
Forex Bülten 18 Ağustos 2020

Piyasa Gündemi

ABD ve Çin arasında hafta sonu gerçekleşmesi beklenen görüşme
süresiz olarak ertelenirken, Trump faaliyetlerini Çin’den ABD’ye
taşıyan şirketlere vergi indirim sözü verdi. ABD, teknoloji şirketi
Huawei'nin Amerikan teknolojisine erişimini engellemeyi amaçlayan
kısıtlamalarını artırdı ve şirketin 38 iştirakini ekonomik kara listeye
aldı. ABD – Çin arasında artış kaydetmeye devam eden gerilim risk
iştahı üzerinde baskı oluşturuyor. 

Açıklanacak Önemli Ekonomik Veriler  
     
•    15:30 ABD – İnşaat İzinleri Önem: Yüksek
•    15:30 ABD – Konut Başlangıçları Önem: Yüksek 

Türkiye 

Hazine ve Maliye Bakanlığı, temmuz ayı merkezi yönetim bütçe
dengesi sonuçlarına göre, bütçe dengesi temmuzda 29,7 milyar lira
açık verdi. Böylece 7 aylık bütçe açığı 139,1 milyar liraya ulaştı.
Geçen seneki 17,6 milyar TL faiz dışı fazla 21,2 milyar lira oldu.
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Rusya Devlet Başkanı
Vladimir Putin ile telefon görüşmesi gerçekleştirdi. İletişim
Başkanlığından yapılan açıklamaya göre, Erdoğan ile Putin
görüşmesinde, turizm, ulaştırma, enerji ve ekonomi başta olmak
üzere birçok alanda iki ülke ilişkilerini geliştirecek adımlar ele
alınarak, koronavirüs salgınına karşı ortak mücadele hususları
değerlendirildi. Görüşmede iki lider, Suriye'deki duruma ilişkin de
Türkiye ve Rusya arasında askeri ve diplomatik kanallar üzerinden
temasların devam etmesi konusunda mutabık kaldı.

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası 10 milyar TL'lik 16 Eylül vadeli
repo ihalesi açtı. TCMB'nin internet sitesinde yer alan açıklamada
"Likidite yönetimi kapsamında atılan sıkılaştırma adımları
çerçevesinde, 10 milyar TL tutarında geleneksel yöntemli repo
ihalesi düzenlenmiştir. Repo ihalesinin vadesi 16 Eylül 2020 olarak
belirlenmiştir." dendi.

Euro Bölgesi

G7 maliye bakanları, yeni tip koronavirüs salgınının ekonomik
etkileriyle mücadeleye yönelik gelişmeleri masaya yatırdı. ABD
Hazine Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada, Hazine Bakanı Steven
Mnuchin'in Kanada, Fransa, Almanya, İtalya, Japonya ve
İngiltere'den mevkidaşları ile Avrupa Komisyonu, Eurogroup,
Uluslararası Para Fonu (IMF) ve Dünya Bankası'ndan yetkililerle
görüştüğü bildirildi. G7 maliye bakanlarının düzenli iletişim halinde
olduğuna işaret edilen açıklamada, Kovid-19 salgınına karşı
zamanında ve etkili adımlar atma konusunda koordinasyon
sağlamaya devam devam ettikleri aktarıldı.

ABD

ABD'nin New York Eyaleti'nde imalat faaliyetleri Ağustos ayında
beklenenden daha düşük bir hızda arttı. Siparişlerin azaldığını
bildiren fabrikaların sayısı arttı. New York Fed'in genel işletme
koşulları endeksi Ağustos'ta 3,7'ye gerileyerek beklenenden kötü
geldi. Temmuz verisi 17,2 ile Kasım 2018'den bu yana en yüksek
değeri almıştı. Zayıf gelen imalat göstergesi, koronavirüsün güçlü
toparlanmanın önünü kesmeye devam ettiğini işaret etti. ABD
Başkanı Donald Trump, faaliyetlerini Çin'den ABD'ye getiren
şirketlere vergi indirimi uygulayacaklarını açıkladı. Trump, Kovid-
19'u "veba" olarak nitelendirerek, "Veba ülkemize geldikten sonra
Çin ile görüşmedim." ifadesini kullandı.

