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Piyasa Gündemi

Çin’in Hong Kong gerilimi üzerinden ABD’ye karşı yaptırımda
bulunacağı haberi, ABD – Çin ilişkilerine dair endişeleri gündemde
tutarken, salgın kaynaklı riskler de varlığını sürdürüyor. Ancak,
Trump’ın Kovid-19 yardımlarına ilişkin dört ayrı kararname
imzalaması ve işini kaybedenlere sağlanan destekleri uzatması risk
iştahını destekleyen bir gelişme oldu. Yurt içinde ise kur
cephesindeki fiyatlamalar ve artan oynaklık önemini koruyor. 

Açıklanacak Önemli Ekonomik Veriler  
     
•    12:00 Euro Bölgesi – ZEW Güven Endeksi Önem: Orta
•    15:30 ABD – ÜFE / Çekirdek ÜFE Önem: Yüksek

Türkiye 

Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu, aktif rasyo
oranlarında güncellemeye gittiğini duyurdu. Aktif rasyosu değeri
hedefini mevduat bankaları için yüzde 100'den yüzde 95'e indiren
BDDK, katılım bankalarında ise %80'den %75'e düşürdü.
Düzenlemeye göre aktif rasyosundaki Döviz kalemlerinin TL'ye
çevriminde bir önceki ayın ortalaması alınacak.Türkiye genelinde
15 ve daha yukarı yaştakilerde işsiz sayısı 2020 yılı Mayıs
döneminde geçen yılın aynı dönemine göre 331 bin kişi azalarak 3
milyon 826 bin kişi oldu. İşsizlik oranı 0,1 puanlık artış ile %12,9
seviyesinde gerçekleşti. Tarım dışı işsizlik oranı 0,2 puanlık artış ile
%15,2 oldu. Hazine ve Maliye Bakanlığı, temmuz ayına ilişkin nakit
gerçekleşmeleri verisine göre, Hazine nakit dengesi temmuz
ayında 30,79 milyar lira açık verdi. Faiz dışı denge ise 23 milyar
154 milyon lira açık şeklinde gerçekleşti.

Euro Bölgesi

Merkezi Münih'te bulunan Ekonomi Araştırma Enstitüsü'nün
temmuz ayında yaptığı ankete göre, firmalarda Kovid-19 nedeniyle
kamu hayatında 8,5 ay daha kısıtlamaların devam edeceği
beklentisinin hakim olduğu ortaya çıktı. Ankete göre hizmet sektörü
8,9 ay, inşaat sektörü 8,2 ay ve sanayi sektörü 7,8 ay kısıtlama
bekliyor. Eğlence sektöründeki şirketlerin beklentisi ise 13 ay oldu.
Kısıtlamaların en az süreceği sektör ise ortalama 6,4 ay ile içecek
üreticileri olarak belirlendi.

ABD

ABD ile Çin arasındaki gerilim hızlanırken, ABD, aralarında Hong
Kong lideri Carrie Lam'in de bulunduğu 11 kişiye yaptırım
uygulama kararı verdiğini açıklamasının ardından benzer bir hamle
de Çin'den geldi. Çin 11 Amerikalıya benzer yaptırımlar
uygulayacağını açıkladı. Chicago Fed Başkanı Charles Evans,
koronavirüs pandemisinin getirdiği zorluklarla mücadele etmekte
olan ekonomiye destek için ilave maliye politikası tedbirlerinin "son
derece önemli" olduğunu söyledi. ABD Çalışma Bakanlığı, haziran
ayına ilişkin JOLTS Açık İş Sayısı verilerini açıkladı. Buna göre,
ülkedeki açık iş sayısı haziranda bir önceki aya göre 518 bin
artarak 5 milyon 889 bine ulaştı. Piyasa beklentilerinin aksine artış
gösteren açık iş sayısının haziranda 4 milyon 910 bin olması
tahmin ediliyordu. Salgınının etkisiyle mart ve nisan aylarında sert
düşüşler kaydeden veri, mayısta artış göstermeye başlayarak 5
milyon 371 bin seviyesinde gerçekleşmişti. Bu dönemde açık iş
sayısının en fazla arttığı sektörler, konaklama ve yiyecek, eğlence
ile diğer hizmetler olurken, inşaat ve eğitim sektörlerinde sektörlerin
de azalış görüldü.

