
Forex Bülten 21 Ağustos 2020

Piyasa Gündemi

TCMB, dünkü toplantısında faiz oranlarında değişikliğe gitmezken,
Türk Lirası ve yabancı para zorunlu karşılık oranlarını yükseltti.
Çarşamba günü Cumhurbaşkanı Erdoğan tarafından dile getirilen
müjdenin bugün İstanbul’da 15:00’da açıklanması bekleniyor.
Kaynaklara dayandırılan haberler enerji kaynağı olduğu işaret
edilirken, yurt içi piyasaların gözü yapılacak açıklamalarda
olacaktır. 

Açıklanacak Önemli Ekonomik Veriler  
     
•    11:00 Euro Bölgesi –İmalat / Hizmet PMI (Öncü) Önem: Yüksek
•    16:45 ABD – İmalat / Hizmet PMI (Öncü) Önem: Yüksek 

Türkiye 

TCMB ağustos ayındaki tarihi Para Politikası Kurulu toplantısında;
politika faizini değiştirmeyerek %8,25 seviyesinde bırakırken,
mevcut sıkılaştırma politikasına devam edileceğini mesajını verdi.
Reel kur düzeyinin cari işlemler dengesini destekleyeceği ifade
edilen kararda, Mayıs ayında başlayan toparlanmanın güç
kazandığının altı çizildi. Ardından Türkiye Cumhuriyet Merkez
Bankası, Türk Lirası ve yabancı para cinsinden zorunlu karşılıkları
yükseltti. Hazine ve Maliye Bakanlığı, 31 Temmuz itibarıyla merkezi
yönetim brüt borç stoku verilerini açıkladı. Merkezi yönetim brüt
borç stoku, temmuz sonu itibarıyla 1 trilyon 720,9 milyar lira
oldu.Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın bugün saat
15.00'da önceki gün bahsetmiş olduğu "müjde" ile ilgili açıklama
yapması bekleniyor.

Euro Bölgesi

ECB, Fed'in fonlama koşullarının iyileşmesi nedeniyle dünyanın
önde gelen merkez bankalarıyla 7 günlük dolar likidite
operasyonlarının sıklığını 1 Eylül'den itibaren haftada 3'ten bire
indireceğini duyurdu. AMB'den yapılan açıklamada, İngiltere
Merkez Bankası, ECB, Japonya Merkez Bankası ve İsviçre Merkez
Bankası'nın, Fed'e danışarak fonlama koşullarının iyileşmesi ve
düşük talep nedeniyle Fed ile 7 günlük dolar repo operasyonlarının
sıklığını 1 Eylül'den itibaren haftada 3'ten bire indirilmesine karar
verdikleri belirtildi. ECB temmuz ayı para politikası toplantı
tutanaklarında, bankanın yönetim konseyi üyelerinin Pandemi Acil
Varlık Alım Programı'nın (PEPP) esnekliğinin artırılmasını masaya
yatırdığı belirtildi.

ABD

ABD'de işsizlik maaşı başvuruları 15 Ağustos'ta biten haftada,
beklentilerin tersine, artış göstererek tekrar 1 milyon seviyesinin
üzerine tırmandı. Bu durum, işgücü piyasasında toparlanmaya
giden yolda bir molayı işaret ediyor. İlk işsizlik maaşı başvuruları
söz konusu dönemde 135,000 artarak 1,106,000 seviyesine çıktı.
Bu programdan yararlanmaya devam eden Amerikalıların sayısını
gösteren süregelen işsizlik maaşı başvuruları ise 8 Ağustos haftası
636,000 düşerek 14,844,000 seviyesine geriledi. Pekin'de Çin
Ticaret Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada, Çin ve ABD'nin iki ülke
arasında imzalanan ticaret anlaşmasında ilerlemeyi görüşmek
üzere yakında bir görüşme yapma konusunda anlaştıklarını
duyurdu. Bakanlık Sözcüsü Gao Feng, faz 1 ticaret anlaşmasında
ilerlemenin gözden geçirilmesine ilişkin toplantının yapılıp
yapılmayacağına ilişkin soru üzerine, iki ülkenin yakın zamanda
temasta olacaklarını söyledi. Gao toplantını tam tarihini vermedi ve
konu hakkında detaya girmedi.