Piyasa Verileri

Pariteler Son Günlük Değ.
(%)

Haftalık Değ.
(%)

Yılbaşı Değ.
(%)

USDTRY 7.3874 0.06 2.21 24.18
EURTRY 8.7876 0.24 3.62 31.67
EURUSD 1.1894 0.19 1.30 6.03
GBPUSD 1.3140 0.28 0.70 -0.80
USDJPY 105.60 -0.38 -0.83 -2.82

Sepetler Son Günlük Değ.
bp

Haftalık Değ.
bp

Yılbaşı Değ.
bp

½ $ + ½ € 8.1033 3.57 13.07 179.12
Dolar Endeksi 92.6150 -16.60 -104.20 -377.40
REK 69.3200 - - -690.00

Endeks Vadeliler Son Günlük Değ.
(%)

Haftalık Değ.
(%)

Yılbaşı Değ.
(%)

S&P 500 Yakın Vade 3,381.00 0.04 1.53 4.64
DAX Yakın Vade 12,906.50 -0.20 -0.27 -2.57
Dow Jones Yakın
Vade 27,768.00 -0.03 0.56 -2.60

Emtialar Son Günlük Değ.
(%)

Haftalık Değ.
(%)

Yılbaşı Değ.
(%)

Ons Altın 1,997.12 0.60 4.47 31.57
Gram Altın 474.33 0.70 6.76 63.40
WTI 43.02 -0.28 3.21 -29.67
BRENT 45.60 -0.21 1.72 -31.75
Bakır 2.94 0.11 0.67 5.25

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 14.8200 20.00 30.00 261.00
ABD 10 Yıllık 0.6800 -1.20 4.20 -123.90
ABD 2 Yıllık 0.1530 0.20 0.20 -141.80
Almanya 10 Yıllık -0.4540 -0.50 3.10 -26.60
Almanya 2 Yıllık -0.6640 -0.10 2.90 -4.70

Gelişmekte Olan
Ülke Kurları Son Günlük Değ.

(%)
Haftalık Değ.

(%)
Yılbaşı Değ.

(%)
USDZAR 17.4906 -0.10 0.07 24.87
USDIDR 14,848.00 -0.11 0.47 6.94
USDTRY 7.3874 0.06 2.21 24.18
USDRUB 73.5792 -0.14 0.66 18.53
USDBRL 5.5095 -0.03 2.36 37.06
USDCNY 6.9303 -0.04 -0.23 -0.47
USDMXN 22.1541 -0.13 -1.10 17.16
USDCZK 21.9852 -0.11 -1.37 -3.02
USDHUF 293.4700 -0.22 -0.12 -0.51
USDPLN 3.7009 -0.14 -1.42 -2.44
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Euro/Dolar

Koronavirüs salgını Avrupa'da etkisini arttırmaya yeniden başladı.
Oluşan endişeler risk unsuru olarak öne çıkmaya devam
etmektedir. ABD'nin New York Eyaleti'nde imalat faaliyetleri
ağustos ayında beklenenden daha düşük bir hızda artarken,
siparişler azaldığını bildiren fabrikaların sayısı arttı. Zayıf gelen
imalat göstergesi, koronavirüsün güçlü toparlanmanın önünü
kesmeye devam ettiğini işaret etti. ABD – Çin arasındaki
görüşmesinin ertelenmesi ve teşvik paketine ilişkin gelişmeler
izlenmeye devam ediyor. Bugün Euro Bölgesi’nde açıklanacak veri
akışı bulunmazken, ABD’de konut ve inşaat başlangıçları verisi
takip edilecek. Paritede toparlanmanın devam etmesi durumunda
1,1908 – 1,1916 ve 1,1936 seviyeleri direnç, 1,1862 – 1,1830 ve
1,1805 destek seviyeleri konumunda bulunmaktadır.

Günlük Pivot Seviyeleri
   1.1939

  1.1918  

 1.1906   

1.1894    

 1.1873   

  1.1853  

   1.1841

GBP/USD

Haftanın ilk işlem günü dolar endeksi küresel piyasalarda zayıf bir
seyir izlerken, paritede pozitif seyir etkili oldu. ABD – Çin arasındaki
görüşmesinin ertelenmesi ve teşvik paketine ilişkin gelişmeler
izlenmeye devam ederken, vaka sayılarında devam eden artış ve
salgınla mücadele konusundaki endişeler dolar üzerinde baskı
oluşturuyor. ABD’de New York Eyaleti'nde imalat faaliyetleri
endeksi ağustos ayında beklentilerin altında 3,70 seviyesinde
açıklanarak, koronavirüs salgınının güçlü toparlanmanın önünü
kesmeye devam ettiğini gösterdi. 1,3125 seviyesinin test edildiği
parite günü 1,3105 seviyesinden tamamladı. Paritede 1,3125
seviyesinin üzerinde 1,3150 ve 1,3186 direnç seviyeleridir. Olası
geri çekilmelerde ise 1,3090 - 1,3050 ve 1,3003 seviyeleri destek
seviyeleri önem kazanacaktır. 

