
Forex Bülten 13 Ağustos 2020

Piyasa Gündemi

ABD’nin ilaç şirketleri ile aşı üretimi ve tedariki konusunda yaptığı
anlaşmaları genişletmeye devam etmesi ve Rusya’nın ilk
koronavirüs aşısını tescillediklerini açıklaması, aşıya yönelik
iyimser beklentileri ve küresel risk iştahını destekleyen temel
gelişmeler oluyor. Ekonomik veri akışları, salgın kaynaklı
gelişmeler ve aşı ile ilgili haber akışları risk iştahı üzerinde
belirleyici olmaya devam edecektir. 

Açıklanacak Önemli Ekonomik Veriler  
     
•    15:30 ABD – İthalat / İhracat Fiyat Endeksi Önem: Orta
•    15:30 ABD – Haftalık İşsizlik Başvuruları Önem: Orta

Euro Bölgesi

Koronavirüs salgınından en çok etkilenen ekonomilerden olan Euro
Bölgesi’nde sanayi üretimi haziran ayında aylık %9,1 artış
gösterirken yıllık bazdaki daralma %12,3 oldu. 2019’u son derece
kötü geçiren bölge ekonomisinde Mart ayında etkisini gösteren
salgınla beraber ekonominin en önemli bacağı olan sanayi üretimi
%13,5 daraldı. Ekonomilerin kapalı olduğu Nisan ayında ise
daralma %28,7 ile rekor kırdı. Mayıs’ta faaliyetlerin açılmasına
karşın daralma %20 üzerinde oldu ve Haziran’da da düşüş devam
etti.

ABD

Bir basın kaynağında yer alan habere göre ABD ve Çinli
müzakereciler gelecek günlerde birinci faz ticaret anlaşmasının
uygulanmasına dair detaylarla ilgili olarak bir araya geleceği
belirtildi. Haberde Pekin'in son günlerde Çinli şirketleri hedef alan
uygulamalar ile TikTok ve WeChat konularını da gündeme
getireceği bildirildi. Gerçekleşecek sanal görüşmenin yüksek
olasılıkla bu hafta gerçekleşeceği bildirilse de henüz kesin gün
netleşmediği belirtilirken, görüşülecek tarımsal ürün alımları ve
dolar/yuan paritesi ile beraber Çinli yetkililerin ABD Başkanı Donald
Trump'ın ulusal güvenlik gerekçesi ile ileriye yönelik yasaklama
kararlarının da görüşüleceği belirtiliyor.

Tüketici fiyatları endeksi Temmuz ayında önceki aya göre yüzde
0.6 arttı. Bu veri haziran ayında da %0,6 artmıştı. Endeks geçen
yılın aynı dönemine göre, Haziran ayında %0,6 arttıktan sonra %1
artış gerçekleştirdi. Volatil gıda ve enerji fiyatlarının içerilmediği
çekirdek TÜFE, Haziran ayında %0,2 arttıktan sonra, Temmuz
ayında %0,6 ile yaklaşık 30 yılın en hızlı yükselişini gerçekleştirdi.
Yıllık baza, çekirdek enflasyon, Haziran ayında %1,2 yükseldikten
sonra, Temmuz ayında %1,6 ile dört ayın zirvesine çıktı. Politika
yapıcılar çekirdek verileri daha güvenilir bir fiyat trend göstergesi
olarak değerlendiriyor.

İngiltere

İngiltere ikinci çeyrekte %20,4 daralarak koronavirüs kaynaklı
karantina önlemlerinden en sert etkilenen Avrupa ekonomisi oldu.
Yılın ilk üç ayında kaydedilen %2,2'lik düşüşün ardından gelen
rekor küçülme ile birlikte İngiltere resmi olarak resesyona girmiş
oldu. Rakamlar, diğer Avrupa ülkeleri Mart ayında karantina
önlemlerine giderken İngiltere'nin yavaş davranmasının ağır
faturasını işaret ediyor. İngiltere, aynı zamanda Avrupa'nın en
yüksek koronavirüs kaynaklı can kaybını kaydeden ülke oldu. ABD
ekonomisi aynı dönemde %9,5 küçüldü.