Piyasa Verileri

Pariteler Son Günlük Değ.
(%)

Haftalık Değ.
(%)

Yılbaşı Değ.
(%)

USDTRY 7.3389 0.05 6.35 23.36
EURTRY 8.6230 0.05 5.42 29.21
EURUSD 1.1749 0.09 -0.43 4.74
GBPUSD 1.3077 0.03 0.04 -1.27
USDJPY 106.11 0.14 0.37 -2.35

Sepetler Son Günlük Değ.
bp

Haftalık Değ.
bp

Yılbaşı Değ.
bp

½ $ + ½ € 7.9725 0.88 25.12 166.05
Dolar Endeksi 93.5280 -11.90 35.90 -286.10
REK 69.3200 - - -690.00

Endeks Vadeliler Son Günlük Değ.
(%)

Haftalık Değ.
(%)

Yılbaşı Değ.
(%)

S&P 500 Yakın Vade 3,365.25 0.37 1.98 4.16
DAX Yakın Vade 12,803.50 1.05 1.74 -3.34
Dow Jones Yakın
Vade 27,811.00 0.48 4.09 -2.44

Emtialar Son Günlük Değ.
(%)

Haftalık Değ.
(%)

Yılbaşı Değ.
(%)

Ons Altın 2,007.55 -0.99 -0.58 32.26
Gram Altın 473.68 -1.00 5.72 63.17
WTI 42.37 0.85 1.99 -30.74
BRENT 45.43 0.72 2.25 -31.99
Bakır 2.95 -0.15 0.90 5.68

Tahviller Son Günlük Değ.
bp

Haftalık Değ.
bp

Yılbaşı Değ.
bp

Türkiye 2 Yıllık 13.3700 38.00 229.00 159.00
Türkiye 10 Yıllık 14.5200 13.00 162.00 231.00
ABD 10 Yıllık 0.5820 0.30 7.20 -133.70
ABD 2 Yıllık 0.1330 0.40 2.40 -143.80
Almanya 10 Yıllık -0.5230 -0.20 3.70 -33.50
Almanya 2 Yıllık -0.7060 -0.10 1.20 -8.90

Gelişmekte Olan
Ülke Kurları Son Günlük Değ.

(%)
Haftalık Değ.

(%)
Yılbaşı Değ.

(%)
USDZAR 17.6700 -0.12 1.68 26.16
USDIDR 14,739.45 -0.06 0.59 6.15
USDTRY 7.3389 0.05 6.35 23.36
USDRUB 73.3065 -0.21 -0.19 18.09
USDBRL 5.4823 0.04 3.62 36.39
USDCNY 6.9547 -0.10 -0.27 -0.12
USDMXN 22.4404 -0.16 -1.01 18.68
USDCZK 22.2900 -0.10 0.70 -1.67
USDHUF 293.1510 -0.20 -0.04 -0.61
USDPLN 3.7450 -0.09 0.57 -1.28
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Euro/Dolar

Euro Bölgesi’nde ağustos ayına ait sentix yatırımcı güveni 13,4
azalışla toparlanma kaydetmeye devam etti. Alman araştırma
şirketi Ifo firmalarda koronavirüs nedeniyle kamu hayatında 8,5 ay
daha kısıtlamaların devam edeceği beklentisinin hakim olduğunu
açıkladı. Artan vaka sayıları piyasalarda risk oluşturmaya devam
ederken, paritede geri çekilme kaydediliyor. ABD’de dün haziran
ayına ilişkin JOLTS açık iş sayısı verisi açıklandı. Buna göre,
ülkedeki açık iş sayısı haziranda bir önceki aya göre 518 bin
artarak 5 milyon 889 bine ulaştı. Haftaya geçen hafta açıklanan
tarımdışı istihdam rakamı sonrası geri çekilmeyle başlayan paritede
geri çekilmelerde 1,1728 – 1,1712 ve 1,1700 seviyeleri destek,
1,1772 – 1,1805 ve 1,1832 seviyeleri dirençlerdir.

