
Forex Bülten 20 Ağustos 2020

Piyasa Gündemi

Cumhurbaşkanı Erdoğan, dünkü açıklamasında cuma günü bir
müjde vereceklerini ve Türkiye'de yeni bir dönemin açılacağını
ifade etti. Erdoğan’ın açıklamaları sonrasında TL varlıklarda alımlar
güç kazandı. Bugün yurt içinde TCMB toplantısı ön plana çıkıyor.
Gedik Yatırım olarak politika faizinde değişim beklemezken, gecelik
borçlanma faizi ve geç likidite penceresinde 75 baz puanlık faiz
artırımı olabileceğini değerlendiriyoruz.

Açıklanacak Önemli Ekonomik Veriler  
     
•    14:00 TCMB Faiz Kararı Önem: Yüksek
•    15:30 ABD – Haftalık İşsizlik Başvuruları Önem: Yüksek

Türkiye 

TCMB tarafından Haziran 2020 dönemine ait özel sektörün yurt
dışından sağladığı kredi borcu gelişmeleri yayımlandı. Buna göre,
haziranda 2019 yıl sonuna kıyasla özel sektörün yurt dışından
sağladığı uzun vadeli kredi borcu 17,9 milyar dolar azalarak 161,6
milyar dolara indi. Aynı dönemde kısa vadeli kredi borcu (ticari
krediler hariç) ise 509 milyon dolar gerileyerek 8,5 milyar dolar
oldu. Borçluya göre dağılıma bakıldığında, haziranda 2019 sonuna
göre uzun vadeli kredi borcuna ilişkin bankaların kredi biçimindeki
borçlanmaları 2,5 milyar dolar azaldı, tahvil ihracı biçimindeki
borçlanmaları ise 1,1 milyar dolarlık düşüşle 20,1 milyar dolara
geriledi.

Başkent Organize Sanayi Bölgesi'nde 1,4 milyar dolarlık yatırımla
kurulan ve yıllık 500 megavat güneş paneli üretim kapasitesine
sahip fabrikanın töreninde konuşan Cumhurbaşkanı Erdoğan,
cuma günü verecekleri müjde ile Türkiye'de yeni bir dönemin
açılacağını söyledi. Hazine ve Maliye Bakanı Albayrak, Erdoğan'ın
"Cuma günü bir müjde vereceğiz" açıklamasına ilişkin, "Türkiye için
bir eksen değişikliği, önemli bir süreç olacak. Çok daha güzel
günler bizi bekliyor" değerlendirmesinde bulundu.

Euro Bölgesi

Avrupa İstatistik Ofisi, Avrupa Birliği ve Euro Bölgesi'nin temmuz
ayı enflasyon verilerini yayımladı. Buna göre, Euro Bölgesi'nde
haziranda %0,3 olan yıllık enflasyon, temmuzda %0,4'e çıktı. AB'de
ise haziranda %0,8 olan yıllık enflasyon, temmuzda %0,9 olarak
ölçüldü.

ABD

ABD Merkez Bankası Federal Açık Piyasa Komitesinin, 28-29
Temmuz'da düzenlenen toplantısına ilişkin tutanakları yayımladı.
Tutanaklarda, "Katılımcılar, genellikle daha düşük faiz oranları ve
ABD ile yurt dışında devam eden dezenflasyonist baskılar da dahil
olmak üzere son on yılda ekonomide meydana gelen temel
değişikliklerin ışığında ve para politikası çerçevesinin incelenmesi
sırasında öğrenilenler göz önüne alındığında, açıklamayı
düzeltmenin para politikasının şeffaflığı ve hesap verebilirliğini
artırmaya yardımcı olabileceği konusunda mutabık kaldılar."
değerlendirmesinde bulunuldu. ABD Başkanı Donald Trump, İran'a
yönelik yaptırımlarını geri getirebilecek mekanizmayı kullanacağı
konusunda Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi'nin bilgilendirilmesi
için talimat verdiğini açıkladı.