Piyasa Verileri

Pariteler Son Günlük Değ.
(%)

Haftalık Değ.
(%)

Yılbaşı Değ.
(%)

USDTRY 7.2390 -0.82 -1.79 21.68
EURTRY 8.5918 -0.76 -1.59 28.74
EURUSD 1.1867 0.04 0.22 5.79
GBPUSD 1.3237 0.18 1.15 -0.07
USDJPY 105.60 -0.18 -0.93 -2.82

Sepetler Son Günlük Değ.
bp

Haftalık Değ.
bp

Yılbaşı Değ.
bp

½ $ + ½ € 8.0073 -3.27 -0.27 169.53
Dolar Endeksi 92.6650 -2.40 -43.00 -372.40
REK 69.3200 - - -690.00

Endeks Vadeliler Son Günlük Değ.
(%)

Haftalık Değ.
(%)

Yılbaşı Değ.
(%)

S&P 500 Yakın Vade 3,385.50 0.14 0.71 4.78
DAX Yakın Vade 12,865.50 0.31 -0.25 -2.88
Dow Jones Yakın
Vade 27,703.00 0.12 -0.32 -2.82

Emtialar Son Günlük Değ.
(%)

Haftalık Değ.
(%)

Yılbaşı Değ.
(%)

Ons Altın 1,943.33 -0.19 -0.06 28.03
Gram Altın 452.39 -0.94 -1.70 55.84
WTI 42.83 0.13 0.75 -29.98
BRENT 45.46 0.21 0.34 -31.96
Bakır 2.98 -0.24 3.04 6.77

Tahviller Son Günlük Değ.
bp

Haftalık Değ.
bp

Yılbaşı Değ.
bp

Türkiye 2 Yıllık 13.3300 10.00 -50.00 155.00
Türkiye 10 Yıllık 14.2900 37.00 -14.00 208.00
ABD 10 Yıllık 0.6510 0.00 -5.80 -126.80
ABD 2 Yıllık 0.1470 0.40 0.00 -142.40
Almanya 10 Yıllık -0.4970 -0.20 -8.10 -30.90
Almanya 2 Yıllık -0.6810 0.20 -2.60 -6.40

Gelişmekte Olan
Ülke Kurları Son Günlük Değ.

(%)
Haftalık Değ.

(%)
Yılbaşı Değ.

(%)
USDZAR 17.2512 -0.06 -0.78 23.17
USDIDR 14,707.55 -0.14 -1.41 5.92
USDTRY 7.2390 -0.82 -1.79 21.68
USDRUB 73.8134 -0.03 1.33 18.90
USDBRL 5.5570 -0.03 2.48 38.24
USDCNY 6.9084 -0.11 -0.60 -0.79
USDMXN 22.0691 -0.05 0.41 16.71
USDCZK 21.9320 -0.12 -0.43 -3.25
USDHUF 293.2850 -0.18 0.20 -0.57
USDPLN 3.6906 -0.14 -0.61 -2.71
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Euro/Dolar

ECB, Fed’in fonlama koşullarının iyileşmesi nedeniyle dünyanın
önde gelen merkez bankalarıyla 7 günlük dolar likidite
operasyonlarının sıklığını 1 Eylül'den itibaren haftada 3'ten bire
indireceğini duyurdu. ABD’de dün ABD – Çin ticaret görüşmelerine
ilişkin haber akışı ve haftalık işsizlik maaşı başvuruları takip edildi.
Çin Ticaret Bakanlığı Çin ve ABD'nin iki ülke arasında imzalanan
ticaret anlaşmasında ilerlemeyi görüşmek üzere yakında bir
görüşme yapma konusunda anlaştıklarını duyurdu. ABD'de işsizlik
maaşı başvuruları geçen hafta beklentilerin tersine, artış göstererek
tekrar 1 milyon seviyesinin üzerine tırmandı. Veri sonrası
toparlanmanın kaydedildiği paritede 1,1885 – 1,1916 ve
1,1945 seviyeleri direnç, 1,1850 - 1,1800 ve 1,1780 seviyeleri
desteklerdir.

Günlük Pivot Seviyeleri
   1.1909

  1.1896  

 1.1882   

1.1867    

 1.1855   

  1.1842  

   1.1828

GBP/USD

İngiltere’de bu sabah temmuz ayına ait perakende satış verileri
takip edildi. Temmuz ayında perakende satışlar aylık bazda %3,6
seviyesinde açıklanarak beklentilerin üzerinde artış kaydederken,
yıllık bazda %1,4 ile sert yükseldi. ABD’de işsizlik maaşı
başvuruları geçen hafta beklentilerin tersine, artış göstererek tekrar
1 milyon seviyesinin üzerine tırmadı. İşsizlik maaşı
başvurularındaki bu artış, işgücü piyasasındaki iyileşmenin
düzensiz bir şekilde gerçekleşeceği yolundaki tahminleri
güçlendirdi. ABD’de bugün öncü gösterge niteliğinde olan PMI
rakamları ve mevcut konut satışları takip edilecek. Toparlanmanın
kaydedildiği paritede 1,3267 – 1,3295 ve 1,3325 direnç seviyeleri
konumundadır. Geri çekilmelerde ise 1,3212 – 1,3185 ve 1,3165
takip edilecek destek seviyeleridir. 

