
Forex Bülten 17 Ağustos 2020

Piyasa Gündemi

Geçen hafta Rusya’nın ilk koronavirüs aşısını tescillediğini
açıklaması, piyasalardaki iyimser beklentileri ve risk iştahını
destekleyen gelişmeler oldu. Ekonomik verilerdeki toparlanmanın
devamlılığı ve aşı ile ilgili olumlu gelişmeler piyasaları
desteklemeye devam edecekken, salgın kaynaklı gelişmeler aşağı
yönlü risk oluşturmaktadır. Türkiye, Doğu Akdeniz’de yeni bir
Navtex ilan ederken, yurt içi piyasalarda son dönemde artan
volatilite yakından izlenecektir. 

Açıklanacak Önemli Ekonomik Veriler  
     
•    11:00 Türkiye – Bütçe Dengesi Önem: Orta

Türkiye 

TCMB Haziran 2020 dönemine ilişkin ödemeler dengesi verileri
açıklandı. Cari işlemler dengesi Haziran'da 2,93 milyar dolar açık
verdi. Bunun sonucunda on iki aylık cari işlemler açığı 11.094
milyon ABD doları oldu. Bu gelişmede, geçen yılın aynı ayında
3.413 milyon ABD doları net fazla veren hizmetler dengesinde bu
ay 294 milyon net açık gerçekleşmesi ve bir önceki yılın haziran
ayında 50 milyon ABD doları net giriş kaydeden ikincil gelir dengesi
kaleminde bu ay 23 milyon ABD doları net çıkış gerçekleşmesi
etkili olmuştur. Sanayi üretimi, nisan ayında tarihi dip seviyelerini
gördükten sonra, üst üste 33 aydır toparlanmasını sürdürüyor. Yıllık
bazda %0,1 artışa işaret eden sanayi üretim endeksindeki artış bir
önceki aya göre ise %17,6 olarak gerçekleşti. Cumhurbaşkanı
Yardımcısı Fuat Oktay, Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak,
Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan, Strateji ve Bütçe Başkanı Naci
Ağbal, Cumhurbaşkanlığı Ekonomi Politikaları Kurulu üyeleri,
Türkiye Varlık Fonu yöneticileri, Merkez Bankası, BDDK, SPK gibi
kurum başkanları ile kamu bankalarının temsilcilerinin toplantıya
katılması bekleniyor. Bu hafta gerçekleşmesi beklenen ve
ekonomide son gelişmelerin ele alınacağı toplantıda, koronavirüs
salgınının ekonomiye etkileri değerlendirilecek ve özellikle turizm
sektöründe beklenen verilere ulaşılamaması nedeniyle bunu telafi
edecek adımlar görüşülecek. Türkiye, Yavuz sondaj gemisinin
Kıbrıs açıklarında yürüteceği çalışmalar için yeni Navtex ilan etti.
Yavuz sondaj gemisinin, Kıbrıs açıklarında hidrokarbon arama
çalışmalarına devam edeceği bildirildi.

Euro Bölgesi

Avrupa İstatistik Ofisi, AB ve Euro Bölgesi'nin 2020 yılı ikinci çeyrek
büyüme oranlarına ilişkin tahmini verileri yayımladı. Euro Bölgesi
ekonomisinin, koronavirüs salgını nedeniyle bu yılın ikinci
çeyreğinde bir önceki çeyreğe kıyasla %12,1 küçüldüğü açıklandı.
Euro Bölgesi'nde GSYH, 2020'nin ikinci çeyreğinde 2019'un aynı
dönemine göre de %15 geriledi.

ABD

Perakende satışlar temmuz ayında %1,2 artışla beklentinin
gerisinde kaldı. Bu durum, koronavirüs vakalarındaki hızlı artış ve
halen yüksek seviyelerdeki işsizliğin ekonomik toparlanmayı
yavaşlattığına işaret etti. Sanayi üretimi temmuz ayında aylık bazda
%3,0 ile beklentiler doğrultusunda artış kaydetti. Kapasite kullanım
oranı ise temmuzda yüzde 70,3 olan beklentiyi aşarak %70,6'ya
yükseldi. Kapasite kullanım oranındaki yıllık değişim temmuzda
%7,7 düşüş yönünde oldu.