Piyasa Verileri

Pariteler Son Günlük Değ.
(%)

Haftalık Değ.
(%)

Yılbaşı Değ.
(%)

USDTRY 7.3010 0.13 -0.52 22.72
EURTRY 8.6458 0.11 -0.35 29.55
EURUSD 1.1842 0.02 0.25 5.57
GBPUSD 1.3090 -0.08 0.16 -1.18
USDJPY 106.06 -0.06 -0.81 -2.40

Sepetler Son Günlük Değ.
bp

Haftalık Değ.
bp

Yılbaşı Değ.
bp

½ $ + ½ € 8.0400 -8.28 7.00 172.80
Dolar Endeksi 93.0610 6.10 -18.90 -332.80
REK 69.3200 - - -690.00

Endeks Vadeliler Son Günlük Değ.
(%)

Haftalık Değ.
(%)

Yılbaşı Değ.
(%)

S&P 500 Yakın Vade 3,354.75 -0.53 -0.39 3.83
DAX Yakın Vade 12,782.50 -1.49 -1.75 -3.50
Dow Jones Yakın
Vade 27,471.00 -0.58 -1.27 -3.64

Emtialar Son Günlük Değ.
(%)

Haftalık Değ.
(%)

Yılbaşı Değ.
(%)

Ons Altın 1,949.38 1.03 -0.21 28.43
Gram Altın 457.55 1.11 -0.78 57.62
WTI 42.71 -0.65 0.82 -30.18
BRENT 45.43 -0.44 0.17 -31.99
Bakır 2.99 -0.23 3.72 7.06

Tahviller Son Günlük Değ.
bp

Haftalık Değ.
bp

Yılbaşı Değ.
bp

Türkiye 2 Yıllık 13.2300 -2.00 -33.00 145.00
Türkiye 10 Yıllık 13.9200 -60.00 -27.00 171.00
ABD 10 Yıllık 0.6620 -2.30 -5.70 -125.70
ABD 2 Yıllık 0.1370 -0.60 -2.80 -143.40
Almanya 10 Yıllık -0.4870 -1.80 -7.60 -29.90
Almanya 2 Yıllık -0.6870 -1.00 -4.00 -7.00

Gelişmekte Olan
Ülke Kurları Son Günlük Değ.

(%)
Haftalık Değ.

(%)
Yılbaşı Değ.

(%)
USDZAR 17.2770 0.05 -0.79 23.35
USDIDR 14,772.05 0.25 -0.61 6.39
USDTRY 7.3010 0.13 -0.52 22.72
USDRUB 73.3558 0.09 0.64 18.17
USDBRL 5.5580 0.02 3.54 38.27
USDCNY 6.9227 0.03 -0.32 -0.58
USDMXN 22.1678 0.12 -0.03 17.23
USDCZK 22.0310 -0.07 -0.43 -2.81
USDHUF 295.6095 0.25 1.14 0.22
USDPLN 3.7169 0.00 -0.18 -2.02
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Euro/Dolar

Euro Bölgesi’nde yıllık enflasyon koronavirüs tedbirlerinin
gevşemeye devam ettiği temmuz ayında %0,4 seviyesine yükseldi.
Almanya’da mayıs ayı ortasından itibaren düşmeye başlayan vaka
sayısı temmuz ayı itibariyle yükselişe geçerek ikinci dalgaya olan
endişeleri oluşturdu. ABD’de Fed toplantı tutanaklarında salgınının
ekonomik etkilerine ilişkin belirsizliğin son derece arttığını, devam
eden halk sağlığı krizinin yakın vade de ekonomik faaliyet, istihdam
ve enflasyon üzerinde baskı oluşturmaya devam edeceğini ortaya
koydu. Diğer yandan dolarda yaşanan değer kaybı ile paritede dün
1,1952 seviyesi test edildi. Bu seviyeden gelen satışlarla geri
çekilen paritede 1,1850 seviyesinin altında 1,1828 – 1,1800 ve
1,1780 seviyeleri destek,1,1875 – 1,1895 ve 1,1916 seviyeleri
direnç konumundadır.

Günlük Pivot Seviyeleri
   1.1880

  1.1868  

 1.1855   

1.1842    

 1.1830   

  1.1818  

   1.1805

GBP/USD

İngiltere’de dün enflasyon rakamları ABD’de ise Fed’in toplantı
tutanakları ön plandaydı. İngiltere'de tüketici fiyat endeksi temmuz
ayında aylık %0,4 ve yıllık %1 yükseldi. Perakende satış endeksi
ise beklentilerin üzerinde %0,5 ve yıllık bazda ise %1,6 arttı. Üretici
fiyat endeksi, %0,2'lik artış beklentisine rağmen aylık %0,3 ve yıllık
%0,9 düştü. Genel itibari ile endeks yıllık bazda değişim
beklentilerini karşıladı. Fed’in yayınladığı toplantı tutanaklarında
salgının ekonomik faaliyetler üzerinde etkili olmaya devam edeceği
belirtildi. Dolardaki sınırlı toparlanma ile paritede dün geri çekilme
yaşandı. Geri çekilmenin devamında 1,3065 - 1,3044 ve 1,3020
seviyeleri destek konumunda bulunmaktadır. Toparlanmalarda
1,3105 - 1,3125 ve 1,3152 direnç seviyeleridir.

