
Forex Bülten 12 Ağustos 2020

Piyasa Gündemi

Rusya’nın ilk koronavirüs aşısını onayladığı açıklanırken, aşı
kaynaklı bu haber akışı dün küresel risk iştahını destekledi. Salgın
kaynaklı endişeler gündemdeki yerini korurken, aşı çalışmalarıyla
ilgili gelişmeler salgının seyri ve fiyatlamalar açısından büyük önem
taşıyor. Ekonomik veri akışları ve ABD’deki teşvik paketine ilişkin
devam eden görüşmeler de piyasaların takibindeki diğer konu
başlıkları olarak karşımıza çıkıyor.

Açıklanacak Önemli Ekonomik Veriler  
     
•    12:00 Euro Bölgesi – Sanayi Üretimi Önem: Orta
•    15:30 ABD – TÜFE / Çekirdek TÜFE Önem: Yüksek

Türkiye 

Merkez Bankası piyasa yapıcı bankalara açık piyasa işlemleri
çerçevesindeki imkan limitlerinin sıfırlandığını bildirdi. Açıklamada
"Likidite yönetimi çerçevesinde 12 Ağustos 2020 tarihinden geçerli
olmak üzere piyasa yapıcı bankalara Açık Piyasa İşlemleri
çerçevesinde tanınan likidite imkân limitleri sıfırlanmıştır." dendi.

Euro Bölgesi

Avrupa Ekonomik Araştırmalar Merkezi (ZEW) verilerine göre
Almanya'nın ekonomik hissiyatı ağustos ayında, 58 puan olan
beklentinin üzerine çıkarak, 12,2 puan artışla 71,5 puana yükseldi.
Ülkenin ekonomik hissiyatı temmuz ayında 59,3 puandaydı. ZEW
Başkanı Achim Wambach, "Sektörlerin ayrı ayrı incelenmesi
sonucunda, özellikle yerel sektörlerde olmak üzere, genel bir
toparlanma bekleniyor. Bunun yanında bankacılık sektöründen
gelen zayıf kazanç raporları endişelerin devam etmesinde etkili
oldu." dedi. Euro Bölgesinde ekonomik hissiyat 4,4 puan artışla 64
puana yükselerek beklentinin hafifi üstünde gerçekleşti.

ABD

ABD Başkanı Donald Trump, geçtiğimiz Eylül ayında faydalı
görmediğini belirterek reddettiği sermaye kazançlarına yönelik
vergiyi düşürme hamlesini ciddi şekilde değerlendirdiğini bildirdi.
ABD'de Üretici Fiyat Endeksi, temmuzda beklentileri geride
bırakarak aylık bazda %0,6 artış gösterdi. Söz konusu dönemde
Ekim 2018'den bu yana en büyük aylık yükselişi kaydeden ÜFE
verisi, haziranda aylık %0,2 azalmıştı. Üretici fiyatları, temmuzda
yıllık bazda ise %0,4 azalış gösterdi. Değişken gıda ve enerji
fiyatlarını içermeyen çekirdek ÜFE ise temmuzda aylık %0,5 ve
yıllık %0,3'lük artış kaydetti. Moderna Inc. Trump yönetimi ile,
toplam 1.5 milyar dolarlık bir değere ulaşabilecek 100 milyon
dozluk Kovid-19 deneysel aşı için anlaşmaya vardı. Bu, ABD'nin
test aşamasındaki en ileri aşıları stoklama yönünde attığı diğer bir
adımı işaret ediyor.

Rusya

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, ülkesinde yeni tip
koronavirüs aşısının tescillendiğini bildirdi. Putin, video konferans
yoluyla yetkililerle yaptığı toplantıda, ülkesinde COVID-19 aşı
çalışmalarıyla ilgili açıklamalarda bulundu. Putin, "Bildiğim üzere
bugün sabah dünyada ilk kez yeni tip koronavirüs aşısı tescil edildi.
Aşı, sağlam bağışıklık sistemini oluşturuyor ve gerekli tüm
denetimlerinden geçti." dedi.

Piyasa Verileri

Pariteler Son Günlük Değ.
(%)

Haftalık Değ.
(%)

Yılbaşı Değ.
(%)

USDTRY 7.2222 -0.08 2.48 21.40
EURTRY 8.4722 -0.10 0.99 26.95
EURUSD 1.1731 -0.09 -1.11 4.58
GBPUSD 1.3047 -0.02 -0.51 -1.50
USDJPY 106.76 0.25 1.10 -1.75

Sepetler Son Günlük Değ.
bp

Haftalık Değ.
bp

Yılbaşı Değ.
bp

½ $ + ½ € 7.8775 -9.50 22.43 156.55
Dolar Endeksi 93.7520 9.50 100.70 -263.70
REK 69.3200 - - -690.00

