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Piyasa Gündemi

ABD Başkanı Trump aşı konusunda yakında zamanda iyi haberler
vereceklerini ifade ederken, Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ) de aşı ile
ilgili iyimser beklentilerini dile getirdi. Aşıya ilişkin olumlu beklentiler
risk iştahını destekledi. Bu sabah ABD ve Çin’in birinci faz anlaşma
konusunda görüştükleri haberi takip ediliyor. Yurt içinde ise
TCMB’nin açıklamaları takip edilirken, fonlama faizi artırılmaya
devam ediliyor. 

Açıklanacak Önemli Ekonomik Veriler  
     
•    17:00 ABD – CB Tüketici Güveni Önem: Yüksek
•    17:00 ABD – Yeni Konut Satışları Önem: Yüksek

Türkiye

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası, dünkü açıklamasında BIST
repo pazarında yapılan fonlamanın gerektiği takdirde
azaltılabileceğini ifade etti. Bu açıklama sonrasında BIST repo
gösterge faizi yükseliş kaydederek son 6 ayın en yüksek seviyesini
gördü. Sabah saatlerinde BIST repo pazarındaki fonlamanın
azaltılabileceği açıklamasından sonra, Merkez Bankası geç likidite
penceresi repo imkânı ile piyasaya 1 milyar TL verdi. Merkez
Bankası sıkılaştırma adımları çerçevesinde ilk kez geç likidite
penceresi ile fonlama sağladı. Merkez Bankası, fonlama yapısını
değiştirerek Ağırlıklı Ortalama Fonlama Maliyetini (AOFM)
artırmaya devam ediyor. Bugün yurt içinde ağustos ayına ait reel
kesim güven endeksi ile kapasite kullanım oranı açıklanacak. 

Euro Bölgesi

Euro Bölgesi’nde dün ekonomik veri akışı oldukça sakin seyretti.
Bugün sabah saatlerinde Almanya’da açıklanan ve ikinci okuma
olan 2020/2Ç GSYH rakamı çeyreklik bazda %9,7 yükseliş
kaydederken, yıllık bazda %11,3 oranında daralmaya işaret etti.
Günün ilerleyen bölümünde Almanya’da açıklanan IFO iş ortamı ve
beklentiler endeksleri takip edilecek. Vaka sayılarındaki artış
devam ederken, Fransa 4.897 ile nisandan bu yana en yüksek,
Yunanistan ise 284 ile rekor yeni vaka sayısına tanıklık etti.
İtalya’da da vaka artışında rekor görüldü. Almanya’da çalışanlara iş
yerinde maske takma zorunluluğu getirilmesi tartışılıyor. Cuma
günü beklentilerin altında kalan PMI rakamları ekonomik
toparlanmanın devamlılığına ilişkin endişeleri gündeme getirirken,
salgın kaynaklı gelişmeler ve bu durumun Avrupa’daki ekonomik
görünüme yansıması yakından takip edilecek. 

ABD

Kaynaklara dayandırılan haberde, Çinli teknoloji şirketlerine karşı
yaptırımlar uygulayan Trump yönetiminin ABD’li şirketlerin Çin'de
WeChat ile iş yapabilmesinin yollarını değerlendirdiği ifade edildi.
ABD ve Çinli müzakereciler birinci faz anlaşma üzerine görüşme
gerçekleştirdiler ve iki taraf da anlaşmayı ilerletecek koşulları
oluşturmak konusunda mutabık kaldı. Son dönemde artış
kaydeden ABD – Çin arasındaki gerilimin bir miktar yatıştığı
görülürken, aşı kaynaklı haber akışları da yakından izleniyor. Aşı
konusunda Dünya Sağlık Örgütü Genel Direktörü Dr. Ghebreyesus,
COVID-19 için çok uluslu COVAX aşı çalışmalarına 172 üye
ülkenin dahil olduğunu belirterek, "Bir dizi aşı, şu anda klinik
araştırmaların son aşamasında. Tünelin sonunda ışık göründü."
dedi. Bugün ABD tarafında ağustos ayına ait Conference Board
(CB) tüketici güven endeksi ve temmuz ayına ait yeni konut
satışları açıklanacak.