Günlük Pivot Seviyeleri
   1.3302

  1.3279  

 1.3258   

1.3237    

 1.3213   

  1.3190  

   1.3169
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USD/TRY

TCMB, dünkü toplantısında faiz oranlarında değişikliğe gitmedi.
Faiz kararının ardından merkez bankası zorunlu karşılık oranlarının
artırıldığını duyurdu. Faiz kararı sonrasında hafif yukarı yönlü bir
seyir izleyen Dolar/TL kurunda piyasa kapanışından sonra aşağı
yönlü bir fiyatlama oldu. Gün içerisinde 7,3546 ve 7,2793 seviyeleri
arasında hareket ederek kur günü 7,2991 seviyesinden tamamladı.
Çarşamba günü Cumhurbaşkanı Erdoğan bugün İstanbul’da
15:00’da müjdeyi açıklanması bekleniyor. Açıklamalar fiyatlamalar
üzerinde belirleyici olacaktır. Küresel dolar endeksi dün aşağı yönlü
bir seyir izleyerek günü 92,69 seviyesinden kapattı. Sabah 08:30
itibariyle küresel dolar endeksi 92,6’lı seviyelerinden, Dolar/TL kuru
ise 7,29’lu seviyelerden işlem görüyor.

Günlük Pivot Seviyeleri
   7.4270

  7.3843  

 7.3117   

7.2390    

 7.1963   

  7.1537  

   7.0810

EUR/TRY

Euro/TL kuru dün 8,6000 ve 8,7155 seviyeleri arasında
dalgalanarak günü 8,6522 seviyesinden tamamladı. Avrupa Merkez
Bankası, ABD Merkez Bankası'nın, fonlama koşullarının iyileşmesi
nedeniyle dünyanın önde gelen merkez bankalarıyla 7 günlük dolar
likidite operasyonlarının sıklığını 1 Eylül'den itibaren haftada 3'ten
bire indireceğini duyurdu. TCMB ağustos ayındaki tarihi Para
Politikası Kurulu toplantısında politika faizini değiştirmeyerek %8,25
seviyesinde bırakırken, mevcut sıkılaştırma politikasına devam
edileceğini mesajını verdi. Diğer yandan Cumhurbaşkanı
Erdoğan’ın bugün açıklaması beklenen müjde piyasalarda
yakından takip edilirken, Avrupa’da açıklanacak öncü  PMI
rakamları izlenecek.

Günlük Pivot Seviyeleri
   8.8233

  8.7702  

 8.6810   

8.5918    

 8.5387   

  8.4856  

   8.3964
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XAU/USD

Ons altın dün 1924$ ve 1955$ seviyeleri arasında dalgalanarak
günü 1945$ seviyesinden kapattı. Dün 1924$ seviyesinden gelen
alımlarla toparlanmanın kaydedildiği ons altında pozitif seyir
kaydedildi. ABD – Çin ilişkilerine yönelik haber akışı ve haftalık
işsizlik maaşı başvuruları dün gündemin öne çıkan gelişmeleriydi.
Çin Ticaret Bakanlığı Çin ve ABD'nin ocak ayında varılan birinci
aşama ticaret anlaşmasında kaydedilen ilerlemeyi değerlendirmek
için önümüzdeki günlerde ticaret görüşmeleri yapmayı kabul
ettiklerini açıkladı. İsizlik maaş başvuruları geçen hafta yeniden 1
milyonun üzerine çıkarak endişelerin tekrar gündeme gelmesinde
etkili oldu. Güvenli liman algısıyla alımların yaşandığı ons altında
1966$ - 1983$ ve 2006$ seviyeleri direnç, 1922$ - 1906$ ve 1898$
seviyeleri desteklerdir.

Günlük Pivot Seviyeleri
   1,967.72

  1,961.90  

 1,952.52   

1,943.14    

 1,937.32   

  1,931.49  

   1,922.11

DAX Yakın Vade

Önceki gün ABD’de açıklanan Fed tutanaklarının ekonomik
görünüme ilişkin karamsar bir tablo çizmesi, dün küresel hisse
piyasalarında satıcılı bir fiyatlama yaşanmasına neden oldu.
Avrupa borsaları günü %1’leri aşan düşüşlerle tamamlarken, DAX
vadeli kontratı %1,15’lik düşüşle12.826 puandan tamamladı.
Ekonomik veri akışları ve salgın kaynaklı gelişmeler önemini
korumaktadır. Bu sabah küresel risk iştahında toparlanma
görülürken, DAX vadelisi %0,50 civarında yükseliş kaydediyor.
Yukarı yönlü hareketlerin devam etmesi durumunda 12.935 –
12.990 ve 13.098 seviyeleri direnç olarak takip edilebilir. Geri
çekilmelerde ise 12.805 - 12.732 ve 12.665 seviyeleri destek
konumunda bulunmaktadır. Bugün Avrupa’da ve küresel çapta
açıklanacak öncü PMI rakamları yakından izlenecektir. 