Günlük Pivot Seviyeleri
   1.1799

  1.1778  

 1.1763   

1.1749    

 1.1728   

  1.1708  

   1.1693

GBP/USD

Geçen haftanın son gününde bir miktar geri çekilen GBPUSD
paritesinde yeni haftanın ilk gününde sakin bir seyir izlendi. Önemli
bir veri akışının bulunmadığı günde parite 1,30-1,31 bölgesinde
dalgalanırken ABD-Çin gerginliği ve yine ABD’de salgına yönelik
senatoda görüşülen ekonomik teşvik paketine yönelik haber akışı
takip edildi. Bugün İngiltere’de TSİ 11:30’da açıklanacak işsizlik
verileri ABD’de ise temmuz ayı ÜFE verisi parite tarafında yakından
izlenecektir. Sabah itibariyle 1,3080 seviyelerine yakın işlem gören
paritede bugün 1,3105 seviyesinin üzerinde 1,3135 ve 1,3186
seviyeleri önem kazanacaktır. Olası geri çekilmelerde ise 1,3060
seviyesinin altında 1,3020 ve 1,2980 seviyeleri destek noktaları
olarak takip edilebilir.

Günlük Pivot Seviyeleri
   1.3128

  1.3112  

 1.3095   

1.3077    

 1.3062   

  1.3046  

   1.3028
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USD/TRY

Dolar/TL kuru dün 7,2406 ve 7,3824 seviyeleri arasında
dalgalanarak günü 7,3350 seviyesinden tamamladı. Cuma günü TL
varlıklarda görülen tepki hareketleriyle sert geri çekilen Dolar/TL
kuru yeni haftanın ilk saatlerinde tarihi zirvelerini test etti. Önemli
bir veri akışının bulunmadığı günde volatil seyrini devam ettiren
Dolar/TL kurunda seansın kapanmasının ardından açıklamalara
bağlı olarak yine sert fiyat hareketleri görüldü. Küresel dolar
endeksi ise zayıf gündem eşliğinde dar bir bantta dalgalandığı
günü 93,5 seviyelerine yakın tamamladı. Bugün ABD’de
açıklanacak temmuz ayı ÜFE verisi takip edilecek. Sabah 08:35
itibariyle küresel dolar endeksi 93,5 seviyelerinden, Dolar/TL kuru
ise 7,31 seviyelerinden işlem görüyor. 

Günlük Pivot Seviyeleri
   7.4566

  7.4014  

 7.3702   

7.3389    

 7.2838   

  7.2286  

   7.1974

EUR/TRY

Euro/TL kuru dün 8,4802 ve 8,7339seviyeleri arasında
dalgalanarak günü 8,6071 seviyesinden tamamladı. Euro
Bölgesi’nde ağustos ayına ait sentix yatırımcı güveni 13,4 azalışla
toparlanma kaydetmeye devam etti. Alman araştırma şirketi Ifo
firmalarda koronavirüs nedeniyle kamu hayatında 8,5 ay daha
kısıtlamaların devam edeceği beklentisinin hakim olduğunu
açıkladı. Yurtiçinde ise BDDK’nın aktif rasyo oranlarında
güncellemesi ve işsizlik rakamları takip edildi. İşsizlik oranı,
mayısta geçen yılın aynı ayına göre 0,1 puan artışla %12,9 oldu.
TL varlıklarda zayıf seyir devam ederken, son günlerde kur
cephesinde artan oynaklık ve volatil fiyatlamalar öne çıkıyor. Bugün
Avrupa’da güven endekslerinin açıklanması beklenirken, yurtiçinde
gündeme dair gelişmeler takip edilecek. 