Piyasa Verileri

Pariteler Son Günlük Değ.
(%)

Haftalık Değ.
(%)

Yılbaşı Değ.
(%)

USDTRY 7.3791 0.00 0.07 24.04
EURTRY 8.7163 0.16 -0.95 30.61
EURUSD 1.1813 0.22 -0.99 5.31
GBPUSD 1.3105 0.31 -1.00 -1.06
USDJPY 106.00 0.03 0.56 -2.45

Sepetler Son Günlük Değ.
bp

Haftalık Değ.
bp

Yılbaşı Değ.
bp

½ $ + ½ € 8.0738 5.12 -2.95 176.18
Dolar Endeksi 93.2000 -10.90 103.20 -318.90
REK 69.3200 - - -690.00

Endeks Vadeliler Son Günlük Değ.
(%)

Haftalık Değ.
(%)

Yılbaşı Değ.
(%)

S&P 500 Yakın Vade 3,441.25 0.40 1.60 6.51
DAX Yakın Vade 13,143.50 0.60 2.26 -0.78
Dow Jones Yakın
Vade 28,381.00 0.50 2.40 -0.45

Emtialar Son Günlük Değ.
(%)

Haftalık Değ.
(%)

Yılbaşı Değ.
(%)

Ons Altın 1,932.79 0.19 -3.45 27.34
Gram Altın 458.54 0.17 -3.38 57.93
WTI 42.50 0.29 -0.53 -30.52
BRENT 45.70 0.52 0.46 -31.59
Bakır 2.97 -0.03 0.23 6.37

Tahviller Son Günlük Değ.
bp

Haftalık Değ.
bp

Yılbaşı Değ.
bp

Türkiye 2 Yıllık 13.2600 -7.00 -57.00 148.00
Türkiye 10 Yıllık 14.3000 56.00 -52.00 209.00
ABD 10 Yıllık 0.6610 0.70 -0.90 -125.80
ABD 2 Yıllık 0.1600 0.50 1.50 -141.10
Almanya 10 Yıllık -0.4960 -0.30 -3.20 -30.80
Almanya 2 Yıllık -0.6770 0.20 -1.30 -6.00

Gelişmekte Olan
Ülke Kurları Son Günlük Değ.

(%)
Haftalık Değ.

(%)
Yılbaşı Değ.

(%)
USDZAR 16.9027 -0.39 -2.43 20.68
USDIDR 14,637.05 0.13 -1.01 5.42
USDTRY 7.3791 0.00 0.07 24.04
USDRUB 74.5284 -0.10 1.93 20.06
USDBRL 5.6112 -0.01 2.63 39.59
USDCNY 6.9093 -0.16 -0.18 -0.77
USDMXN 21.9665 -0.13 -0.88 16.17
USDCZK 22.0739 -0.33 0.85 -2.63
USDHUF 297.7850 -0.25 1.90 0.96
USDPLN 3.7160 -0.38 1.29 -2.04
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Euro/Dolar

ABD ve Çinli müzakereciler birinci faz anlaşma üzerine görüşme
gerçekleştirdiler ve iki taraf da anlaşmayı ilerletecek koşulları
oluşturmak konusunda mutabık kaldı. Avrupa tarafında ise salgın
kaynaklı gelişmeler yakından izlenirken, birçok ülkede vaka
sayılarındaki hız kazanımı dikkat çekiyor. Belirli tedbirler tekrar
konuşulmaya başlanırken, salgın kaynaklı gelişmeler Avrupa’da
mayıstan itibaren gözlenen toparlanmanın devamlılığı üzerinde
belirleyici olacaktır. Euro/Dolar paritesi gün içerisinde 1,1784 ve
1,1849 seviyeleri arasında dalgalı bir seyir izledi. Paritede yukarı
yönlü hareketlerde 1,1850 – 1,1885 ve 1,1916 seviyeleri direnç
olarak izlenebilir. Geri çekilmelerde ise 1,1780 – 1,1755 ve 1,1712
seviyeleri destek konumunda bulunmaktadır. 

Günlük Pivot Seviyeleri
   1.1857

  1.1837  

 1.1825   

1.1813    

 1.1793   

  1.1772  

   1.1761

GBP/USD

GBPUSD paritesi veri akışının zayıf kaldığı pazartesi gününde
1,3050-1,3150 bölgesinde dalgalandı. Dolar tarafındaki
toparlanmayla Cuma günü sert geri çekilen parite yeni haftaya tepki
alımlarıyla başlasa da ABD’de spot piyasaların açılmasıyla günlük
kazançlarını geri verdi. Bugün İngiltere’de yine önemli bir veri akışı
bulunmazken ABD’de açıklanacak tüketici güveni, konut fiyat
endeksi ve temmuz ayı yeni konut satışları verileri takip edilecek.
Sabah itibariyle hafif primle 1,31 seviyelerine yakın işlem gören
paritede bugün 1,3110 seviyesinin üzerinde 1,3150 ve 1,3205
seviyeleri önem kazanacaktır. Olası geri çekilmelerde ise 1,3080
seviyesinin altında 1,3053 ve 1,3005 seviyeleri destek noktaları
olarak takip edilebilir.

