim Önem: Orta

Türkiye 

TCMB Başkanı Uysal, banka genel müdürleriyle bir araya gelinen
toplantıda, salgın döneminde piyasaya verilen likiditenin fazla
kısmının sistemde bir likidite açığı oluşturmadan kademeli olarak
geri çekileceğini ifade etti. Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası
tarafından haftalık menkul kıymet istatistikleri yayımlandı. Merkez
Bankası'nın verilerine göre, yabancı yatırımcılar geçen hafta net
281 milyon dolarlık menkul kıymet sattı. Merkez Bankası'nın brüt
döviz rezervleri geçen hafta 4,25 milyar dolar azalarak 46,7 milyar
dolara indi. Döviz kurlarındaki hareketlilikle birlikte yurt içi
yerleşiklerin döviz hesaplarındaki tutar iki haftada 8 milyar 952
milyon dolar arttı ve 212 milyar 920 milyon dolara ulaştı.

Euro Bölgesi

Almanya'nın ticaret fazlası haziran ayında 15,6 milyar euroya
yükseldi. Ülkenin ihracatı aylık %14,9 artışla 96,1 milyar euro
olurken, geçen yılın aynı ayına göre %9,4'lük bir kayıp görüldü.
İthalatta görülen yüzde 14,9'luk artış son 30 yılda görülen en büyük
aylık artış oldu. Diğer yandan Almanya'nın ithalatı aylık yüzde
artışla 80,5 milyar euro olurken, yıllık %10 düştü. Almanya'nın
haziran ayında Avrupa Birliği ülkelerine ihracatı yıllık %10,6, ithalatı
da %11 azaldı. Diğer yandan Almanya resmi istatistik ofisi Destatis
verilerine göre, ülkenin sanayi üretimi haziran ayında aylık %8,9
arttı. Ülkede sınai çıktılar aynı ayda %11,7 azalırken, otomotiv
sanayi %54,7'lik bir artış gördü. Destatis verilerine göre, ana mallar
%18,3, tüketim mamülleri %7,3 ve enerji üretimi %5,5 arttı.
Almanya Ekonomi Bakanı Peter Altmaier, ülkede günlük 1000’nin
üzerinde çıkan koronavirüs vakalarının endişe verici olduğunu
söyledi.

ABD

ABD Çalışma Bakanlığı'nın verilerine göre tarım dışı istihdam
temmuzda 1 milyon 763 kişi arttı. Haziran ayı tarım dışı istihdamı 4
milyon 791 bin kişi artmıştı ancak açıklanan veri beklenti olan 1
milyon 600 bin kişinin üzerinde gerçekleşti. Ülkede temmuz ayı
işsizlik oranı %10,2 ile beklenti olan %10,5'in altında gerçekleşti.
İşsizlik oranı haziran ayında %11,1 düzeyindeydi. Veri sonrası
dolar endeksi %0,43 değer kazanarak 0,40 puan yükseldi.
İşgücüne katılım oranı temmuz ayında %64,4 oldu. Beklenti
%61,1'de kalmasıydı. Saatlik ortalama kazançlar temmuzda,
beklenti olan %0,5'lik düşüş aksine, %0,2 arttı. ABD Başkanı
Donald Trump'ın, öğrenci kredileri, işsizlik yardımları, bordro
vergileri ve ev sahiplerinin kiracılarını evden çıkarma yasağına
yönelik 4 ayrı kararname imzaladığı açıklandı.

Piyasa Verileri

Pariteler Son Günlük Değ.
(%)

Haftalık Değ.
(%)

Yılbaşı Değ.
(%)

USDTRY 7.3138 0.29 5.15 22.94
EURTRY 8.6222 0.63 5.30 29.20
EURUSD 1.1784 -0.04 0.17 5.05
GBPUSD 1.3060 0.06 -0.11 -1.40
USDJPY 105.81 -0.11 -0.13 -2.63

Sepetler Son Günlük Değ.
bp

Haftalık Değ.
bp

Yılbaşı Değ.
bp

½ $ + ½ € 7.9638 -15.00 24.25 165.17
Dolar Endeksi 93.3360 -5.60 -24.00 -305.30
REK 69.3200 - - -690.00

Endeks Vadeliler Son Günlük Değ.
(%)

Haftalık Değ.
(%)

Yılbaşı Değ.
(%)

S&P 500 Yakın Vade 3,351.75 0.21 1.92 3.74
DAX Yakın Vade 12,754.00 0.83 0.79 -3.72
Dow Jones Yakın
Vade 27,437.00 0.38 3.31 -3.76

Emtialar Son Günlük Değ.
(%)

Haftalık Değ.
(%)

Yılbaşı Değ.
(%)