Piyasa Verileri

Pariteler Son Günlük Değ.
(%)

Haftalık Değ.
(%)

Yılbaşı Değ.
(%)

USDTRY 7.3802 0.12 0.62 24.06
EURTRY 8.7554 0.28 1.59 31.19
EURUSD 1.1867 0.22 1.10 5.79
GBPUSD 1.3104 0.13 0.23 -1.07
USDJPY 106.53 -0.07 0.53 -1.97

Sepetler Son Günlük Değ.
bp

Haftalık Değ.
bp

Yılbaşı Değ.
bp

½ $ + ½ € 8.0675 5.75 10.38 175.55
Dolar Endeksi 92.9490 -14.60 -69.80 -344.00
REK 69.3200 - - -690.00

Endeks Vadeliler Son Günlük Değ.
(%)

Haftalık Değ.
(%)

Yılbaşı Değ.
(%)

S&P 500 Yakın Vade 3,371.75 0.30 0.57 4.36
DAX Yakın Vade 12,881.00 -0.13 1.66 -2.76
Dow Jones Yakın
Vade 27,885.00 0.33 0.74 -2.19

Emtialar Son Günlük Değ.
(%)

Haftalık Değ.
(%)

Yılbaşı Değ.
(%)

Ons Altın 1,947.88 0.17 -3.93 28.33
Gram Altın 462.19 0.32 -3.38 59.19
WTI 42.70 0.44 1.64 -30.20
BRENT 45.49 0.41 0.83 -31.91
Bakır 2.92 0.83 -1.28 4.48

Tahviller Son Günlük Değ.
bp

Haftalık Değ.
bp

Yılbaşı Değ.
bp

Türkiye 2 Yıllık 13.8300 27.00 157.00 205.00
Türkiye 10 Yıllık 14.6200 19.00 23.00 241.00
ABD 10 Yıllık 0.6960 -1.30 11.70 -122.30
ABD 2 Yıllık 0.1470 0.00 1.60 -142.40
Almanya 10 Yıllık -0.4270 -1.10 9.40 -23.90
Almanya 2 Yıllık -0.6570 -0.20 4.80 -4.00

Gelişmekte Olan
Ülke Kurları Son Günlük Değ.

(%)
Haftalık Değ.

(%)
Yılbaşı Değ.

(%)
USDZAR 17.3523 -0.20 -1.92 23.89
USDIDR 14,905.55 -0.08 1.07 7.35
USDTRY 7.3801 0.12 0.61 24.05
USDRUB 73.0579 0.29 -0.54 17.69
USDBRL 5.4260 0.06 -0.99 34.98
USDCNY 6.9374 -0.19 -0.35 -0.37
USDMXN 21.9458 -0.15 -2.36 16.06
USDCZK 21.9751 -0.23 -1.51 -3.06
USDHUF 291.9370 -0.26 -0.62 -1.03
USDPLN 3.7060 -0.19 -1.13 -2.31
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Euro/Dolar

Euro Bölgesi ve ABD’de haftanın son işlem günü yoğun veri akışı
takip edildi. Euro Bölgesi ekonomisi öncü verilerine göre,
koronavirüs salgını nedeniyle bu yılın ikinci çeyreğinde bir önceki
çeyreğe kıyasla %12,1 küçüldü. Euro Bölgesi'nde GSYH, 2020'nin
ikinci çeyreğinde 2019'un aynı dönemine göre de %15 geriledi.
ABD’de perakende satışlar temmuz ayında %1,2 artışla beklentinin
gerisinde kaldı. Bu durum, koronavirüs vakalarındaki hızlı artış ve
halen yüksek seviyelerdeki işsizliğin ekonomik toparlanmayı
yavaşlattığına işaret etti. Sanayi üretimi temmuz ayında aylık bazda
%3,0 ile beklentiler doğrultusunda artış kaydetti. Paritede pozitif
seyrin devam etmesi durumunda 1,1862 – 1,1875 ve 1,1908
seviyeleri direnç,1,1830 - 1805 ve 1,1792 destek seviyeleri
konumunda bulunmaktadır.