Piyasa Verileri

Pariteler Son Günlük Değ.
(%)

Haftalık Değ.
(%)

Yılbaşı Değ.
(%)

USDTRY 7.3269 -0.07 1.18 23.16
EURTRY 8.6621 0.20 0.50 29.79
EURUSD 1.1823 0.32 -0.46 5.39
GBPUSD 1.3074 0.31 -0.53 -1.30
USDJPY 106.68 -0.20 1.07 -1.82

Sepetler Son Günlük Değ.
bp

Haftalık Değ.
bp

Yılbaşı Değ.
bp

½ $ + ½ € 7.9700 9.25 16.73 165.80
Dolar Endeksi 93.1700 -14.10 37.80 -321.90
REK 69.3200 - - -690.00

Endeks Vadeliler Son Günlük Değ.
(%)

Haftalık Değ.
(%)

Yılbaşı Değ.
(%)

S&P 500 Yakın Vade 3,367.00 -0.09 0.68 4.21
DAX Yakın Vade 13,040.00 -0.16 3.47 -1.56
Dow Jones Yakın
Vade 27,852.00 -0.05 2.08 -2.30

Emtialar Son Günlük Değ.
(%)

Haftalık Değ.
(%)

Yılbaşı Değ.
(%)

Ons Altın 1,929.11 0.63 -6.50 27.09
Gram Altın 454.43 0.56 -5.30 56.52
WTI 42.54 0.00 1.24 -30.46
BRENT 45.49 -0.21 0.55 -31.91
Bakır 2.88 -0.27 -1.96 3.23

Tahviller Son Günlük Değ.
bp

Haftalık Değ.
bp

Yılbaşı Değ.
bp

Türkiye 2 Yıllık 13.5600 -45.00 158.00 178.00
Türkiye 10 Yıllık 14.1900 3.00 68.00 198.00
ABD 10 Yıllık 0.6640 0.40 12.60 -125.50
ABD 2 Yıllık 0.1570 -0.20 4.00 -141.40
Almanya 10 Yıllık -0.4610 0.00 6.80 -27.30
Almanya 2 Yıllık -0.6690 0.40 2.90 -5.20

Gelişmekte Olan
Ülke Kurları Son Günlük Değ.

(%)
Haftalık Değ.

(%)
Yılbaşı Değ.

(%)
USDZAR 17.4530 -0.13 0.10 24.61
USDIDR 14,855.05 0.82 1.91 6.99
USDTRY 7.3264 -0.07 1.18 23.15
USDRUB 73.4114 -0.38 0.03 18.26
USDBRL 5.4362 0.07 1.95 35.24
USDCNY 6.9417 0.06 -0.17 -0.31
USDMXN 22.3814 0.08 -0.14 18.36
USDCZK 22.1100 -0.35 -0.17 -2.47
USDHUF 291.9980 -0.36 0.21 -1.00
USDPLN 3.7240 -0.31 0.15 -1.83
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Euro/Dolar

Euro Bölgesi’nde sanayi üretimi temmuz ayında aylık %9,1 arttı
ancak yıllık %12,3 geriledi. Açıklanan verilere göre Euro Bölgesi’nin
sanayi üretimi aylık ve yıllık bazda beklentilerin altında kaldı.
ABD'de tüketici fiyatları temmuz ayında %0,6 ile beklenenden fazla
artış gösterirken, yıllık bazda %1 yükseliş kaydetti. Yükselişte
tüketici fiyatları temmuz ayında, otomobil ve giyim tekstil
maliyetlerindeki artıştan kaynaklandı. Dün 1,1772 seviyesinden
gelen alımlarla tekrar toparlanmanın kaydedildiği paritede pozitif
seyrin devamında 1,1805 seviyesinin üzerinde 1,1830 - 1,1850 ve
1,1875 ilk direnç seviyeleri konumundadır. Tekrar düzeltme
hareketlerinin etkili olması durumunda 1,1792 - 1,1772 ve 1,1755
seviyeleri takip edilecek desteklerdir.