Ons Altın 2,032.94 -0.10 2.84 33.94
Gram Altın 478.02 0.18 8.09 64.64
WTI 41.76 0.51 2.42 -31.73
BRENT 44.90 0.14 2.20 -32.78
Bakır 2.92 1.29 0.13 4.58

Tahviller Son Günlük Değ.
bp

Haftalık Değ.
bp

Yılbaşı Değ.
bp

Türkiye 2 Yıllık 12.9900 73.00 191.00 121.00
Türkiye 10 Yıllık 14.3900 11.00 149.00 218.00
ABD 10 Yıllık 0.5710 0.50 1.80 -134.80
ABD 2 Yıllık 0.1290 1.20 2.00 -144.20
Almanya 10 Yıllık -0.5060 -0.10 2.20 -31.80
Almanya 2 Yıllık -0.6880 0.10 1.80 -7.10

Gelişmekte Olan
Ülke Kurları Son Günlük Değ.

(%)
Haftalık Değ.

(%)
Yılbaşı Değ.

(%)
USDZAR 17.6759 -0.06 2.81 26.20
USDIDR 14,732.00 0.12 0.11 6.10
USDTRY 7.3138 0.29 5.15 22.94
USDRUB 73.7347 0.03 0.80 18.78
USDBRL 5.4377 -0.02 2.16 35.28
USDCNY 6.9662 -0.02 -0.21 0.04
USDMXN 22.4432 0.25 -0.86 18.69
USDCZK 22.3310 0.04 -0.02 -1.49
USDHUF 293.9850 0.10 0.33 -0.33
USDPLN 3.7456 0.04 -0.15 -1.27

444 0 435 www.gedikyatirim.com.tr

https://www.gedikyatirim.com.tr/


Gedik Forex Bülten 10 Ağustos 2020

Euro/Dolar

Almanya'da ticaret fazlasının haziran ayında 15,6 milyar euroya
yükseldiği açıklandı. Ülkenin ihracatı aylık %14,9 artışla 96,1 milyar
euro olurken, geçen yılın aynı ayına göre %9,4'lük bir kayıp
görüldü. İthalatta görülen yüzde 14,9'luk artış son 30 yılda görülen
en büyük aylık artış oldu. ABD’de ise tarım dışı istihdam temmuz
ayında artmayı sürdürerek, koronavirüs enfeksiyonlarındaki artışa
karşın ekonomik sıçramanın ilerleme kaydettiğini gösterdi. İşsizlik
oranıda %11,1'den %10,2'ye geriledi. Veri sonrası dolarda yaşanan
toparlanma ile paritede sert geri çekilme ile 1,1755 seviyesi test
edildi. Geri çekilmenin devam etmesi durumunda paritede 1,1772 -
1,1755 ve 1,1730 seviyeleri direnç, tepki alımlarında 1,1805 –
1,1832 ve 1,1850 direnç seviyeleridir.

Günlük Pivot Seviyeleri
   1.1826

  1.1814  

 1.1799   

1.1784    

 1.1771   

  1.1759  

   1.1743

GBP/USD

GBPUSD paritesi haftanın son gününde dolar endeksindeki
toparlanmanın da etkisiyle geri çekildi ve haftayı 1,3050’li
seviyelere yakın tamamladı. ABD’de açıklanan tarım dışı istihdam
verisinin temmuz ayında 1,76 milyon artış ile beklenti rakamı 1,4
milyonun üzerinde kalması dolar tarafında perşembe günü
başlayan tepki hareketlerinin hızlanmasını sağlarken, parite 1,3010
seviyelerine kadar geriledi. İngiltere’de ise BoE toplantısı sonrası
haftanın son gününde sakin bir gündem vardı. Bugün paritenin her
iki tarafında da önemli bir veri akışı bulunmuyor. Paritede bugün
1,3080 seviyesinin üzerinde 1,3130 ve 1,3185 seviyeleri önem
kazanacaktır. Düşüşlerde ise 1,3040 seviyesinin altında 1,3010 ve
1,2980 seviyeleri destek noktaları olarak takip edilebilir.

Günlük Pivot Seviyeleri
   1.3112

  1.3095  

 1.3077   

1.3060    

 1.3042   

  1.3025  

   1.3007
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USD/TRY

Dolar/TL kuru cuma günü 7,1313 ve 7,3694 seviyeleri arasında
dalgalanarak günü 7,2930 seviyesinden tamamladı. Haftanın son
gününe 7,26-7,28 bandında hareket ederek başlayan Dolar/TL kuru
sabah saatlerinde 7,35 seviyesinin üzerine çıkarak tarihi zirvelerini
yeniledi. Öğle saatlerinde görülen geri çekilmeyle 7,12 seviyelerini
test eden kurda kapanışa doğru yeniden yukarı yönlü hareketler
etkili oldu. Küresel dolar endeksinde cuma günü tepki hareketleri
devam ederken doların diğer gelişmekte olan para birimlerine karşı
yükselişi sürdü. Bugün yurtiçinde işsizlik verisi izlenecek olup
yurtdışında önemli bir veri akışı bulunmuyor. Sabah 08:30 itibariyle
küresel dolar endeksi 93,3 seviyelerinden, Dolar/TL kuru ise 7,30
seviyelerinden işlem görüyor. 

