
Forex Bülten 19 Ağustos 2020

Piyasa Gündemi

Aşı çalışmalarıyla ilgili olumlu haber akışları ve ekonomik
verilerdeki toparlanmanın devam etmesi risk iştahını destekleyen
tarafta yer alırken, vaka sayılarındaki artış ve ABD – Çin arasında
devam eden gerilim aşağı yönlü risk unsurları olarak gündemdeki
yerini koruyor. TCMB dünkü açıklamasında bankaların borç
alabilme limitlerinin gecelik vadede yarıya indirildiğini bildirirken, kur
cephesindeki fiyatlamalar yakından izleniyor.

Açıklanacak Önemli Ekonomik Veriler  
     
•    12:00 Euro Bölgesi – TÜFE Önem: Yüksek
•    21:00 ABD – Fed Toplantı Tutanakları Önem: Yüksek 

Türkiye 

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası, sıkılaştırma adımları
çerçevesinde bankalararası para piyasasında bankaların borç
alabilme limitlerini bugünden itibaren yarıya düşürdüğünü açıkladı.
TCMB'den yapılan yazılı açıklamada, "Likidite yönetimi
kapsamında atılan sıkılaştırma adımları çerçevesinde, TCMB
bünyesinde faaliyette bulunan Bankalararası Para Piyasası'nda
bankaların borç alabilme limitleri, 19 Ağustos 2020 tarihinden
geçerli olmak üzere gecelik vadede yapılan işlemler için yarıya
düşürülmüştür" denildi. Sıkılaştırma adımlarını kuvvetlendirmeye
devam eden Merkez Bankası, dün geleneksel yöntemle yapılan
repo ihalesinde 10 milyar TL'lik tutar için ilk kez piyasayı GLP
faizinin üstünde %11,30 seviyesinden fonladı.

Euro Bölgesi

İngiltere ve Avrupa Birliği (AB) yetkililerinin, Mart ayından beri
kendilerini oyalayan ve geleceklerini belirleyecek olan anlaşmaya
varmaları için 7 haftaları var. Karşılıklı görüşmeler dün Brüksel’de
başladı. Başbakan Boris Johnson’ın baş müzakerecisi David Frost
ile Avrupalı mevkidaşı Michel Barnier, akşam yemeğinde
anlaşmaya nasıl varılabileceğini tartışacaklar. Sonrasında iki
taraftan da 50 kadar yetkili Çarşamba ve Perşembe günü, Cuma
sabahı liderlerin toplantısından önce, teknik detaylar üzerinde
çalışacaklar. Almanya Federal İstatistik Ofisi'nin açıkladığı geçici
verilere göre, yılın ikinci çeyreğinde ülkede istihdam, bir önceki
çeyreğe kıyasla %1,4 düşüş kaydetti. İkinci çeyrekte istihdama
katılan kişi sayısı 618 bin azalırken toplam istihdam 44 milyon 666
bin olarak gerçekleşti. Destatis açıklamasında, istihdamda “Doğu
ve Batı Almanya'nın birleştiği 1990'dan sonra ilk defa çeyreklik
bazda en yüksek oranda düşüş" ifadesine yer verildi.

ABD

ABD’de konut başlangıçları Temmuz ayında önceki aya göre
%22.6 ile Ekim 2016'dan bu yana en hızlı artışını göstererek 1.496
milyona çıktı. Böylece konut başlangıçları Temmuz ayında
beklenenden daha yüksek bir artış gösterdi. Bu durum, yapı
şirketlerinin rekor seviyelere inen faizlerin desteklediği güçlü konut
talebine yanıt verdiklerini işaret etti. ABD Başkanı Donald Trump
geçtiğimiz haftasonu Çin ile yapılması planlanan ticaret
görüşmelerini iptal ettiğini söyledi. Bu adım, iki ülke arasına gittikçe
kötüleşen ilişkilerde şimdilerde en istikrarlı konu olarak görünen
ticaret anlaşmasının geleceğine ilişkin endişeleri artırdı.