Günlük Pivot Seviyeleri
   12,993.50

  12,964.50  

 12,915.50   

12,866.50    

 12,837.50   

  12,808.50  

   12,759.50
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Dow Jones Yakın Vade

Virüsle ilgili aşı haberleri ve ABD ile Çin arasında ticaret
görüşmelerinin yeniden başlanacağına dair gelen açıklamalar, dün
ABD borsalarını olumlu etkiledi. Dün akşam, Dow Jones Endeksi
günü %0.17 artışla 27.739 puandan tamamladı. Bu sabah vadeli
piyasada endeks sınırlı yükselişle işlem görüyor. Sözleşme için
27.930 direnci ve sonrasında 28.719 ile 29.530 dirençleri izlenebilir.
Aşağıda ise 26.962 ve 25.851 destekleri görülüyor. Bu desteklerin
de altına sarkılması durumunda 24.725 desteği ön plana çıkabilir.

Günlük Pivot Seviyeleri
   27,881.00

  27,834.00  

 27,770.00   

27,706.00    

 27,659.00   

  27,612.00  

   27,548.00

S&P 500 Yakın Vade

Küresel piyasalarda, ABD ile Çin arasında ticaret görüşmelerinin
yeniden başlanacağına dair haberler ve aşı ile ilgili gelişmeler
fiyatlamalara olumlu yansıyor. Bu nedenle, dün ABD borsaları günü
artıda tamamladı. Bu doğrultuda, S&P 500 Endeksi %0.32
yükselişle 3.385 puandan kapattı. Bu sabah vadeli piyasalarda
S&P 500 Endeksi sınırlı yükselişte. Sözleşme için 3.395 ve
ardından 3.406 direnci takip edilebilir. Bir sonraki direnç alanı
olarak ise 3.418 karşımıza çıkıyor. Olası geri çekilmelerde ilk
etapta 3.377 desteği sonrasında sırasıyla 3.363 ve 3.342 destekleri
izlenebilir. 
 

Günlük Pivot Seviyeleri
   3,401.67

  3,397.58  

 3,391.67   

3,385.75    

 3,381.67   

  3,377.58  

   3,371.67
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Brent Petrol

Fed tutanaklarının ABD’deki ekonomik görünüme ilişkin karamsar
bir tablo çizmesi sonrasında dün risk iştahı zayıflama kaydederken,
gün içerisinde petrol piyasasında da satıcılı bir seyir yaşandı.
Ancak günün ilerleyen bölümünde bu taraftaki kayıpların belirli
ölçüde geri alındığı görüldü. Ekonomik veri akışları ve salgın
kaynaklı gelişmeler önemini korumaya devam ediyor. Bugün
küresel çapta açıklanacak öncü PMI verileri toparlanmanın
devamlılığı konusunda fikir verecektir. Bu sabah 45$’lı seviyelerden
fiyatlanan brent petrolde, yukarı yönlü hareketlerde 200 günlük
üssel ortalama (45,43$) ile 46,00$ ve 46,34$ seviyeleri direnç
olarak takip edilebilir. Tekrar satışların yaşanması durumunda 22
günlük üssel ortalama (44,75$) altında 44,30$ ve 43,80$ seviyeleri
destek konumunda bulunmaktadır. 

Günlük Pivot Seviyeleri
   45.69

  45.64  

 45.55   

45.46    

 45.41   

  45.35  

   45.26

USD/JPY

ABD’de dün ABD – Çin ticaret görüşmelerine ilişkin haber akışı ve
haftalık işsizlik maaşı başvuruları takip edildi. Çin Ticaret Bakanlığı
Çin ve ABD'nin iki ülke arasında imzalanan ticaret anlaşmasında
ilerlemeyi görüşmek üzere yakında bir görüşme yapma konusunda
anlaştıklarını duyurdu. ABD'de işsizlik maaşı başvuruları geçen
hafta beklentilerin tersine, artış göstererek tekrar 1 milyon
seviyesinin üzerine tırmandı. Japonya’da bu sabah öncü gösterge
niteliğinde olan hizmet PMI 45,0 seviyesinde açıklanırken, imalat
PMI 46,6 seviyesine yükseldi. Geri çekilmenin kaydedildiği paritede
105,40 – 105,10 ve 104,80 izlenen desteklerdir. Tepki alımlarının
yaşanması durumunda ise paritede 105,85 – 106,16 ve 106,42
direnç seviyeleridir.

Günlük Pivot Seviyeleri
   106.02

  105.91  

 105.76   

105.60    

 105.50   

  105.40  

   105.24
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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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