Günlük Pivot Seviyeleri
   7.5258

  7.4541  

 7.3840   

7.3138    

 7.2421   

  7.1704  

   7.1003

EUR/TRY

Haftanın son işlem günü Almanya'da ticaret fazlasının haziran
ayında 15,6 milyar euroya yükseldiği açıklandı. Ülkenin ihracatı
aylık %14,9 artışla 96,1 milyar euro olurken, geçen yılın aynı ayına
göre %9,4'lük bir kayıp görüldü. Ülkede sanayi üretimi ise haziran
ayında aylık %8,9 arttı. Yurt içi piyasalarda ve TL varlıklarda zayıf
seyir cuma günüde devam ederken, son günlerde kur cephesinde
artan oynaklık ve volatil fiyatlamalar dikkat çekiyor. Artan oynaklık
sonrasında TCMB Başkanı Uysal, gerçekleştirilen toplantı sonrası
salgın döneminde piyasaya verilen likiditenin fazla kısmının
sistemde bir likidite açığı oluşturmadan kademeli olarak geri
çekileceğini ifade etti. Yurt içinde bugün işsizlik rakamı, Euro
Bölgesi’nde sentix yatırımcı güveni takip edilecek.

Günlük Pivot Seviyeleri
   9.2866

  9.1190  

 8.8706   

8.6222    

 8.4545   

  8.2868  

   8.0384
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XAU/USD

Geçen hafta salgın kaynaklı endişeler ve ABD – Çin arasında artan
gerilim güvenli liman talebinin artış kaydetmesinde etkili olarak ons
altında 2075$ zirvesinin test edilmesine neden oldu. Haftanın son
işlem günü ABD’de tarım dışı istihdam artışı temmuz ayında 1,76
milyon seviyesinde gerçekleşerek beklentiyi aşarken, işsizlik oranı
%11,1'den %10,2'ye geriledi. Açıklanan veri sonrası dolarda
yaşanan değer kazanımı ile ons altında sınırlı geri çekilme yaşandı.
Genel itibari ile alım iştahının korunmaya devam ettiği ons altında
fiyatlamalar ve yön üzerinde ekonomik veri akışları ve salgın
kaynaklı gelişmeler belirleyici olacaktır. Geri çekilmelerde 2020$-
2005$ ve 1988$ izlenecek desteklerdir. Tekrar pozitif seyrin
yaşanması durumunda 2055$ - 2075$ ve 2105$ direnç
seviyeleridir.

Günlük Pivot Seviyeleri
   2,056.47

  2,046.36  

 2,039.65   

2,032.94    

 2,022.83   

  2,012.73  

   2,006.01

DAX Yakın Vade

Mevcut endişe ve riskler gündemdeki yerini korurken, geçen hafta
genelinde ekonomik verilerde devam eden toparlanma hisse
piyasalarını destekleyen temel gelişmeler oldu.  Salgın kaynaklı
gelişmeler, aşı ile ilgili haber akışları ve ekonomik verilerdeki seyir
küresel risk iştahı ve piyasalar üzerinde belirleyici olmaya devam
edecektir. Avrupa borsaları cuma günü yataya yakın hafif
yükselişlerle tamamlarken, DAX vadeli kontratı ise günü %0,75’lik
yükselişle 12.697 puandan tamamladı. Bu sabah alımların devam
ettiği DAX vadelisinde, yukarı yönlü hareketlerin gücünü koruması
durumunda 12.796 – 12.868 ve 12.973 seviyeleri direnç olarak
takip edilebilir. Geri çekilmelerde ise 12.678 – 12.571 ve 50 günlük
üssel ortalama (12.411) destek konumunda bulunmaktadır. 

Günlük Pivot Seviyeleri
   12,889.17

  12,831.83  

 12,792.17   

12,752.50    

 12,695.17   

  12,637.83  

   12,598.17
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Dow Jones Yakın Vade

DJ endeksi haftanın son gününde görece sakin bir seyir izledi ve
günü %0,2’lik kazançla tamamladı. Cuma günü açıklanan tarım dışı
istihdam verisinin 1,76 milyon kişi artış ile beklentilerin üzerinde
kalmasına karşın artan ABD-Çin gerginliği ve senatoda yapılan
Koronavirüs teşvik paketi görüşmelerinde Cumhuriyetçi ile
Demokratlar arasında henüz bir anlaşma sağlanamaması ABD’de
endekslerin haftanın son gününde baskı altında kalmasını sağladı.
Ülkede bugün önemli bir veri akışı bulunmazken sabah itibariyle DJ
vadelilerinde sınırlı yükselişler hakim. DJ vadelilerinde bugün
27,490 seviyesinin üzerinde 27,625 ve 27,800 seviyeleri önem
kazanacaktır. Geri çekilmelerde ise 27,370 seviyesinin altında
27,200 ve 27,050 seviyeleri destek noktaları olarak izlenebilir.