Günlük Pivot Seviyeleri
   1.3183

  1.3149  

 1.3127   

1.3105    

 1.3071   

  1.3036  

   1.3014
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USD/TRY

Dolar/TL kuru dün 7,2898 ve 7,3846 seviyeleri arasında
dalgalanarak günü 7,3789 seviyesinden tamamladı. Cuma günü
Karadeniz’de bulunan doğalgaz rezervinin açıklanmasının ardından
yeni haftaya 7,30 seviyesinin üzerinde başlayan Dolar/TL kuru gün
içinde tarihi zirvelerine yakın seviyelerden işlem gördü. Önemli bir
veri akışının bulunmadığı günde TCMB’den atılan TL likiditesini
azaltmaya yönelik hamleler takip edildi. Küresel dolar endeksi ise
güçlü cuma günü performansının ardından sakin bir seyir izledi ve
günü 93 seviyesinin üzerinde tamamladı. Bugün yurtiçinde kapasite
kullanım oranı ve güven endeksi yurtdışında ABD konut verisi takip
izlenecek. Sabah 08:25 itibariyle küresel dolar endeksi 93,2
seviyelerinden, Dolar/TL kuru ise 7,38 seviyelerine yakın işlem
görüyor. 

Günlük Pivot Seviyeleri
   7.3941

  7.3877  

 7.3834   

7.3791    

 7.3728   

  7.3664  

   7.3621

EUR/TRY

Ekonomik veri akışının sakin seyrettiği günde TCMB tarafındaki
açıklama ve fonlama adımları takip edildi. TCMB, BIST repo
pazarında yapılan fonlamanın gerektiği takdirde azaltılabileceğini
ifade etti. Bu açıklamanın ardından BIST repo gösterge faizlerinde
artış görülürken, TCMB geç likidite penceresi repo imkânı ile
piyasaya 1 milyar TL verdi. TCMB fonlama yapısını değiştirerek
Ağırlıklı Ortalama Fonlama Maliyetini (AOFM) artırmaya devam etti.
Avrupa tarafında ekonomik veri akışının sakin seyrettiği günde,
salgın kaynaklı gelişmeler yakından izleniyor. Euro/TL kuru
8,5664ve 8,7393 seviyeleri arasında yukarı yönlü bir seyir izleyerek
günü 8,6982 seviyesinden kapattı. Bugün yurt içinde ağustos ayına
ait reel kesim güven endeksi ile kapasite kullanım oranı takip
edilecek.

Günlük Pivot Seviyeleri
   8.7562

  8.7390  

 8.7277   

8.7163    

 8.6991   

  8.6819  

   8.6706
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XAU/USD

Ons altın, ABD ile Çin arasındaki görüşme haberi ve Kovid-19
tedavisine yönelik gelişmelerin etkisiyle yükselişinde zorlanıyor.
Özellikle, küresel borsalarda risk iştahının toparlanma çabası bu
açıdan altını olumsuz etkilediği için altın yeni haftaya yatay ve zayıf
başladığını gözlemliyoruz. Altın için bugün özelinde de açıklanacak
önemli bir veri akışı bulunmuyor. Altın için yatay görünüm bir süre
daha devam edebilir. Şimdilik, 1951$ direnci karşımıza çıkmakta.
Bu direncin üzerine doğru hareketinde güçlenmesi durumunda
sırasıyla 1967$ ve 1991$ seviyeleri izlenebilir. Geri çekilmelerde,
1923$ ve 1905$ seviyelerinin ardından 1886$ desteği takip
edilebilir.