Günlük Pivot Seviyeleri
   8.7640

  8.6987  

 8.6609   

8.6230    

 8.5577   

  8.4923  

   8.4545
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XAU/USD

ABD'de beklenenden daha iyi açıklanan tarım dışı istihdam verisi
sonrası ons altın haftanın ilk işlem gününe sınırlı geri çekilme ile
başladı. Diğer yandan ABD Başkanı Donald Trump’ın, öğrenci
kredileri, işsizlik yardımları, bordro vergileri ve ev sahiplerinin
kiracılarını evden çıkarma yasağına yönelik 4 ayrı kararname
imzalaması risk iştahını destekledi. Desteklenen risk iştahı ile geri
çekilmenin yaşandığı ons altında 2000$ seviyesinin üzerinde
tutunmanın sürmesi durumunda yükselişlerde 2020$ - 2054$ ve
2075$ seviyeleri direnç konumunda bulunmaktadır. Geri çekilmenin
devam etmesi durumunda ise 2000$ ilk destek konumunda
bulunurken, devamında 1988$ - 1966$ ve 1944$ destek seviyeleri
olarak ön plana çıkmaktadır. 

Günlük Pivot Seviyeleri
   2,047.76

  2,038.90  

 2,023.12   

2,007.35    

 1,998.48   

  1,989.62  

   1,973.84

DAX Yakın Vade

Geçen hafta ekonomik verilerdeki toparlanma hisse piyasalarında
yukarı yönlü fiyatlamaları beraberinde getirdi. ABD Başkanı
Trump’ın salgın nedeniyle verilen destekleri uzatması, hisse
piyasalarında geçen hafta etkili olan pozitif seyrin korunmasına
katkı sağladı. Salgın kaynaklı gelişmeler ile ekonomik veri akışları
piyasalar ve risk iştahı üzerinde etkisini sürdürecektir. Avrupa
borsaları dün günü genel olarak hafif alıcılı bir seyirle tamamlarken,
DAX vadeli kontratı günü %0,17’lik yükselişle 12.671 puandan
tamamladı. Bu sabah alıcılı devam ettiği DAX vadelisinde, yukarı
yönlü hareketlerin gücünü koruması durumunda 12.868 - 12.973 ve
13.025 seviyeleri direnç olarak takip edilebilir. Geri çekilmelerde ise
12.720 - 12.670 ve 12.571 destek konumunda bulunmaktadır. 

Günlük Pivot Seviyeleri
   12,920.67

  12,863.83  

 12,833.67   

12,803.50    

 12,746.67   

  12,689.83  

   12,659.67
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Dow Jones Yakın Vade

DJ endeksi yeni haftanın ilk gününde %1,3 seviyelerinde primlendi
ve günü 27,800 seviyelerine yakın tamamlayarak 25 Şubat’tan bu
yana gördüğü en yüksek seviyeye çıktı. Dün Microsoft liderliğinde
teknoloji hisselerinde görülen kayıplarına karşın sanayi ve havacılık
hisseleri Dow, Boeing ve Caterpillar’ın %5’in üzerinde değer
kazanması DJ endeksinin önemli bir veri akışının bulunmadığı
günde güçlü yükseliş kaydetmesinde etkiliydi. Gün içinde ekonomik
teşvik paketi görüşmeleri takip edildi. Bugün ülkede ÜFE verisi
izlenecek olup sabah itibariyle vadelilerde sınırlı yükselişler hakim.
DJ vadelilerinde bugün 27,890 seviyesinin üzerinde 28,100 ve
28,280 seviyeleri önem kazanacaktır. Geri çekilmelerde 27,640
seviyesinin altında 27,480 ve 27,260 seviyeleri destek noktaları
olarak izlenebilir.

