
Forex Bülten 24 Ağustos 2020

Piyasa Gündemi

Çarşamba gününden itibaren yurt içi piyasaların odaklandığı ve
fiyatlamalar üzerinde etkili olan müjde cuma günü açıklandı.
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Karadeniz’de 320 milyar metreküp
doğalgaz rezervi keşfedildiğini duyurdu.  Akşam saatlerinde ise
Fitch, Türkiye’nin kredi notunu teyit ederken, görünümünü negatife
çevirdi. Küresel çapta ise cuma günü açıklanan öncü PMI rakamları
karışık bir görünüm ortaya koyarken, ekonomik veriler ve
gündemdeki mevcut riskler önemini koruyor. 

Açıklanacak Önemli Ekonomik Veriler  
     
•    Açıklanacak önemli bir ekonomik veri akışı bulunmuyor.

Türkiye

Cuma günü açıklanan mevsim etkisinden arındırılmış tüketici
güveni endeksi ağustos ayında bir önceki aya göre %2,2 oranında
düşüş göstererek 59,6 olarak gerçekleşti. Cumhurbaşkanı Erdoğan
çarşamba günkü açıklamasında cuma günü bir müjde vereceklerini
ve Türkiye’de yeni bir dönemin başlayacağını ifade etmişti. Bu
açıklama sonrasında kaynaklara dayandırılan ve basında yer alan
haberlerde Karadeniz’de enerji kaynağı bulunduğu ve bunun
büyüklüğüne ilişkin bilgiler yer aldı. Cuma günü 15:00’da
İstanbul’da gerçekleştirilen açıklamada Cumhurbaşkanı Erdoğan,
Karadeniz’de Fatih sondaj gemisinin 320 milyar metreküp doğalgaz
rezervi keşfettiğini açıkladı. Enerji konusunda adımların ve
araştırmaların devam edileceği ifade edilirken, 2023 yılında
Karadeniz gazının kullanıma sunulmasının hedeflendiği belirtildi.
Fitch, cuma günü akşam saatlerinde açıkladığı değerlendirmesinde
Türkiye'nin kredi notunu teyit ederken, görünümünü durağandan
negatife çevirdi.

Euro Bölgesi

Mayıs ayı itibariyle tedbirlerin gevşetilmesi ve ekonomilerin tekrar
açılmasına bağlı olarak hem Avrupa hem de küresel ekonomilerde
toparlanma görülürken, yaşanan bu durum risk iştahını destekleyen
temel gelişmelerden oldu. Ancak cuma günü ağustos ayına ilişkin
açıklanan öncü PMI rakamları Avrupa genelinde beklentilerin
altında kalırken, birkaç aydır gözlenen ekonomik toparlanmanın hız
kestiğine işaret etti. Euro Bölgesi’nde imalat PMI 52,9 olan
beklentilerinin altında 51,7 olarak, hizmet PMI rakamı da 54,5’lik
beklentisine karşılık 50,1 olarak açıklandı. Yaşanan bu durumda
son dönemde tekrar artış kaydeden vaka sayıları ve salgın kaynaklı
endişelerin etkili oldu. 

ABD

ABD tarafında açıklanan öncü PMI rakamları ise beklentilerin
üzerinde geldi. İmalat PMI rakamı ağustos ayında 51,9 beklentisine
karşılık 53,6 olarak, hizmet PMI rakamları da 51,0 beklentisine
karşılık 54,8 olarak açıklandı. Mevcut konut satışları da piyasa
beklentisinden daha güçlü gelerek 5,86 milyon adet olarak
açıklandı. İkinci el konut satışları temmuz ayında %24,7’lik rekor bir
artış kaydetti. ABD Başkanı Trump, Amerikan Gıda ve İlaç
Dairesinin (FDA) yeni tip koronavirüse karşı plazma tedavisine acil
durum onayı verdiğini açıkladı. Beyaz Saray'da basın toplantısı
düzenleyen Trump, plazma tedavisinin Kovid-19 hastalarının
tedavisi için önemli bir ümit olacağını söyledi.Salgın kaynaklı
gelişmeler ve ABD – Çin arasındaki gelişmeler yakından
izlenilmeye devam edilecektir.