Piyasa Verileri

Pariteler Son Günlük Değ.
(%)

Haftalık Değ.
(%)

Yılbaşı Değ.
(%)

USDTRY 7.3791 0.07 0.65 24.04
EURTRY 8.8167 0.19 1.99 32.11
EURUSD 1.1945 0.11 1.36 6.48
GBPUSD 1.3256 0.14 1.70 0.08
USDJPY 105.53 0.11 -1.28 -2.89

Sepetler Son Günlük Değ.
bp

Haftalık Değ.
bp

Yılbaşı Değ.
bp

½ $ + ½ € 8.1228 1.95 24.52 181.07
Dolar Endeksi 92.2840 11.60 -102.70 -410.50
REK 69.3200 - - -690.00

Endeks Vadeliler Son Günlük Değ.
(%)

Haftalık Değ.
(%)

Yılbaşı Değ.
(%)

S&P 500 Yakın Vade 3,390.00 0.09 0.59 4.92
DAX Yakın Vade 12,871.00 0.14 -1.46 -2.83
Dow Jones Yakın
Vade 27,735.00 0.06 -0.47 -2.71

Emtialar Son Günlük Değ.
(%)

Haftalık Değ.
(%)

Yılbaşı Değ.
(%)

Ons Altın 1,990.73 -0.56 3.85 31.15
Gram Altın 472.29 -0.48 4.49 62.69
WTI 42.81 0.18 0.63 -30.02
BRENT 45.51 0.03 -0.17 -31.88
Bakır 2.99 0.97 3.53 7.16

Tahviller Son Günlük Değ.
bp

Haftalık Değ.
bp

Yılbaşı Değ.
bp

Türkiye 2 Yıllık 13.2500 -58.00 -76.00 147.00
Türkiye 10 Yıllık 14.5200 -30.00 36.00 231.00
ABD 10 Yıllık 0.6590 -1.10 -1.60 -126.00
ABD 2 Yıllık 0.1410 -0.40 -2.00 -143.00
Almanya 10 Yıllık -0.4690 -0.50 -0.80 -28.10
Almanya 2 Yıllık -0.6650 -0.10 0.80 -4.80

Gelişmekte Olan
Ülke Kurları Son Günlük Değ.

(%)
Haftalık Değ.

(%)
Yılbaşı Değ.

(%)
USDZAR 17.3326 0.06 -0.82 23.75
USDIDR 14,758.45 -0.19 0.17 6.29
USDTRY 7.3791 0.07 0.65 24.04
USDRUB 73.1112 -0.01 -0.79 17.77
USDBRL 5.4679 0.01 0.65 36.03
USDCNY 6.9214 -0.01 -0.23 -0.60
USDMXN 22.1456 -0.07 -0.98 17.12
USDCZK 21.8553 -0.15 -1.50 -3.59
USDHUF 292.1550 -0.03 -0.30 -0.95
USDPLN 3.6652 -0.09 -1.88 -3.38
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Euro/Dolar

Virüsün Avrupa’da etkisini tekrar artırmaya başladığı dönemde
Almanya’da toplam istihdam bu yılın ikinci çeyreğinde 1990'dan
sonraki en yüksek düşüşünü gerçekleştirerek %1,4 azalışla 44
milyon 666 bin kişiye geriledi. Böylece istihdam ikinci çeyrekte son
30 yılın en yüksek düşüşünü gösterdi. ABD – Çin gerilimine yönelik
haber akışı ön planda bulunurken, dün inşaat ve konut
başlangıçları verisi takip edildi. ABD’de inşaat izinleri temmuz
ayında %18,8 artış sağlarken, konut başlangıçları izinlerdeki artışla
birlikte %22,6 seviyesine yükseldi. Dolar endeksi iki yılın en düşük
seviyesine gerilerken, paritede 1,1965 seviyesi test edildi. Alıcılı
seyrin devamında paritede 1,1965 – 1,1978 ve 1,2000 seviyeleri
direnç konumundadır. Geri çekilmelerde ise 1,1916 – 1,1895 ve
1,1880 destek seviyeleridir. 