Günlük Pivot Seviyeleri
   1.1916

  1.1892  

 1.1880   

1.1867    

 1.1843   

  1.1819  

   1.1807

GBP/USD

Cuma günü dolar küresel piyasalarda zayıf bir seyir izlerken,
ABD’de vaka sayılarında devam eden artış ve salgınla mücadele
konusundaki endişeler dolar üzerinde baskı oluşturuyor. Gün
içerisinde GBPUSD paritesinde yukarı yönlü bir seyir etkili olurken,
1,31 seviyesi üzeri test edildi. Ancak ABD’de açıklanan sanayi
üretim rakamları beklentilere paralel açıklanırken,perakende
satışlar beklentileri karşılamadı. Veri sonrası parite kazançlarının
bir kısmını geri vererek ve günü 1,3085 seviyesinden tamamladı.
Bugün küresel çapta ekonomik veri akışı sakin seyredecek.
Paritede 1,3125 seviyesinin üzerinde 1,3143 ve 1,3186 seviyeleri
önem kazanacaktır. Olası geri çekilmelerde ise 1,3050 seviyesinin
altında 1,3003 ve 1,2980 seviyeleri destek noktaları olarak takip
edilebilir.

Günlük Pivot Seviyeleri
   1.3142

  1.3127  

 1.3115   

1.3104    

 1.3088   

  1.3073  

   1.3061
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USD/TRY

Dolar/TL kuru cuma gününü 7,3310 ve 7,3871 seviyeleri arasında
hareket ederek günü 7,3645 seviyesinden tamamladı. Geçen
haftanın ilk yarısında aşı kaynaklı haber akışlarının etkisiyle dalgalı
bir seyir izleyen kurda haftanın ikinci yarısında yukarı yönlü bir
fiyatlama etkili oldu. Cuma günü dolar endeksinde aşağı yönlü bir
seyir izlendi. Türkiye, Doğu Akdeniz’de yeni bir Navtex ilan
ederken, bölgedeki gelişmeler önemini koruyor. Ayrıca perşembe
günü gerçekleşecek olan TCMB toplantısı öncesinde kurdaki
hareketler önemli olacaktır. Kur cephesinde volatilitenin ve dalga
boylarının yüksek kalmaya devam ettiği görülüyor. Bugün yurt
içinde bütçe dengesi rakamları takip edilecek. Sabah 08:30
itibariyle küresel dolar endeksi 93,0 seviyelerinden, Dolar/TL kuru
ise 7,36’lı seviyelerden işlem görüyor.

Günlük Pivot Seviyeleri
   7.4055

  7.3933  

 7.3867   

7.3802    

 7.3680   

  7.3558  

   7.3492

EUR/TRY

Euro/TL kuru haftanın son işlem günü 8,6525 ve 8,7498 seviyeleri
arasında dalgalanarak günü 8,7058 seviyesinden tamamladı. Euro
Bölgesi ve ABD’de haftanın son işlem günü yoğun veri akışı takip
edildi. Euro Bölgesi ekonomisi öncü verilerine göre, koronavirüs
salgını nedeniyle bu yılın ikinci çeyreğinde bir önceki çeyreğe
kıyasla %12,1 küçüldü. Euro Bölgesi'nde GSYH, 2020'nin ikinci
çeyreğinde 2019'un aynı dönemine göre de %15 geriledi.
Yurtiçinde geçen hafta volatilitenin artış kaydettiği ve zayıf bir
seyrin gözlendiği Türk Lirası'nda, risk iştahının seyri ve TCMB’nin
bu hafta gerçekleştireceği toplantı yakından izlenmeye devam
edilecek. Euro Bölgesi’nde ise açıklanacak önemli veri akışı
bulunmazken, gündeme ilişkin gelişmeler izlenecek.