Endeks Vadeliler Son Günlük Değ.
(%)

Haftalık Değ.
(%)

Yılbaşı Değ.
(%)

S&P 500 Yakın Vade 3,343.75 0.41 0.84 3.49
DAX Yakın Vade 12,892.50 -0.37 1.92 -2.67
Dow Jones Yakın
Vade 27,760.00 0.53 2.61 -2.62

Emtialar Son Günlük Değ.
(%)

Haftalık Değ.
(%)

Yılbaşı Değ.
(%)

Ons Altın 1,892.97 -0.98 -7.12 24.71
Gram Altın 439.55 -1.07 -4.80 51.41
WTI 41.90 0.52 -0.72 -31.50
BRENT 45.22 0.88 -0.18 -32.31
Bakır 2.88 -1.11 -1.98 3.39

Tahviller Son Günlük Değ.
bp

Haftalık Değ.
bp

Yılbaşı Değ.
bp

Türkiye 2 Yıllık 14.0100 64.00 263.00 223.00
Türkiye 10 Yıllık 14.1600 -36.00 89.00 195.00
ABD 10 Yıllık 0.6520 1.40 10.30 -126.70
ABD 2 Yıllık 0.1530 0.20 3.60 -141.80
Almanya 10 Yıllık -0.4710 1.40 3.60 -28.30
Almanya 2 Yıllık -0.6820 1.10 1.70 -6.50

Gelişmekte Olan
Ülke Kurları Son Günlük Değ.

(%)
Haftalık Değ.

(%)
Yılbaşı Değ.

(%)
USDZAR 17.4981 0.11 1.01 24.93
USDIDR 14,797.50 0.13 1.90 6.57
USDTRY 7.2223 -0.08 2.48 21.40
USDRUB 73.2584 0.22 0.36 18.01
USDBRL 5.3821 0.00 1.69 33.89
USDCNY 6.9469 0.01 0.16 -0.23
USDMXN 22.4106 0.04 0.17 18.52
USDCZK 22.3150 0.11 1.47 -1.56
USDHUF 294.1750 0.12 1.26 -0.27
USDPLN 3.7573 0.08 1.20 -0.96
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Euro/Dolar

Almanya’da temmuz ayında 59,3 seviyesinde bulunan ZEW
ekonomik güven endeksi ağustos ayında, 58 puan olan
beklentilerin üzerine çıkarak, 12,2 puan artışla 71,5 puana yükseldi.
Euro Bölgesi’nde ise endeks 4,4 puan artışla 64 puana yükselerek
beklentinin hafifi üstünde gerçekleşti. ABD’de üretici fiyat endeksi,
temmuzda beklentileri geride bırakarak aylık bazda %0,6, yıllık
bazda ise %0,4 artış göstererek, Ekim 2018'den bu yana en hızlı
yükselişini kaydetti. Diğer yandan Rusya Devlet Başkanı Putin’in
Rusya'nın ilk koronavirüs aşısını onayladığını duyurması dün
piyasalarda risk iştahını destekledi. Paritede bu sabah geri
çekilmenin devam ettiği gözlenirken 1,1712 seviyesinin altında
1,1680 – 1,1640 ve 1,1600 seviyeleri destek, 1,1730 – 1,1755 ve
1,1772 seviyeleri dirençlerdir.

Günlük Pivot Seviyeleri
   1.1786

  1.1767  

 1.1749   

1.1731    

 1.1712   

  1.1693  

   1.1675

GBP/USD

GBPUSD paritesi dün küresel tarafta aşı haberlerinin ardından risk
iştahındaki yükseliş ve dolar tarafındaki kayıplarla yeniden 1,31
seviyelerinin üzerine çıksa da akşam saatlerinde dolara olan
talebin tekrar yükselişe geçmesiyle günü 1,3040’lı seviyelerden
noktaladı. Dün İngiltere’de işsizlik verileri takip edilirken açıklanan
rakamlar beklentilerle uyumluydu. Bugün ülkede sabah saatlerinde
açıklanacak sanayi üretimi ve 2.çeyrek öncü büyüme rakamları
izlenecek. ABD’de ise dünkü beklentilerin üzerine çıkan ÜFE
verisinin ardından bugün gözler enflasyon verisinde olacak.
Paritede bugün 1,3055 seviyesinin üzerinde 1,3100 ve 1,3165
seviyeleri önem kazanacaktır. Olası geri çekilmelerde ise 1,3010
seviyesinin altında 1,2980 ve 1,2920 seviyeleri destek noktaları
olarak takip edilebilir.