Günlük Pivot Seviyeleri
   1.1889

  1.1859  

 1.1841   

1.1823    

 1.1793   

  1.1763  

   1.1744

GBP/USD

GBPUSD paritesi dün İngiltere’de açıklanan veriler ve ABD’de spot
piyasaların açılışı sonrası dalgalı bir seyir izledi ve günü sınırlı
kayıpla 1,30 seviyesinin üzerinde tamamladı. İngiltere’de açıklanan
sanayi üretimi verisi beklentilerle uyumlu artış kaydederken ülke
ekonomisi yine beklentilere paralel 2.çeyrekte %20’nin üzerinde
daraldı. Güne zayıf başlayan paritede verilerin ardından toparlanma
görülse de öğleden sonra ABD’de spot piyasaların açılışının
ardından satıcılı seyir etkili oldu. Bugün ABD’de açıklanacak
haftalık işsizlik başvuruları verisi izlenecek. Paritede bugün 1,3075
seviyesinin üzerinde 1,3132 ve 1,3165 seviyeleri önem
kazanacaktır. Olası geri çekilmelerde ise 1,3045 seviyesinin altında
1,3000 ve 1,2945 seviyeleri destek noktaları olarak takip edilebilir.

Günlük Pivot Seviyeleri
   1.3147

  1.3115  

 1.3094   

1.3074    

 1.3042   

  1.3010  

   1.2989
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USD/TRY

Dolar/TL kuru dün 7,2019 ve 7,3386 seviyeleri arasında
dalgalanarak günü 7,3317 seviyesinden tamamladı. Salı günü
aşıya yönelik haberlerinin etkisi ve dolardaki değer kayıplarıyla
7,20 seviyelerine doğru geri çekilen Dolar/TL kurunda dün açılışın
ardından yeniden yukarı yönlü hareketler etkili oldu. Kurda aşağı ve
yukarıda bir önceki güne benzer seviyeler etkili olurken dalga boyu
yine yüksek kaldı. Yurtdışında ise ABD’de açıklanan ve
beklentilerin üzerinde gerçekleşen enflasyon verisi izlenirken
küresel dolar endeksinde gün boyu aşağı yönlü seyir etkili oldu.
Bugün ABD’de açıklanacak haftalık işsizlik başvuruları verisi
izlenecek. Sabah 08:30 itibariyle küresel dolar endeksi 93,2
seviyelerinden, Dolar/TL kuru ise 7,33 seviyelerine yakın işlem
görüyor. 

Günlük Pivot Seviyeleri
   7.3616

  7.3487  

 7.3378   

7.3269    

 7.3140   

  7.3012  

   7.2903

EUR/TRY

Euro/TL kuru dün 8,4381 ve 8,6486 seviyeleri arasında
dalgalanarak günü 8,6388 seviyesinden tamamladı. Euro
Bölgesi’nde sanayi üretimi temmuz ayında aylık %9,1 arttı ancak
yıllık %12,3 geriledi. 2019’u son derece kötü geçiren bölge
ekonomisinde Mart ayında etkisini gösteren salgınla beraber
ekonominin en önemli bacağı olan sanayi üretimi %13,5 daralmıştı.
Mayıs’ta faaliyetlerin açılmasına karşın daralma %20 üzerinde oldu
ve Haziran’da da düşüş devam etti. Yurtiçinde son dönemde
volatilitenin artış kaydettiği ve zayıf bir seyrin gözlendiği Türk
Lirası'nda, risk iştahının seyri ve TCMB’den gelebilecek olası
açıklama ve hamleler yakından izlenmeye devam edilecek.
Avrupa’da ise Almanya’da sabah saatlerinde açıklanacak TÜFE
rakamları ön planda olacak.