Günlük Pivot Seviyeleri
   1.3161

  1.3140  

 1.3115   

1.3090    

 1.3069   

  1.3049  

   1.3024
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USD/TRY

Dolar/TL kuru dün 7,3843 ve 7,2131 seviyeleri arasında hareket
ederek günü %1’leri bulan bir düşüşe 7,2913 seviyesinden
tamamladı. Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın dünkü açıklamasında cuma
günü bir müjde vereceklerini ve Türkiye'de yeni bir dönemin
açılacağını ifade etti. Bu açıklama sonrasında TL varlıklarda güçlü
alımlar yaşanırken, kur cephesinde düşüşler hız kazandı. Fed
tutanakları risk iştahını baskılarken, küresel dolar endeksi günü
yükselişle 93,0 seviyesinden kapattı. Bugün yurt içinde TCMB
toplantısı ve faiz kararı yakından takip edilecek olup, kur
cephesindeki fiyatlamalar ve yön üzerinde belirleyici olacaktır.
Sabah 08:35 itibariyle küresel dolar endeksi 93,0’lı seviyelerinden,
Dolar/TL kuru ise 7,29’lu seviyelerden işlem görüyor.

Günlük Pivot Seviyeleri
   7.3538

  7.3345  

 7.3178   

7.3010    

 7.2818   

  7.2625  

   7.2458

EUR/TRY

Euro/TL kuru dün 8,5835 ve 8,8131 seviyeleri arasında
dalgalanarak günü 8,6320 seviyesinden tamamladı. Euro
Bölgesi’nde yıllık enflasyon koronavirüs tedbirlerinin gevşemeye
devam ettiği temmuz ayında %0,4 seviyesine yükseldi. Yurt içinde
dün Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın dünkü açıklamaları takip edildi.
Cumhurbaşkanı Erdoğan yarın verecekleri müjde ile Türkiye'de
yeni bir dönemin açılacağını söylerken, Hazine ve Maliye Bakanı
Berat Albayrak bu gelişmeye ilişkin bu durumun Türkiye için eksen
değişikliği yaratacağını belirtti. Açıklamalar sonrası TL varlıklarda
toparlanma kaydedildi. Bugün TCMB’nin faiz kararı beklenirken,
Almanya’da ÜFE rakamları takip edilecek.

Günlük Pivot Seviyeleri
   8.7225

  8.6958  

 8.6708   

8.6458    

 8.6191   

  8.5924  

   8.5674
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XAU/USD

Hafta başından bu yana ABD ile Çin arasında artan gerilimin
güvenli liman niteliğindeki varlıklara olan talebi artırmasıyla
yükselişin kaydedildiği ons altın 2015$ direncinin aşılamaması ile
dün 2000$ seviyesinin altına geriledi. Fed toplantı tutanaklarında
koronavirüsün ekonomik etkilerine ilişkin belirsizliğin son derece
arttığını, bu durumun ekonomik faaliyet, istihdam ve enflasyon
üzerinde baskı oluşturmaya devam edeceğini ortaya koyduğu
belirtildi. Dolar endeksinde yaşanan sınırlı toparlanma ile ons
altında geri çekilme kaydedilirken, bu sabah 1944$ seviyesinde
fiyatlanıyor. Satıcılı seyrin devamında 1924$ - 1906$ ve 1898$
seviyeleri destek, tekrar alımların yaşanması halinde 1966$ -
1985$ ve 2006$ izlenecek dirençlerdir.

Günlük Pivot Seviyeleri
   1,991.75

  1,973.58  

 1,961.45   

1,949.32    

 1,931.16   

  1,912.99  

   1,900.86

DAX Yakın Vade

Gün içerisinde hisse piyasalarında hafif alıcılı bir seyrin etkili
olduğu ve risk iştahının genel olarak korunduğu görülmekteydi.
Ancak akşam saatlerinde açıklanan Fed toplantı tutanaklarının
ekonomik görünüme ilişkin karamsar bir tablo çizmesi risk iştahı ve
hisse piyasaları üzerinde baskı oluşturuyor. Dün günü yükselişlere
tamamlayan Avrupa borsalarının tutanaklar sonrasında bugüne
satıcılı bir açılışla başlaması bekleniyor. Bu sabah %1’leri aşan
kayıplarla işlem gören DAX vadeli kontratında, aşağı yönlü
hareketlerin devam etmesi halinde 12.732 – 12.665 ve 50 günlük
üssel ortalama (12.550) destek olarak takip edilebilir. Tekrar
alımların etkili olması ve risk iştahının toparlanmasına bağlı olarak
12.878 – 12.958 ve 13.012 seviyeleri direnç konumunda
bulunmaktadır. 