Günlük Pivot Seviyeleri
   1.1982

  1.1968  

 1.1956   

1.1945    

 1.1931   

  1.1916  

   1.1905

GBP/USD

İngiltere ve Avrupa Birliği yetkililerinin, karşılıklı brexit görüşmeleri
dün Brüksel’de başladı. İki tarafın mart ayından bu yana beklenen
ve geleceklerini belirleyecek olan anlaşmaya varmaları için yedi
hafta bulunuyor. Görüşmelere ilişkin haber akışı takip edilmeye
devam ederken, dün dolar endeksi iki yılın en düşük seviyesine
geriledi. Dolar endeksindeki zayıf seyirle paritede pozitif seyir etkili
oldu. Dün ABD’de inşaat ve konut başlangıçları verisi takip edildi.
ABD’de inşaat izinleri temmuz ayında %18,8 artış sağlarken, konut
başlangıçları izinlerdeki artışla birlikte %22,6 seviyesine yükseldi.
Paritede 1,3285 – 1,3320 ve 1,3336 seviyeleri direnç, 1,3210 –
1,3185 ve 1,3125 destek seviyeleridir.

Günlük Pivot Seviyeleri
   1.3304

  1.3285  

 1.3270   

1.3256    

 1.3236   

  1.3217  

   1.3202
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USD/TRY

Dolar/TL kuru dün 7,3564 ve 7,4009 seviyeleri arasında hareket
ederek günü sınırlı bir düşüşle 7,3740 seviyesinden tamamladı.
TCMB’den dün gelen açıklamada, bankaların borç alabilme
limitlerinin gecelik vadede yarıya indirildiği ifade edildi. Yarın
gerçekleşecek olan TCMB toplantısı kur cephesi üzerinde etkili
olacaktır. ABD – Çin gerilimi ve ABD’deki teşvik paketine ilişkin
zayıflayan beklentiler doları küresel piyasalarda baskılamaya
devam ediyor. Küresel dolar endeksi günü düşüşle 92,17
seviyesinden kapattı. Bugün yurt içinde ekonomik veri akışı sakin
seyrederken, ABD’de Fed toplantı tutanakları açıklanacak. Sabah
08:35 itibariyle küresel dolar endeksi 92,3’lü seviyelerinden,
Dolar/TL kuru ise 7,37’li seviyelerden işlem görüyor.

Günlük Pivot Seviyeleri
   7.4059

  7.3951  

 7.3873   

7.3794    

 7.3686   

  7.3578  

   7.3500

EUR/TRY

Euro/TL kuru dün 8,7444 ve 8,8200 seviyeleri arasında
dalgalanarak günü 8,7889 seviyesinden tamamladı. Virüsün
Avrupa’da etkisini tekrar artırmaya başladığı dönemde Almanya’da
toplam istihdam bu yılın ikinci çeyreğinde 1990'dan sonraki en
yüksek düşüşünü gerçekleştirerek %1,4 azalışla 44 milyon 666 bin
kişiye geriledi. Böylece istihdam ikinci çeyrekte son 30 yılın en
yüksek düşüşünü gösterdi. Yurt içinde TCMB’nin hamlesi takip
edildi. Merkez Bankası, bankaların borç alabilme limitlerini
bugünden itibaren gecelik vadede yapılan işlemler için yarıya
düşürdü. Bugün Euro Bölgesi’nde enflasyon rakamları ön planda
bulunurken, yurtiçinde gündeme dair gelişmeler izlenecek.