Günlük Pivot Seviyeleri
   8.7307

  8.7035  

 8.6828   

8.6621    

 8.6350   

  8.6078  

   8.5871
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XAU/USD

Ons altın dün 1862$ ve 1949$ seviyeleri arasında dalgalanarak
günü 1916$ seviyesinden kapattı. Son dönemde küresel bazda
beklentilerden iyi gelen makroekonomik veriler, ABD'de
görüşülmeye başlanan teşvik paketi ve aşıya ilişkin haber akışı ile
ons altında fiyatlamanın 1900$’ın altına gerilemesinde etkili oldu.
Dün ise ABD tahvil faizlerindeki yükselişin ardından ons altında
yaşanan alımlarla tekrar 1900$ seviyenin üzerine çıktı. Güvenli
liman algısıyla düşük faiz ve bol likidite ortamından destek bulan
ons altında alım iştahının korunmaya devam etmesi durumunda
1944$ - 1966$ ve 1988$ takip edilen direnç seviyeleridir. Tekrar
geri çekilmenin yaşanması durumunda ise 1906$- 1868$ ve 1840$
destek seviyeleridir.

Günlük Pivot Seviyeleri
   1,973.21

  1,957.94  

 1,943.52   

1,929.11    

 1,913.84   

  1,898.57  

   1,884.15

DAX Yakın Vade

Son günlerdeki haber akışlarının etkisiyle aşıya ilişkin güç kazanan
iyimser beklentiler hisse piyasalarını destekliyor. Geçtiğimiz
haftalarda salgın kaynaklı gündeme gelen endişeler nedeniyle
baskı altında kalan küresel hisse piyasalarında son günlerde
iyimser beklentilerle alımların güç kazandığı görülüyor. Ekonomik
veri akışları ve salgın ile aşı kaynaklı gelişmeler önemini korumaya
devam ediyor. Avrupa borsaları günü yükselişle tamamlarken, DAX
vadeli kontratı da günü %0,93’lük yükselişle 13.062 puandan
kapattı. Bu sabah yatay bir seyrin izlendiği DAX vadelisinde,
yükselişlerin devamında 13.100 - 13.191 ve 13.305 seviyeleri
direnç olarak izlenebilir. Tekrar satışların gündeme gelmesi
durumunda ise 12.973 – 12.873 ve 12.745 seviyeleri destek
konumunda bulunmaktadır.

Günlük Pivot Seviyeleri
   13,149.00

  13,118.00  

 13,078.00   

13,038.00    

 13,007.00   

  12,976.00  

   12,936.00
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Dow Jones Yakın Vade

Salı günkü düşüşün ardından teknoloji hisselerinde tepki alımları ve
aşıya yönelik umutlu bekleyiş dün DJ endeksinin günü %1’in
üzerinde primle tamamlamasını sağladı. Apple, Netflix, Amazon,
Microsoft hisseleri en az %1,5 oranında değer kazanırlarken cruise
şirketi Carnival hissesi ve bankacılık hisseleri Bank of America,
Citigroup ve JP Morgan gibi hisseler günü kayıpla tamamladılar.
Dün ülkede açıklanan temmuz ayı enflasyon verisi %1 aylık artışla
tahminlerin üzerinde kalırken bugün ülkede haftalık işsizlik
başvuruları takip edilecek. Sabah itibariyle yatay bir seyir izleyen
DJ vadelilerinde bugün 27,960 seviyesinin üzerinde 28,070 ve
28,200 seviyeleri önem kazanacaktır. Geri çekilmelerde 27,760
seviyesinin altında 27,610 ve 27,470 seviyeleri destek noktaları
olarak izlenebilir.