Günlük Pivot Seviyeleri
   1.3113

  1.3088  

 1.3067   

1.3047    

 1.3021   

  1.2996  

   1.2975
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USD/TRY

Dolar/TL kuru dün 7,2010 ve 7,3499 seviyeleri arasında
dalgalanarak günü 7,2278 seviyesinden tamamladı. Dolar/TL kuru
oynaklığın yüksek kalmaya devam ettiği güne 7,34-7,35 bölgesini
test ederek başladı. Yurtiçinde önemli bir veri akışı bulunmadığı
günde yurtdışında aşıya yönelik haberlerin küresel risk iştahını
desteklemesi ve doların gelişmekte olan para birimlerine karşı
değer kayıpları kurun gün içinde 7,20 seviyelerine kadar geri
çekilmesini sağladı. Küresel dolar endeksi ise 3 günlük yükseliş
serisinin ardından gün içinde aşağı yönlü bir seyir izledi. Bugün
yurtiçinde jeopolitik gelişmeler yurtdışında ise ABD enflasyon verisi
takip edilecek. Sabah 08:30 itibariyle küresel dolar endeksi 93,8
seviyelerinden, Dolar/TL kuru ise 7,22 seviyelerinden işlem
görüyor. 

Günlük Pivot Seviyeleri
   7.3312

  7.3013  

 7.2617   

7.2222    

 7.1923   

  7.1623  

   7.1228

EUR/TRY

Euro/TL kuru dün 8,4439 ve 8,6283 seviyeleri arasında
dalgalanarak günü 8,4516 seviyesinden tamamladı. Euro
Bölgesi’nde ekonomik güven endeksi 4,4 puan artışla 64 puana
yükselerek beklentinin hafifi üstünde gerçekleşirken, Almanya’da
ZEW ekonomik güven endeksi ağustos ayında, 58 puan olan
beklentilerin üzerine çıkarak, 12,2 puan artışla 71,5 puana yükseldi.
Yurtiçinde geçen hafta son dönemde oluşan volatilitenin azaltılması
için tüm araçların kullanılacağını belirten TCMB, dün sabah piyasa
yapıcı bankalara açık piyasa işlemleri çerçevesindeki imkan
limitlerinin sıfırlandığını bildirdi. Bugün Euro Bölgesi’nde sanayi
üretiminin açıklanması beklenirken, yurtiçinde gündeme dair
gelişmeler takip edilecek. 

Günlük Pivot Seviyeleri
   8.6224

  8.5816  

 8.5269   

8.4722    

 8.4313   

  8.3905  

   8.3358
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XAU/USD

Risk iştahı ABD Başkanı Donald Trump'ın sermaye kazançlarına
uygulanan vergide indirime gitmeyi düşündüğünü söylemesinin
ardından yükselirken, güvenli liman olarak talep gören ons altında
geri çekilme yaşandı. Artan vaka sayıları ve ABD – Çin geriliminde
oluşan endişelerden destek bulan ons altın aşıya ilişkin haber akışı
ile birlikte 2000$’ın altına inerek mayıs ayından bu yana en uzun
günlük düşüş serisini gerçekleştirmeye yöneldi. ABD’de üretici fiyat
endeksi, temmuzda beklentileri geride bırakarak aylık bazda %0,6,
yıllık bazda %0,4 artış göstererek, Ekim 2018'den bu yana en hızlı
yükselişini kaydetti. Satış baskısının devam etmesi durumunda
1854$ - 1840$ ve 1815$ seviyeleri destek, tepki alımlarında 1898$
- 1906$ ve 1922$ seviyeleri dirençlerdir.

Günlük Pivot Seviyeleri
   1,994.01

  1,961.84  

 1,927.53   

1,893.22    

 1,861.05   

  1,828.88  

   1,794.57

DAX Yakın Vade

Rusya’nın ilk koronavirüs aşısını onayladığına ilişkin haber akışı
dün küresel risk iştahını ve hisse piyasalarını destekledi. Haber
akışının etkisiyle haftaya olumlu bir başlangıç yapan hisse
piyasalarında dün alımlar güç kazandı. Avrupa borsaları dün günü
%2’leri bulan yükselişlerle tamamlarken, DAX vadeli kontratı da
günü %2,14’lük yükselişle 12.941 puandan tamamladı. Dün akşam
saatlerinde ABD’de görüşmeleri süren teşvik paketinin çıkmazda
olduğuna ilişkin haber akışı ABD borsalarını baskılarken, bu sabah
DAX vadelisinde de satışlar etkili oluyor. Aşağı yönlü hareketlerin
devamında 12.777 – 12.696 ve 12.595 seviyeleri destek olarak
izlenebilir. Tekrar alımların etkili olması durumunda ise 12.941 –
13.044 ve 13.191 seviyeleri direnç konumunda bulunmaktadır. 