Günlük Pivot Seviyeleri
   28,048.33

  27,931.67  

 27,872.33   

27,813.00    

 27,696.33   

  27,579.67  

   27,520.33

S&P 500 Yakın Vade

Trump’ın Kovid-19 yardımlarına ilişkin dört ayrı kararname
imzalaması ve işini kaybedenlere sağlanan destekleri uzatması risk
iştahını desteklerken, Çin’in Hong Kong gerilimi üzerinden ABD’ye
karşı yaptırımda bulunacağı haberi iyimserliği sınırlayan etken oldu.
Dün ABD’de teknoloji endeksi Nasdaq’da hafif kayıplar yaşanırken
S&P 500 Endeksi %0,27 yükseliş kaydetti. Bu sabah Asya
piyasalarındaki olumlu tablo ile vadeli piyasalarda S&P 500
sözleşmesi %0,20 civarındaki yükselişle 3.360 civarında bulunuyor.
3.357’in önemli bir seviye olduğu sözleşmede bu seviyenin
üzerinde 3.397 en kritik direnç seviyesi olmaya devam ediyor.
 Buranın üzerinde ise 3.414 takip edilecek diğer nokta olacak.
Aşağıda ise 3.357 – 3.330 ve 3.310 destekler olarak izlenebilir.    

Günlük Pivot Seviyeleri
   3,390.50

  3,378.25  

 3,372.00   

3,365.75    

 3,353.50   

  3,341.25  

   3,335.00
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Brent Petrol

Trump’ın salgın nedeniyle verilen destekleri uzatmasına bağlı
olarak yeni haftada risk iştahı gücünü korurken, Suudi Aramco’nun
Asya'daki petrol tüketiminin virüs seviyesi öncesine geldiğine ilişkin
açıklaması da petrol piyasasını destekleyen bir gelişme oldu.
Bununla birlikte mevcut risk ve endişeler gündemdeki yerini
koruyor. Ekonomik veri akışları ile salgın kaynaklı gelişmeler
yakından izlenmeye devam edilecektir. Bu sabah 45,20$’lı
seviyelerden işlem gören brent petrolde, son günlerde 200 günlük
üssel ortalama (45,43$) direnç olarak ön plana çıkıyor. Ortalama
üzerinde kapanışlar görülmesi durumunda 45,83$ - 46,34$ ve
47,02$ seviyeleri direnç olarak izlenebilir. Geri çekilmelerde ise
44,75$ - 44,00$ ve 43,20$ seviyeleri destek konumunda
bulunmaktadır. 

Günlük Pivot Seviyeleri
   45.91

  45.71  

 45.57   

45.43    

 45.23   

  45.03  

   44.89

USD/JPY

ABD’de dün haziran ayına ilişkin JOLTS açık iş sayısı verilerini
açıklandı. Buna göre, ülkedeki açık iş sayısı haziranda bir önceki
aya göre 518 bin artarak 5 milyon 889 bine ulaştı. Bu dönemde
açık iş sayısının en fazla arttığı sektörler, konaklama ve yiyecek,
eğlence ile diğer hizmetler olurken, inşaat ve eğitim sektörlerinde
sektörlerin de azalış görüldü. Diğer yandan ABD – Çin gerilimine
ilişkin haberler yakından izlenirken, artan vaka sayıları risk unsuru
olarak öne çıkmaya devam ediyor. Japonya’da bugün piyasalar
açılırken, ABD’de temmuz ayına ait ÜFE rakamları takip edilecek.
Parite de yükselişin devamında 106,16 direncinin aşılması
durumunda 106,42 ve 106,75 seviyeleri direnç, 106,00 - 105,85 ve
105,50 seviyeleri destek olarak takip edilebilir.  

Günlük Pivot Seviyeleri
   106.49

  106.33  

 106.22   

106.11    

 105.96   

  105.80  

   105.69
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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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