Günlük Pivot Seviyeleri
   1.3201

  1.3171  

 1.3156   

1.3140    

 1.3111   

  1.3081  

   1.3066
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USD/TRY

Dolar/TL kuru haftanın ilk işlem gününde 7,3623 ve 7,3987
seviyeleri arasında hareket ederek günü 7,3831 seviyesinden
tamamladı. Dolar/TL kuru dünkü hareketle birlikte tarihi zirvesini de
7,3987 seviyesine taşıdı. Dün yurt içinde açıklanan temmuz ayı
bütçe dengesi 29,7 milyar TL açık verildi. ABD’de teşvik paketine
ilişkin tıkanan görüşmeler doların küresel piyasalarda değer
kaybetmesine neden olurken, Dolar/TL kurunda perşembe günkü
TCMB toplantısı öncesinde gerçekleşecek fiyatlamalar önemini
koruyor. Bugün yurt içinde ekonomik veri akışı sakin seyrederken,
ABD’de inşaat verileri açıklanacak. Sabah 08:35 itibariyle küresel
dolar endeksi 92,6 seviyelerinden, Dolar/TL kuru ise 7,38’li
seviyelerden işlem görüyor.

Günlük Pivot Seviyeleri
   7.4265

  7.4130  

 7.4002   

7.3874    

 7.3739   

  7.3604  

   7.3475

EUR/TRY

Euro/TL kuru dün 8,7040 ve 8,7868 seviyeleri arasında
dalgalanarak günü 8,7540 seviyesinden tamamladı. Euro
Bölgesi’nde dün açıklanan önemli veri akışı bulunmazken,
Avrupa’da tekrar vaka sayılarındaki artışın yaşanması ile alınan
önlemler ön plana çıkmaya devam ediyor. Yurtiçinde Hazine ve
Maliye Bakanlığı, merkezi yönetim bütçe dengesinin temmuzda
29,7 milyar lira açık verdiğini duyurdu. 7 aylık açık 139,1 milyar
liraya ulaştı. Böylece 2020 yılının tamamı için hedeflenen 138,9
milyar TL bütçe açığı 7 ayda verilmiş oldu. Volatilitenin artış
kaydettiği ve zayıf bir seyrin gözlendiği Türk Lirası'nda, risk
iştahının seyri ve TCMB’nin bu hafta gerçekleştireceği toplantı
bekleniyor.

Günlük Pivot Seviyeleri
   8.8396

  8.8186  

 8.8031   

8.7876    

 8.7666   

  8.7456  

   8.7301
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XAU/USD

Ons altın haftanın ilk işlem günü 1929$ ve 1990$ seviyeleri
arasında dalgalanarak günü 1984$ seviyesinden kapattı. ABD’de
dün takip edilen New York Eyaleti'nde imalat faaliyetleri endeksi
takip edildi. Ağustos ayında endeks beklentilerin altında 3,70
seviyesinde açıklanarak, koronavirüs salgınının güçlü
toparlanmanın önünü kesmeye devam ettiğini gösterdi. ABD’de
açıklanması beklenen teşvik paketine ilişkin belirsizlik, ABD- Çin
ilişkilerine yönelik gerilim güvenli limanlara olan talebi artırarak ons
altın fiyatlarını desteklemeye devam ediyor. Pozitif seyrin yaşandığı
ons altında alım iştahının devam etmesi durumunda 2005$ - 2020$
ve 2055$ seviyeleri direnç konumunda bulunmaktadır. Geri
çekilmelerde ise 1965$ - 1944$ ve 1928$ destek seviyeleridir.

Günlük Pivot Seviyeleri
   2,022.75

  2,011.07  

 2,004.23   

1,997.39    

 1,985.71   

  1,974.03  

   1,967.19

DAX Yakın Vade

Çin Merkez Bankası’ndan gelen likidite desteği Çin borsaları
öncülüğünde alımları beraberinde getirirken, yeni haftada küresel
hisse piyasalarını da belirli ölçüde destekledi. Geçen haftanın ikinci
yarısında satıcılı bir seyrin izlendiği Avrupa borsalarında dün
dalgalı fiyatlamalar yaşansa da hafif alıcılı bir görünüm etkili oldu.
Bu görünüm altında DAX vadeli kontratı günü %0,27’lik sınırlı bir
yükselişle 12.933 puandan tamamladı. ABD – Çin arasında artış
kaydeden gerilim bu sabah piyasalar üzerinde bir miktar baskı
oluşturuyor. Bu sabah yataya yakın hafif satıcılı bir seyrin izlendiği
DAX vadelisinde, aşağı yönlü hareketlerin devamında 12.830 –
12.775 ve 12.665 seviyeleri destek olarak takip edilebilir.
 Yükselişlerde ise 12.958 – 13.012 ve 13.098 seviyeleri direnç
konumundadır.