Günlük Pivot Seviyeleri
   13,055.67

  12,980.83  

 12,881.67   

12,782.50    

 12,707.67   

  12,632.83  

   12,533.67

444 0 435 www.gedikyatirim.com.tr

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


Gedik Forex Bülten 20 Ağustos 2020

Dow Jones Yakın Vade

ABD borsaları dün akşam günü ekside tamamladı ve Dow Jones
Endeksi de %0.31 kayıpla 27.692,88 seviyesinden günü kapattı.
Yayınlanan temmuz ayı Fed toplantı tutanaklarında, virüs nedeniyle
ekonomik görünüme ilişkin karamsar bir tablo görülmesi ABD
borsalarının günü negatif tamamlamasına neden olmuş durumda.
Bu sabah, vadeli piyasada da eksili bir görünüm izleniyor.
Sözleşme için 28.078 ve 28.719 dirençleri takip edilebilir. Bir
sonraki direnç alanı ise 29.531 olarak karşımıza çıkıyor. Geri
çekilmelerin devamı durumunda ilk etapta 26.962 seviyesi
izlenebilir. Sonrasında sırayla 25.851 ve 24.725 seviyeleri takip
edilebilir. 

Günlük Pivot Seviyeleri
   27,866.33

  27,755.67  

 27,613.33   

27,471.00    

 27,360.33   

  27,249.67  

   27,107.33

S&P 500 Yakın Vade

Küresel piyasalarda, dün akşam Fed'in temmuz ayı toplantısı
tutanakları yayınlandı. Tutanaklarda, salgın nedeniyle ekonomik
görünüme ilişkin karamsar bir tablo dikkat çekti. Bu belirsizliğin
tutanaklarda da vurgulanması, ABD borsalarına kayıpları
beraberinde getirdi. Dün akşam spot piyasada, S&P 500 endeksi
%0,39 kayıpla günü 3.376,40 puanla tamamladı. Bu sabah vadeli
piyasada endeks hafif ekside seyrediyor. Sözleşme için 3.342
seviyesi ilk destek alanı olarak karşımıza çıkıyor. Bu destek
alanının altında kapanışlar görülmesi durumunda 3.328 ve 3.315
seviyeleri bir sonraki destekler olarak izlenebilir. Yukarıda ise 3.363
direncinden sonra sırasıyla 3.377 ve 3.393 dirençleri takip edilebilir.

Günlük Pivot Seviyeleri
   3,393.92

  3,382.08  

 3,368.42   

3,354.75    

 3,342.92   

  3,331.08  

   3,317.42
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Brent Petrol

OPEC+ Grubu, petrol piyasalarının kademeli olarak iyileştiğini,
ancak söz konusu iyileşmenin dünya çapında yeni tip koronavirüs
(Kovid-19) vaka sayısındaki hızlı artış sebebiyle beklenenden daha
yavaş gerçekleştiğini açıkladı. ABD’de dün açıklanan Fed
tutanakları ekonomik görünüme ilişkin karamsar bir tablo çizmesi
risk iştahını baskılayan bir gelişme olarak karşımıza
çıkıyor. Ekonomik veri akışları ve salgın kaynaklı gelişmeler
önemini korumaya devam ediyor. Bu sabah hafif satıcılı bir seyirle
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

  45.72  

 45.58   

45.43    

 45.33   

  45.23  

   45.08

USD/JPY

ABD’de dün akşam saatlerinde yayınlanan Fed’in toplantı
tutanaklarında koronavirüs salgınının ekonomik etkilerine ilişkin
belirsizliğin son derece arttığını, devam eden halk sağlığı krizinin
yakın vade de ekonomik faaliyet, istihdam ve enflasyon üzerinde
baskı oluşturmaya devam edeceğini ortaya koydu. Japonya’da
bugün açıklanan önemli veri akışı bulunmazken, dün açıklanan
ticaret verisinde ihracat temmuz ayında sert gerilemesini
sürdürdüğü görüldü. 105,85 seviyesinden gelen alımlarla
toparlanmanın kaydedildiği paritede 106,16 – 106,42 ve 106,75
seviyeleri direnç konumunda bulunmaktadır. Geri çekilmelerde ise
105,85 – 105,60 ve 105,40 seviyeleri desteklerdir.

Günlük Pivot Seviyeleri
   106.43

  106.32  

 106.19   

106.06    

 105.95   

  105.84  

   105.71
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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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