Günlük Pivot Seviyeleri
   8.8549

  8.8368  

 8.8268   

8.8167    

 8.7986   

  8.7805  

   8.7705
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XAU/USD

Ons altın dün 1976$ ve 2015$ seviyeleri arasında dalgalanarak
günü 2001$ seviyesinden kapattı. ABD ile Çin arasında yeniden
artan tansiyonun güvenli liman niteliğindeki varlıklara olan talebi
artırması ve dolardaki zayıflamanın etkisiyle yükselişine devam etti.
Güvenli limanlara olan talebin artması ile birlikte tekrar fiyatlamanın
2000$’ın üzerinde sürdüğü ons altında salgına yönelik ve teşvik
paketine yönelik haber akışları izlenmeye devam ediyor. ABD’de
inşaat izinleri temmuz ayında %18,8 artış sağlarken, konut
başlangıçları izinlerdeki artışla birlikte %22,6 seviyesine yükseldi.
Bugün akşam saatlerinde Fed’in toplantı tutanaklarının açıklanması
bekleniyor. Alıcılı seyrin devam etmesi durumunda 2006$ - 2020$
ve 2055$ seviyeleri direnç, 1985$ - 1966$ ve 1944$ seviyeleri
desteklerdir.

Günlük Pivot Seviyeleri
   2,025.45

  2,016.01  

 2,003.34   

1,990.66    

 1,981.22   

  1,971.78  

   1,959.10

DAX Yakın Vade

ABD – Çin arasındaki gerginliğe ek olarak, petrol fiyatlarındaki geri
çekilme ve Belarus kaynaklı gündeme gelen riskler, gün içerisinde
dalgalı bir seyir izleyen küresel hisse piyasaları üzerinde baskı
oluşturan gelişmeler oldu. Ekonomik veri akışları ve salgın kaynaklı
gelişmeler önemini koruyor. Salgının etkilerinin en sert şekilde
hissedildiği ikinci çeyrekte Almanya'da istihdam son yılların en sert
düşüşünü gösterdi. Avrupa borsaları günü düşüşlerle tamamlarken,
DAX vadeli kontratı günü %0,62’lik düşüşle 12.853 seviyesinden
tamamladı. Bu sabah hafif alıcılı bir seyrin izlendiği DAX
vadelisinde, yukarı yönlü hareketlerin devamında 12.958 – 13.012
ve 13.098 seviyeleri direnç olarak takip edilebilir. Geri çekilmelerde
ise 12.830 – 12.785 ve 12.700 seviyeleri destek konumunda
bulunmaktadır. 

Günlük Pivot Seviyeleri
   12,956.83

  12,930.67  

 12,902.33   

12,874.00    

 12,847.83   

  12,821.67  

   12,793.33
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Dow Jones Yakın Vade

Spot piyasada ABD borsalarında dün akşam Dow Jones Endeksi
günü yatay ekside tamamladı. Endeks, %0.24 eksiyle günü 27.778
puandan kapattı. ABD'de Çin ile ilgili gelişmeler piyasaları rahatsız
etmeye devam ediyor. En son, ABD Başkanı D. Trump, haftasonu
Çin ile yapılması planlanan görüşmeyi de iptal ettiğini duyurdu.
İlerleyen günlerde, ABD ile Çin arasındaki gelişmeleri yakından
takip etmekte fayda olacağını düşünüyoruz. Bu sabah, vadeli
piyasalarda Dow Jones Endeksi yatay negatif seyrediyor.
Sözleşme için en yakın direnç 27.944 seviyesi takip edilebilir. Bu
direncin üzerinde ise 28.076 ve 28.299 seviyeleri karşımıza çıkıyor.
Olası aşağı yönlü bir seyir görülmesi durumunda da 27.588
desteğinin altındaki kapanışlarda 27.226 ve 26.917 seviyeleri
izlenebilir. 