Günlük Pivot Seviyeleri
   13,007.17

  12,975.83  

 12,941.17   

12,906.50    

 12,875.17   

  12,843.83  

   12,809.17

444 0 435 www.gedikyatirim.com.tr

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


Gedik Forex Bülten 18 Ağustos 2020

Dow Jones Yakın Vade

ABD ve Çin arasında hafta sonu gerçekleşmesi beklenen görüşme
süresiz olarak ertelenirken, ABD, Huawei'nin Amerikan
teknolojisine erişimini engellemeyi amaçlayan kısıtlamalarını artırdı.
Son günlerde şiddetlenen ABD – Çin arasındaki gerilim risk iştahı
üzerinde baskı oluşturuyor.  Teşvik paketi ile ilgili belirsizliklerin de
devam ediyor olması yukarı yönlü hareketi sınırlıyor. Dün %0,31
düşen Dow Jones Endeksi’ne ilişkin sözleşme bu sabah yatay bir
seyirle 27.770 civarından işlem görüyor.   Dün de ifade ettiğimiz
gibi 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 izlenebilir.

Günlük Pivot Seviyeleri
   27,954.00

  27,902.00  

 27,835.00   

27,768.00    

 27,716.00   

  27,664.00  

   27,597.00

S&P 500 Yakın Vade

Küresel piyasalarda virüse yönelik endişeler devam ederken, ABD
ile Çin arasındaki gerilimde piyasaları huzursuz ediyor. Bu durum
karşısında, dün akşam spot piyasada ABD borsaları günü karışık
seyirle tamamladı. S&P 500 Endeksi bu sabah vadeli piyasalarda
yatay pozitif bir seyirle işlem görüyor. Sözleşme için 3.382 direncini
izlemeye devam ediyoruz. Bu direnci aşmakta zorlanıyor. Bu
direncin üzerine doğru tepkilerin başlaması durumunda 3.394 ve
3.412 direnç noktaları olarak takip edilebilir. Destek noktaları olarak
3.357 ve ardından 3.350 seviyeleri izlenebilir.

Günlük Pivot Seviyeleri
   3,397.92

  3,392.83  

 3,386.92   

3,381.00    

 3,375.92   

  3,370.83  

   3,364.92

444 0 435 www.gedikyatirim.com.tr

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


Gedik Forex Bülten 18 Ağustos 2020

Brent Petrol

OPEC+ koalisyonunun çarşamba günü planlanan üretim
kesintilerini gözden geçirme toplantısından çıkabilecek kararlar
önem taşıyor. ABD’nin Venezuela'ya İran petrolü taşıyan 4 tankere
el koyması, iki ülke arasındaki tansiyonu artırabilecek bir gelişme
olarak izleniyor. İki ülke arasındaki gelişmeler küresel petrol tedariki
üzerinde etkili olacağından yakından izlenecektir. Tüm bu
gelişmeler takip edilirken, petrol piyasasında dün genel olarak
pozitif bir seyir etkili oldu. Bu sabah 45$’lı seviyelerde işlem gören
brent petrolde, ¬200 günlük üssel ortalama (45,43$) üzerinde
kalıcılık sağlanması durumunda yükselişlerin hız kazanabilir. Bu
durumda 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
   45.97

  45.87  

 45.73   

45.60    

 45.50   

  45.39  

   45.26

USD/JPY

ABD'nin New York Eyaleti'nde imalat faaliyetleri ağustos ayında
beklenenden daha düşük bir hızda artarken, siparişler azaldığını
bildiren fabrikaların sayısı arttı. Zayıf gelen imalat göstergesi,
koronavirüsün güçlü toparlanmanın önünü kesmeye devam ettiğini
gösterdi. ABD – Çin arasındaki görüşmesinin ertelenmesi ve teşvik
paketine ilişkin gelişmeler izlenmeye devam ediyor. Japonya’da
dün çeyreklik bazda %7,8 azalış kaydeden Japonya ekonomisi
yıllık bazda %27,8 ile beklentilerden daha sert daraldı. Ülkede
perakende satışlar ve sanayi üretimi gibi aylık bazdaki ekonomik
göstergeler toparlanmaya işaret ederken salgına ilişkin gelişmeler
belirleyici olacaktır. Geri çekilmenin kaydedildiği paritede 105,50 –
105,40 ve 105,15 seviyeleri destek,105,85 - 106,16 ve 106,42
seviyeleri dirençlerdir.

Günlük Pivot Seviyeleri
   106.43

  106.25  

 105.93   

105.60    

 105.42   

  105.25  

   104.92
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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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