Piyasa Verileri

Pariteler Son Günlük Değ.
(%)

Haftalık Değ.
(%)

Yılbaşı Değ.
(%)

USDTRY 7.3497 0.23 -0.45 23.54
EURTRY 8.6725 -0.03 -1.08 29.95
EURUSD 1.1801 0.04 -0.59 5.20
GBPUSD 1.3099 0.08 -0.04 -1.11
USDJPY 105.82 0.01 -0.17 -2.62

Sepetler Son Günlük Değ.
bp

Haftalık Değ.
bp

Yılbaşı Değ.
bp

½ $ + ½ € 8.0225 1.52 -4.50 171.05
Dolar Endeksi 93.1370 -6.20 35.60 -325.20
REK 69.3200 - - -690.00

Endeks Vadeliler Son Günlük Değ.
(%)

Haftalık Değ.
(%)

Yılbaşı Değ.
(%)

S&P 500 Yakın Vade 3,405.25 0.38 0.75 5.39
DAX Yakın Vade 12,829.50 0.62 -0.80 -3.15
Dow Jones Yakın
Vade 27,976.00 0.42 0.72 -1.87

Emtialar Son Günlük Değ.
(%)

Haftalık Değ.
(%)

Yılbaşı Değ.
(%)

Ons Altın 1,935.08 -0.26 -2.53 27.49
Gram Altın 457.25 -0.13 -2.95 57.49
WTI 42.40 0.28 -1.71 -30.68
BRENT 44.97 0.42 -1.59 -32.69
Bakır 2.98 0.36 1.42 6.63

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 13.7400 -55.00 -88.00 153.00
ABD 10 Yıllık 0.6280 -0.70 -6.40 -129.10
ABD 2 Yıllık 0.1450 -0.20 -0.60 -142.60
Almanya 10 Yıllık -0.5100 0.00 -6.10 -32.20
Almanya 2 Yıllık -0.6900 -0.20 -2.70 -7.30

Gelişmekte Olan
Ülke Kurları Son Günlük Değ.

(%)
Haftalık Değ.

(%)
Yılbaşı Değ.

(%)
USDZAR 17.1111 -0.26 -2.27 22.17
USDIDR 14,756.05 -0.06 -0.72 6.27
USDTRY 7.3503 0.24 -0.44 23.55
USDRUB 74.6866 -0.18 1.36 20.31
USDBRL 5.6225 0.04 2.02 39.87
USDCNY 6.9185 -0.01 -0.21 -0.64
USDMXN 21.9760 0.00 -0.93 16.22
USDCZK 22.0870 -0.13 0.35 -2.57
USDHUF 297.4530 -0.09 1.14 0.84
USDPLN 3.7397 -0.11 0.91 -1.42
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Euro/Dolar

Cuma günü açıklanan ağustos ayına ait öncü PMI rakamları
yakından takip edildi. Avrupa genelinde açıklanan PMI rakamları
beklentilerin altında kalarak, ekonomideki toparlanmanın hız
kestiğine işaret etti. ABD tarafında ise PMI rakamları beklentilerin
üzerinde gelirken, mevcut konut satışları da oldukça güçlü bir artışa
işaret etti. Avrupa tarafında zayıf gelen verilere karşılık, ABD
tarafında güçlü gelen ekonomik veriler, paritede dolar lehine
fiyatlamaları beraberinde getirdi. Cuma günü aşağı yönlü bir seyir
izleyerek haftayı 1,1798 seviyesinden tamamlayan paritede, 1,1754
ilk önemli destek seviyesi olarak izlenecektir. 1,1754 desteği
altında 1,1712 ve 1,1658 seviyeleri destek olarak takip edilebilir.
Yukarı yönlü hareketlerde ise 1,1810 – 1,1828 ve 1,1850 seviyeleri
direnç konumundadır. 

Günlük Pivot Seviyeleri
   1.1832

  1.1819  

 1.1810   

1.1801    

 1.1788   

  1.1775  

   1.1766

GBP/USD

Geçen hafta boyunca 1,3250 seviyesinin üzerine doğru denemeler
yapan GBPUSD paritesi bu seviyelerin üzerinde kalıcı olamadı
haftanın son gününde sert geri çekildi. İngiltere’de açıklanan güçlü
perakende satışlar ve öncü PMI verilerine karşın dolar endeksinde
görülen toparlanma paritenin haftanın son işlem gününde 1,3050
seviyelerine kadar geri çekilmesine neden oldu. ABD’de açıklanan
öncü PMI verisi hem beklenti rakamı hem de 50 seviyesinin
üzerinde kalırken 2.el konut satışları güçlü toparlanmasını
sürdürdü. Bugün ABD’de Chicago Fed Ulusal aktivite endeksi
rakamı izlenecek.  Paritede bugün 1,3110 seviyesinin üzerinde
1,3165 ve 1,3205 seviyeleri önem kazanacaktır. Olası geri
çekilmelerde ise 1,3081 seviyesinin altında 1,3059 ve 1,3005
seviyeleri destek noktaları olarak takip edilebilir.