Günlük Pivot Seviyeleri
   28,023.67

  27,978.33  

 27,914.67   

27,851.00    

 27,805.67   

  27,760.33  

   27,696.67

S&P 500 Yakın Vade

ABD’nin ilaç şirketleri ile aşı üretimi ve tedariki konusunda yaptığı
anlaşmaları genişletmeye devam etmesi ve Rusya’nın ilk
koronavirüs aşısını tescillediklerini açıklaması, aşıya yönelik
iyimser beklentileri ve küresel risk iştahını destekleyen temel
gelişmeler oluyor. Bununla birlikte dün ABD’de açıklanan federal
hükümetinin bütçe açığının beklentilerin oldukça altında kalması da
alımları destekledi ve S&P 500 Endeksi günü %1,40’lık yükselişle
tamamladı. Bu sabah vadeli piyasalarda endekse ait sözleşme
yatay bir seyirle 3.367 civarından işlem görüyor. Sözleşmenin
3.357 üzerinde tutunması durumunda yukarıda 3.397 ve
devamında 3.414 dirençler olarak izlenebilir. Aşağıda ise 3.357 ilk
destek iken altında 3.330 ve 3.310 diğer destekler olarak
izlenebilir. 

Günlük Pivot Seviyeleri
   3,386.42

  3,381.08  

 3,374.17   

3,367.25    

 3,361.92   

  3,356.58  

   3,349.67
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Brent Petrol

Aşıya ilişkin güç kazanan iyimser beklentiler neticesinde son
dönemde baskı altında kalan risk iştahının güç kazandığı
görülüyor. Risk iştahındaki güç kazanımına bağlı olarak petrol
piyasasında dün pozitif bir fiyatlamanın etkili oldu. Ekonomik veri
akışları ile salgın kaynaklı gelişmeler gündemdeki yerini korurken,
aşı çalışmalarıyla ilgili iyimser beklentilerin korunması fiyatlamalar
açısından etkili olacaktır. Bu sabah 45,30$’lı seviyelerden işlem
gören brent petrolde, son günlerde direnç olarak çalışan ¬200
günlük üssel ortalama (45,43$) üzerinde kapanışların görülmesi
yükselişlerin devamlılığı açısından önem taşımaktadır. Yukarı yönlü
hareketlerde 46,00$ - 46,34$ ve 47,02$ seviyeleri direnç olarak
izlenebilir. Geri çekilmelerde ise 44,70$ - 44,00$ ve 43,20$
seviyeleri destek konumundadır. 

Günlük Pivot Seviyeleri
   45.86

  45.78  

 45.64   

45.49    

 45.41   

  45.34  

   45.19

USD/JPY

ABD'de tüketici fiyatları temmuz ayında %0,6 ile beklenenden fazla
artış gösterirken, yıllık bazda %1 yükseliş kaydetti. Yükselişte
tüketici fiyatları temmuz ayında, otomobil ve giyim tekstil
maliyetlerindeki artıştan kaynaklandı. Diğer yandan ABD ve Çinli
müzakerecilerin gelecek günlerde birinci faz ticaret anlaşmasının
uygulanmasına dair detaylarla ilgili olarak bir araya geleceği
belirtildi. Konuya ilişkin haber akışı ve aşıya ilişkin gelişmeler risk
iştahı üzerinde belirleyici olacağından yakından izleniyor.
Japonya’da bugün açıklanan önemli veri akışı bulunmazken,
ABD’de haftalık işsizlik maaşı başvuruları takip edilecek. Parite de
yükselişin devamında 106,66’nın üzerinde 107,01 -107,20 ve
107,36 seviyeleri direnç, 106,42 ve 106,16 ve 106,00 seviyeleri
destek olarak takip edilebilir.

Günlük Pivot Seviyeleri
   107.17

  107.04  

 106.86   

106.68    

 106.55   

  106.43  

   106.25
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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."

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