Günlük Pivot Seviyeleri
   27,724.67

  27,596.33  

 27,516.67   

27,437.00    

 27,308.67   

  27,180.33  

   27,100.67

S&P 500 Yakın Vade

Geçen hafta ekonomik verilerdeki toparlanma ve ABD’deki destek
paketine ilişkin pozitif beklentiler risk iştahını genel olarak
desteklerken, vaka sayılarında devam eden artış ve ABD – Çin
arasındaki gerilim aşağı yönlü risk unsurları olarak önemini
koruyor. S&P 500 Endeksi Cuma günü yatay bir kapanış
sergilerken, bu sabah vadeli piyasalar da hafif alıcılı bir görünüm
hakim. Sabah saatlerinde %0,30 civarında artıda 3355 civarında
bulunan sözleşmede 3330 üzerinde tutunulması önemli. Bu seviye
üzerinde sabah saatlerinde test edilen 3357 ve devamında en kritik
direnç olarak 3397 izlenebilir. Aşağıda ise 3330 ilk önemli destek
iken altında 3310 ve 3284 diğer destekler olarak izlenebilir.

Günlük Pivot Seviyeleri
   3,380.33

  3,367.92  

 3,359.83   

3,351.75    

 3,339.33   

  3,326.92  

   3,318.83
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Brent Petrol

Trump’ın Çinli teknoloji şirketlerinin ABD’deki faaliyetlerini
kısıtlamaya yönelik hamleleri, iki ülke arasındaki gerilimi artırıyor.
Geçen hafta genelinde verilerdeki toparlanmadan destek bulan
petrol piyasasında, cuma günü ABD – Çin ilişkilerine dair endişeler
nedeniyle satıcılı bir fiyatlama görüldü. Ekonomik veri akışları ile
salgın kaynaklı gelişmeler yakından izlenmeye ve fiyatlamalar
üzerinde etkili olmaya devam edecektir. Bu sabah 45$’a yakın
seviyelerden işlem gören brent petrolde, yükselişlerin devamlılığı
açısından 200 günlük üssel ortalama (45,43$) üzerinde
kapanışların görülmesi önem taşımaktadır. Ortalama üzerinde
45,82$ - 46,34$ ve 47,02$ seviyeleri direnç olarak izlenebilir. Geri
çekilmelerde ise 44,43$ - 43,75$ ve 42,98$ seviyeleri destek
konumunda bulunmaktadır. 

Günlük Pivot Seviyeleri
   45.34

  45.22  

 45.06   

44.90    

 44.78   

  44.66  

   44.50

USD/JPY

Haftanın son işlem günü ABD’de tarım dışı istihdam artışı temmuz
ayında 1, 76 milyon seviyesinde gerçekleşerek beklentiyi aşarken,
işsizlik oranı %11,1'den %10,2'ye geriledi. Ortalama saatlik
kazançlar aynı dönemde aylık %0,2 ve yıllık %4,8 artış kaydetti.
Açıklanan veri sonrası dolarda yaşanan değer kazanımı ile paritede
toparlanma etkili oldu. Hafta sonu ABD Başkanı Donald Trump'ın,
öğrenci kredileri, işsizlik yardımları, bordro vergileri ve ev
sahiplerinin kiracılarını evden çıkarma yasağına yönelik 4 ayrı
kararname imzaladığı açıklandı. Japonya’da bugün piyasalar kapalı
bulunurken, ABD’de JOLTS verisi takip edilecek. Parite de yukarı
yönlü hareketlerde 106,00 – 106,20 ve 106,42 seviyeleri direnç,
105,70 – 105,50 ve 105,37 seviyeleri destek olarak takip edilebilir.  

Günlük Pivot Seviyeleri
   106.16

  106.05  

 105.93   

105.81    

 105.71   

  105.60  

   105.48
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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."

444 0 435 www.gedikyatirim.com.tr

https://www.gedikyatirim.com.tr/

	Piyasa Gündemi
	Piyasa Verileri

	Euro/Dolar
	GBP/USD
	USD/TRY
	EUR/TRY
	XAU/USD
	DAX Yakın Vade
	Dow Jones Yakın Vade
	S&P 500 Yakın Vade
	Brent Petrol
	USD/JPY
	Gedik Yatırım Menkul Değerler A.Ş. - Yatırım Danışmanlığı Birimi
	YASAL UYARI