Günlük Pivot Seviyeleri
   1.3138

  1.3123  

 1.3111   

1.3099    

 1.3084   

  1.3069  

   1.3057
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USD/TRY

Dolar/TL kuru cuma günü 7,2071 ve 7,3489 seviyeleri arasında
dalgalanarak günü 7,3330 seviyesinden tamamladı. Perşembe
günkü TCMB toplantısı sonrası haftanın son gününe 7,30’lu
seviyelerden başlayan Dolar/TL kuru Cumhurbaşkanı’nın
söylemleri öncesi gün içinde 7,20’li seviyelere kadar geri çekildi.
Karadeniz’de bulunduğu müjdelenen doğalgaz rezervi
açıklamalarının ardından kur gün sonunda 7,30-7,35 bölgesinde
dengelendi. Küresel dolar endeksi güçlü ağustos ayı öncü PMI
rakamlarının etkisiyle haftanın son günü güçlü bir performans
gösterdi. Bugün hem yurtiçi hem de yurtdışında önemli bir veri akışı
bulunmuyor. Sabah 08:20 itibariyle küresel dolar endeksi 93,2
seviyelerinden, Dolar/TL kuru ise 7,33 seviyelerine yakın işlem
görüyor. 

Günlük Pivot Seviyeleri
   7.4399

  7.3979  

 7.3738   

7.3497    

 7.3077   

  7.2657  

   7.2416

EUR/TRY

Euro/TL kuru cuma günü 8,4917 ve 8,7171 seviyeleri arasında
dalgalanarak haftayı 8,6622 seviyesinden kapattı. Haftanın son
işlem gününde volatilite yüksek seyretti. Cumhurbaşkanı
Erdoğan’ın müjde haberi öncesinde TL varlıklarda değer
kazanımını izlenirken, Avrupa’da zayıf gelen PMI rakamları da
Euro/TL kurunda aşağı yönlü hareketlerin hız kazanmasına neden
oldu. Öğlenden sonra Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın açıklamalar takip
edilirken, Karadeniz’de 320 milyar metreküp doğalgaz bulunduğu
ifade edildi. Açıklama öncesinde basında çıkan haberler
neticesinde bu gelişme fiyatlamalara büyük ölçüde yansırken,
açıklamalar sonrasında kur cephesinde tekrar yükselişler etkili
oldu. Akşam saatlerinde Fitch, Türkiye’nin kredi notunda değişikliğe
gitmezken, görünümünü durağandan negatife çevirdi.

Günlük Pivot Seviyeleri
   8.7946

  8.7399  

 8.7062   

8.6725    

 8.6178   

  8.5631  

   8.5295
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XAU/USD

Ons altın yeni haftaya 1940$ çevresinde başladı. ABD ile Çin
arasındaki tansiyonun geçtiğimiz haftalara göre azalması ve aşı ile
ilgili gelişmelerde altının biraz daha sakinleşmesini ve aşağı yönde
hareket etmesine neden olmuş durumda. Bugün açıklanacak
önemli bir veri akışı bulunmuyor. Altın için 1942$ ve 1960$
seviyeleri direnç olarak izlenebilir. Bu dirençlerin üzerinde ise
1978$ direnci bulunuyor. Buna karşın, geri çekilmelerin devamı
durumunda 1924$ - 1911$ desteklerinden sonra 1900$ desteği
takip edilebilir. 

Günlük Pivot Seviyeleri
   1,949.92

  1,945.01  

 1,940.04   

1,935.07    

 1,930.16   

  1,925.25  

   1,920.28

DAX Yakın Vade

Ağustos ayına ait öncü PMI rakamları Avrupa’da beklentilerin
altında kalırken, mayıs ayından bu yana gözlenen ekonomik
toparlanmanın hız kestiğine işaret etti. Zayıf gelen PMI rakamları
Avrupa varlıkları üzerinde baskı oluştururken, ABD’de güçlü gelen
veriler risk iştahını destekleyen bir gelişme oldu. ABD verileri
sonrasında kayıplarını geri alan Avrupa borsaları günü yataya
yakın karışık kapanışlarla tamamladı.  DAX vadeli kontratı ise günü
%0,59’luk düşüşle 12.751 seviyesinden kapattı. Bu sabah hafif
alıcılı bir seyir izleyen DAX vadelisinde, yukarı yönlü hareketlerin
devamında 12.840 – 12.935 ve 13.050 seviyeleri direnç olarak
izlenebilir. Geri çekilmelerde ise 12.732 – 12.625 ve 50 günlük
üssel ortalama (12.568) destek konumunda bulunmaktadır. 