Günlük Pivot Seviyeleri
   13,019.67

  12,964.83  

 12,929.67   

12,894.50    

 12,839.67   

  12,784.83  

   12,749.67
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Dow Jones Yakın Vade

DJ endeksi dün gün sonunda gelen satışlarla günü sınırlı kayıpla
tamamladı ve 7 günlük yükseliş serisini sonlandırdı. Kapanışa
doğru özellikle teknoloji hisselerinde görülen kayıplar ABD
borsalarındaki düşüşte etkili olurken Apple, Netflix, Amazon,
Microsoft hisseleri en az %2 oranında değer kaybetti. Dün Rusya
tarafından gelen salgına karşı aşının bulunduğuna yönelik haber
akışı ulaştırma sektörü hisselerinde ise yukarı yönlü hareketler
görmemizi sağladı. Bugün ülkede gözler temmuz ayı enflasyon
verisinde olacak. Sabah itibariyle sınırlı yükseliş kaydeden DJ
vadelilerinde bugün 27,760 seviyesinin üzerinde 27,880 ve 28,070
seviyeleri önem kazanacaktır. Geri çekilmelerde 27,620 seviyesinin
altında 27,530 ve 27,370 seviyeleri destek noktaları olarak
izlenebilir.

Günlük Pivot Seviyeleri
   27,980.67

  27,877.33  

 27,818.67   

27,760.00    

 27,656.67   

  27,553.33  

   27,494.67

S&P 500 Yakın Vade

Rusya’dan gelen aşı haberinin etkisiyle hisse piyasalarında alımlar
güç kazandı. Ancak ABD’de görüşmeleri süren teşvik paketinin
çıkmazda olduğuna ilişkin haber akışı ABD borsalarında akşam
saatlerinde satışları beraberinde getirdi. Gün içince yukarı yönlü
hareketler gözlenen S&P 500 Endeksi günü %0,80 düşüşle
tamamlarken, bu sabah vadeli piyasalarda sözleşme sınırlı
yükselişle 3.335 civarından işlem görüyor. Sözleşmede 3.357’nin
üzerinde tutunulamaması olumsuz bir tablo oluştururken aşağıda
3.330 – 3.310 ve 3.284 destekler iken, 3.357 – 3.397 ve
devamında 3.414 dirençler olarak izlenebilir.

Günlük Pivot Seviyeleri
   3,369.67

  3,357.58  

 3,350.42   

3,343.25    

 3,331.17   

  3,319.08  

   3,311.92
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Brent Petrol

Rusya’nın ilk koronavirüs aşısını onayladığına ilişkin haber dün risk
iştahını desteklerken, salgın kaynaklı gelişmeler ve aşı çalışmaları
piyasaların gündemindeki yerini koruyor. Suudi Aramco’nun
Asya'daki petrol tüketiminin virüs seviyesi öncesine geldiğine ilişkin
değerlendirmesi de petrol piyasasını destekleyen bir gelişme
olurken, ABD’deki teşvik paketine ilişkin endişeler risk iştahı
üzerinde bir miktar baskı oluşturdu. Brent petrolde 200 günlük
üssel ortalama (45,42$) direnç olarak çalışmaya devam ediyor. Bu
sabah 44,60$’lı seviyelerden işlem gören brent petrolde, yukarı
yönlü hareketlerde 200 günlük üssel ortalamanın (45,42$) aşılması
durumunda 46,00$ - 46,34$ ve 47,02$ seviyeleri direnç olarak
izlenebilir. Geri çekilmelerde ise 44,40$ - 44,00$ ve 43,20$
seviyeleri destek konumundadır.

Günlük Pivot Seviyeleri
   45.80

  45.51  

 45.37   

45.22    

 44.93   

  44.64  

   44.50

USD/JPY

ABD’de üretici fiyat endeksi, temmuzda beklentileri geride
bırakarak aylık bazda %0,6, yıllık bazda ise %0,4 artış göstererek,
Ekim 2018'den bu yana en hızlı yükselişini kaydetti. Diğer yandan
Rusya Devlet Başkanı Putin’in Rusya'nın ilk koronavirüs aşısını
onayladığını duyurması piyasalarda risk iştahını destekledi.
Moderna Inc. Trump yönetimi ile, toplam 1,5 milyar dolarlık bir
değere ulaşabilecek 100 milyon dozluk Kovid-19 deneysel aşı için
anlaşmaya vardı. Japonya’da bugün açıklanan önemli veri akışı
bulunmazken, ABD’de temmuz ayına ait TÜFE rakamları takip
edilecek. Parite de yükselişin devamında 106,75 direncinin
aşılması durumunda 107,02 ve 107,20 seviyeleri direnç, 106,42 ve
106,16 ve 106,00 seviyeleri destek olarak takip edilebilir.  

Günlük Pivot Seviyeleri
   107.25

  107.02  

 106.89   

106.76    

 106.53   

  106.31  

   106.18
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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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