Günlük Pivot Seviyeleri
   8.8210

  8.7913  

 8.7733   

8.7554    

 8.7256   

  8.6959  

   8.6779
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XAU/USD

Ons altın haftanın son işlem günü 1932$ ve 1962$ seviyeleri
arasında dalgalanarak günü 1944$ seviyesinden kapattı. ABD'de
önce perakende satışlar ardından sanayi üretimi verisi izlendi.
Perakende satışlar temmuz ayında %1,2 artışla beklentinin
gerisinde kalarak, koronavirüs vakalarındaki hızlı artış ve halen
yüksek seviyelerdeki işsizliğin ekonomik toparlanmayı
yavaşlattığına işaret etti. Sanayi üretimi temmuz ayında aylık bazda
%3,0 ile beklentiler doğrultusunda artış kaydetti. Zayıf gelen
perakende satışlar yavaşlamaya işaret ederken, ABD’de
açıklanacak teşvik paketine ilişkin beklentiler önemini koruyor. Alım
iştahının korunmaya devam etmesiyle 1966$ - 1988$ ve 2000$
direnç seviyeleridir. Tekrar geri çekilmenin yaşanması durumunda
ise 1930$ - 1906$ ve 1868$ destek seviyeleridir.

Günlük Pivot Seviyeleri
   1,978.03

  1,964.74  

 1,956.46   

1,948.18    

 1,934.88   

  1,921.59  

   1,913.31

DAX Yakın Vade

Aşı ile ilgili güç kazanan iyimser beklentiler geçen haftanın ilk
yarısında hisse piyasalarını desteklerken, haftanın ikinci yarısında
piyasalardaki görünüm zayıflama gösterdi. Haftanın ilk yarısında
güçlü alımların yaşandığı Avrupa borsalarında, haftanın ikinci
bölümünde satışlar tekrar gündeme geldi. İngiltere’nin Fransa,
Hollanda ve Malta'yı da karanti listesine alarak tedbirlerini artırması
Avrupa piyasalarını baskıladı. Avrupa borsaları cuma gününü
%1’leri bulan düşüşlerle tamamlarken, DAX vadeli kontratı da günü
%0,86’lık düşüşle 12.898 puandan tamamladı. Bu sabah yataya
yakın bir seyrin izlendiği DAX vadelisinde, aşağı yönlü hareketlerin
devamında 12.815 – 12.765 ve 12.660 seviyeleri destek olarak
takip edilebilir.  Yükselişlerde ise 12.916 – 12.973 ve 13.098
seviyeleri direnç konumundadır.

Günlük Pivot Seviyeleri
   12,951.50

  12,923.50  

 12,900.50   

12,877.50    

 12,849.50   

  12,821.50  

   12,798.50
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Dow Jones Yakın Vade

Son günlerde gündeminde olan ve piyasalara destek sağlayan
salgınla mücadele teşvik paketine yönelik beklentiler ABD
Kongresinin tatile girmesiyle yerini belirsizliğe bıraktı. Cuma günü
ABD endekslerinde yataya yakın karışık bir kapanış izledik. Dow
Jones Endeksi de cuma günü %0,12’lik yükselişle günü tamamladı.
Bu sabah ise vadeli piyasalarda sözleşme haftaya hafif alıcılı bir
seyirle başlamış durumda. Sabah saatlerinde %0,35 artışla 27.890
civarından işlem gören sözleşmede 27.592 üzerinde kalınabilmesi
önemli. Buranın altında 27.233 ve 26.975 destekler olarak
izlenebilir. Yukarıda ise 28.069 izlediğimiz ilk güçlü direnç olacak.
Burası geçilecek olur ise 28.732 ve 28.888 dirençler olarak
izlenbilir. 