Günlük Pivot Seviyeleri
   12,911.33

  12,875.17  

 12,852.33   

12,829.50    

 12,793.33   

  12,757.17  

   12,734.33
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Dow Jones Yakın Vade

Cuma günü beklentilerin üzerinde açıklanan ABD konut ve PMI
verileri, ABD borsalarının da günü pozitif tamamlamasını
destekledi. Cuma kapanışında, Dow Jones endeksi %0.69 artışla
27.930 puandan günü tamamladı. Aşı ile ilgili gelişmelerin sürmesi
ve ABD ile Çin arasındaki tansiyonun bir nebze de olsa azalması
endekslere de olumlu yansıyor. Bu sabah, vadeli piyasada Dow
Jones endeksi sınırlı yükselişle işlem görüyor. Sözleşme için
28.017 - 28.719 dirençleri takip edilebilir. Bir sonraki direnç 29.563
olarak görülüyor. Geri çekilmelerde 26.962 ve 25.851 sonrasında
24.725 destekleri izlenebilir.

Günlük Pivot Seviyeleri
   28,120.67

  28,052.33  

 28,013.67   

27,975.00    

 27,906.67   

  27,838.33  

   27,799.67

S&P 500 Yakın Vade

Cuma günü, ABD'de endeksler günü pozitif tamamladı. S&P 500
endeksi %0.37 artıyla 3.398 puandan kapattı. ABD'de açıklanan ve
beklentilerin üzerinde gelen verilerin etkisi ABD endeksleri üzerinde
olumlu hissedildi. Bu haftanın genelinde, ABD ile Çin ilişkisi, aşı
ilgili gelişmeler ve Fed Başkanı Powell konuşması takip edilecek.
Bugün için gündem sakin. Sözleşme için 3.406 ilk direnç olurken,
sonraki dirençler 3.418 ve 3.427 olarak izleniyor. Aşağıda ise 3.395
- 3.376 destekleri ve sonrasında 3.363 desteği takip edilebilir. 
 

Günlük Pivot Seviyeleri
   3,422.58

  3,414.42  

 3,409.83   

3,405.25    

 3,397.08   

  3,388.92  

   3,384.33
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Brent Petrol

Petrol fiyatlarında yatay ve sıkışık görünüm devam ediyor. Küresel
ekonomilere yönelik büyüme endişeleri, salgınla ilgili gelişmeler
petrol fiyatları üzerinde etkisini sürdürüyor. Haftanın ilk işlem
gününde piyasaların genelinde ekonomik veri takvimi sakin olduğu
için petrol üzerinde veri bazlı hareket görülmeyebilir. Brent petrolde
44,22$ en yakın destek noktası olarak izlenebilir. Bu destek
noktasının ardından 43,92$ ve 43,51$ seviyeleri görülüyor. Direnç
alanları olarak ilk etapta 44,86$ - 45,32$ olurken, sonrasında
45,77$ direnci izlenebilir.

Günlük Pivot Seviyeleri
   45.30

  45.18  

 45.07   

44.97    

 44.84   

  44.72  

   44.62

USD/JPY

ABD’de cuma günü açıklanan ağustos ayına ait öncü PMI
rakamları beklentilerin üzerinde gelerek ekonomideki
toparlanmanın devam ettiğine işaret etti. Mevcut konut satışları da
piyasa beklentisinden daha güçlü gelerek 5,86 milyon adet olarak
açıklandı. İkinci el konut satışları temmuz ayında %24,7’lik rekor bir
artış kaydetti. Japonya’da sabah saatlerinde beklentiden güçlü
gelen imalat PMI rakamının etkisiyle geri çekilmelerin izlendiği
paritede, ABD’de güçlü gelen veriler sonrasında dolar lehine
fiyatlamalar etkili oldu. USD/JPY paritesi haftanın son işlem gününü
yatay bir kapanışla 105,80 seviyesinden tamamladı. Paritede
yukarı yönlü hareketlerde kısa vadede 105,95 – 106,16 ve 106,30
seviyeleri direnç olarak izlenebilir. Geri çekilmelerde ise 105,68 –
105,40 ve 105,10 seviyeleri destek konumundadır. 

Günlük Pivot Seviyeleri
   106.21

  106.08  

 105.95   

105.82    

 105.69   

  105.56  

   105.43
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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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