Günlük Pivot Seviyeleri
   27,839.67

  27,804.33  

 27,769.67   

27,735.00    

 27,699.67   

  27,664.33  

   27,629.67

S&P 500 Yakın Vade

ABD ile Çin arasındaki gerilim devam ederken, ABD Başkanı
Trump yapmış olduğu açıklamasında, haftasonu Çin ile yapılması
planlanan ticaret görüşmelerini iptal ettiğini belirtti. Bu durum, iki
ülke arasındaki ticaret anlaşmasına dair belirsizliği daha da artırmış
oldu. Spot piyasada dün akşam ABD borsaları günü rekor
seviyelerle tamamladı. Dün açıklanan ABD konut verilerinin
beklentilerin üzerinde gelmesi, aynı zamanda ikinci çeyreğe yönelik
açıklanmaya devam eden bilançoların piyasaları tatmin etmesi
ABD borsalarını destekledi. S&P 500 Endeksi bu sabah vadeli
piyasalarda yatay pozitif seyrediyor. Sözleşme için ilk etapta 3.384
desteğini izleyebiliriz. Bu desteğin altında 3,370 ve 3,355 destekleri
takip edilebilir. Yükselişlerde ise 3,394 - 3,403 ve 3,412 direnç
seviyelerini takip edebiliriz. 

Günlük Pivot Seviyeleri
   3,402.92

  3,398.33  

 3,394.17   

3,390.00    

 3,385.42   

  3,380.83  

   3,376.67
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Brent Petrol

OPEC’in üretim kısıntılarını geçtiğimiz haftalarda belirli ölçüde
gevşetmesi ve talebin virüs önceki seviyelere dönmekte zorlanması
fiziki petrol fiyatlarında dün düşüşleri beraberinde getirdi. Sabah
saatlerinde pozitif fiyatlamalara konu olan petrol vadeli
kontratlarında, fiziki fiyatlardaki düşüşe bağlı olarak kazançların
geri verildiği ve satışların etkili olduğu izlendi. Ekonomilerde
gözlenen toparlanmanın devamlılığı ve salgın kaynaklı gelişmeler
önemini korumaya devam ediyor. Bu sabah 45$’lı seviyelerden
fiyatlanan brent petrolde, aşağı yönlü hareketlerin devam etmesi
halinde 44,60$ - 43,80$ ve  43,00$ seviyeleri destek olarak takip
edilebilir. Yükselişlerde ise ¬200 günlük üssel ortalama (45,43$) ile
46,00$ ve 46,34$ seviyeleri direnç konumunda bulunmaktadır. 

Günlük Pivot Seviyeleri
   45.83

  45.76  

 45.64   

45.51    

 45.44   

  45.37  

   45.24

USD/JPY

ABD’de inşaat izinleri temmuz ayında %18,8 artış sağlarken, konut
başlangıçları izinlerdeki artışla birlikte %22,6 seviyesine yükseldi.
Dolar endeksi iki yılın en düşük seviyesine gerilerken, ABD – Çin
gerilimine yönelik haber akışı ön planda bulunuyor.  Japonya’da bu
sabah temmuz ayına ait ticaret dengesi açıklandı. Japonya Maliye
Bakanlığı tarafından Çarşamba günü açıklanan verilere göre,
ihracat bir önceki yıla göre %19,2 düşerek temmuz ayında da sert
gerilemeye devam etti. Çin'e gerçekleşen sevkiyatlardaki
toparlanmaya karşın Avrupa'ya ve koronavirüsün hızla yayıldığı
diğer ülkelere gerçekleşen sevkiyattaki daralmayı hafif yumuşattı.
Tepki alımlarının yaşandığı paritede toparlanmanın devamında
105,85 – 106,16 ve 106,42 seviyeleri direnç, 105,40 – 105,20 ve
105,10 seviyeleri desteklerdir.

Günlük Pivot Seviyeleri
   106.22

  105.92  

 105.72   

105.53    

 105.22   

  104.91  

   104.72
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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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