Günlük Pivot Seviyeleri
   28,051.33

  27,989.67  

 27,937.33   

27,885.00    

 27,823.33   

  27,761.67  

   27,709.33

S&P 500 Yakın Vade

Son günlerde gündeminde olan ve piyasalara destek sağlayan
salgınla mücadele teşvik paketine yönelik beklentiler ABD
Kongresinin tatile girmesiyle yerini belirsizliğe bıraktı. Cuma günü
ABD endekslerinde yataya yakın karışık bir kapanış izledik. S&P
500 Endeksi de Cuma günü %0,02’lik düşüşle günü tamamladı. Bu
sabah ise vadeli piyasalarda sözleşme haftaya hafif alıcılı bir
seyirle başlamış durumda. Sabah saatlerinde %0,30 artışla 3.370
civarından işlem gören sözleşmede 3.357 ilk önemli destek noktası
olacaktır. Buranın altında 3.350 ve sonrasında kısa vadeli trend
desteği olan 3.317 önemli destek noktaları olarak izlenebilir.
Yukarıda ise son günlerde geçilmekte zorlanılan 3.382 ilk güçlü
direnç konumunda olacaktır. Devamında ise 3.394 ve 3.412 diğer
dirençler olarak izlenebilir.

Günlük Pivot Seviyeleri
   3,386.33

  3,380.92  

 3,376.33   

3,371.75    

 3,366.33   

  3,360.92  

   3,356.33
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Brent Petrol

Aşı ile ilgili gelen olumlu haber akışları ve küresel ekonomilerde
gözlenen ekonomik toparlanmanın devam etmesi risk iştahını
destekleyen tarafta yer alan gelişmeler olarak karşımıza çıkıyor.
Bununla birlikte ABD – Çin arasında yüksek seyreden tansiyon ve
salgın kaynaklı mevcut endişeler gündemdeki yerini koruyor. Son
dönemde petrol piyasasında sıkışık bir seyrin yaşandığı
görülürken, geçen hafta da benzer bir seyir etkili oldu. Bu sabah
45$’lı seviyelerde işlem gören brent petrolde, ¬200 günlük üssel
ortalama (45,43$) direnç olarak önemini korumaktadır. Ortalama
üzerindeki kapanışlarda yükselişlerin hız kazandığı görülebilir ve
buna bağlı olarak 46,00$ - 46,34$ ve 47,02$ seviyeleri direnç
olarak izlenebilir. Geri çekilmelerde ise 44,85$ - 44,40$ ve 43,45$
seviyeleri destek konumundadır. 

Günlük Pivot Seviyeleri
   45.87

  45.73  

 45.61   

45.49    

 45.34   

  45.20  

   45.08

USD/JPY

ABD’de perakende satışlar temmuz ayında %1,2 artışla beklentinin
gerisinde kaldı. Bu durum, koronavirüs vakalarındaki hızlı artış ve
halen yüksek seviyelerdeki işsizliğin ekonomik toparlanmayı
yavaşlattığına işaret etti. Sanayi üretimi temmuz ayında aylık bazda
%3,0 ile beklentiler doğrultusunda artış kaydetti. Japonya’da bu
sabah büyüme rakamları takip edildi. Çeyreklik bazda %7,8 azalış
kaydeden ülke ekonomisi yıllık bazda %27,8 ile beklentilerden
daha sert daraldı. Büyümedeki toparlanma enfeksiyonlarda artış
tehlikesine bağlı bulunmaktadır. Parite de yükselişlerin devamında
106,75 – 107,05 ve 107,20 seviyeleri direnç, 106,42 – 106,20 ve
105,90 seviyeleri takip edilecek destek seviyeleridir.

Günlük Pivot Seviyeleri
   106.84

  106.74  

 106.64   

106.53    

 106.44   

  106.35  

   106.24
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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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