Günlük Pivot Seviyeleri
   1,948.99

  1,943.29  

 1,938.04   

1,932.78    

 1,927.09   

  1,921.39  

   1,916.14

DAX Yakın Vade

Aşı çalışmalarıyla alakalı olumlu açıklama ve beklentiler ile ABD –
Çin arasındaki gerilimin azalması küresel hisse piyasalarını ve risk
iştahını destekliyor. Ekonomik verilerdeki toparlanma ve aşı
çalışmalarıyla ilgili olumlu gelişmeler piyasaları desteklerken,
salgın kaynaklı gelişmeler aşağı yönlü risk oluşturuyor. Son
günlerde Avrupa’da hız kazanan vaka artışları ise dikkat çekiyor.
Avrupa borsaları dün günü %2’leri bulan yükselişlerle tamamlarken,
DAX vadeli kontratı da günü %2,47’lik yükselişle 13.065
seviyesinden kapattı. Bu sabah da hafif alıcılı seyrini sürdüren DAX
vadelisinde, yükselişlerin devamında 13.208 - 13.305 ve 13.370
seviyeleri direnç olarak izlenebilir. Geri çekilmelerde ise 13.050 -
12.935 ve 22 günlük üssel ortalama (12.845) seviyeleri destek
konumunda bulunmaktadır. 

Günlük Pivot Seviyeleri
   13,294.50

  13,244.50  

 13,194.00   

13,143.50    

 13,093.50   

  13,043.50  

   12,993.00
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Dow Jones Yakın Vade

Küresel piyasalarda, virüse yönelik haberler yakından izleniyor.
Kovid-19 tedavisine yönelik gelişmelerin olması, dün akşam ABD
borsalarında pozitif kapanışı destekledi. Dow Jones Endeksi %1.35
artışla 28.308 puandan günü kapattı. ABD ile Çin arasında ticaret
görüşmelerinde birinci faz için anlaşma üzerine ilerleme
kaydedilmesi de borsalar açısından önemli bir gelişme. Vadeli
piyasalarda Dow Jones endeksi sınırlı yükselişle işlem görüyor.
Sözleşme için 28.528 ve 29.115 dirençleri ilk etapta izlenebilir. Bu
dirençlerin üzerine doğru ısrarcı olması durumunda 29.551
direncine doğru tepki gelebilir. Geri çekilmelerde, 27.659 ve 26.462
desteklerinden sonra 25.265 desteği ön plana çıkabilir.

Günlük Pivot Seviyeleri
   28,656.33

  28,537.67  

 28,459.33   

28,381.00    

 28,262.33   

  28,143.67  

   28,065.33

S&P 500 Yakın Vade

ABD borsaları, yeni haftaya Kovid-19 tedavisine yönelik
gelişmelerin etkisiyle olumlu başladı. Dün akşam, ABD S&P 500
Endeksi %1.05 artışla 3.432 puandan günü tamamladı. Diğer
yandan, ABD ve Çinli müzakerecilerin birinci faz anlaşma üzerine
görüşme gerçekleştirdiklerini, yapılan açıklamada görüşmede
ilerleme kaydettikleri belirtildi. Bu tablo karşısında, ABD borsaları
bu sabahta vadeli piyasalarda sınırlı yükselişle seyrediyor.
Sözleşme için 3.446 en yakın direnç olurken, 3.462 ve 3.475
seviyeleri bir sonraki dirençleri olarak takip edilebilir. Geri
çekilmelerde, 3.426-3.395 ve 3.363 destek seviyeleri olarak
karşımıza çıkıyor. 

Günlük Pivot Seviyeleri
   3,468.50

  3,457.25  

 3,449.25   

3,441.25    

 3,430.00   

  3,418.75  

   3,410.75
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Brent Petrol

Petrol fiyatları, bu sabah sınırlı yükselişle işlem görüyor. Virüse
yönelik tedavi gelişmesi piyasalara nefes aldırsa bile aslında
küresel büyümeye yönelik endişeler devam ediyor. Bu durum,
petrol fiyatlarının güçlenmesini zorlaştırıyor. Bundan sonraki
süreçte, özellikle virüsle ilgili haberler fiyatlamalar üzerinde önemli
olabilir. Bugün için takvim sakin, petrol açısından da olası haber
akışlarını takip etmekte fayda var. Brent petrol için 44,86$ ve
44,48$ ardından 44,26$ destekleri takip edilebilir. Brent, 45$
seviyesinin üzerinde kalmaya devam ederse bu durumda 45,41$ ve
45,77$ seviyelerini izleyebiliriz. Bir sonraki direnci ise 46,09$
seviyesinde bulunuyor.

Günlük Pivot Seviyeleri
   46.01

  45.88  

 45.79   

45.70    

 45.58   

  45.45  

   45.36

USD/JPY

ABD ve Çinli müzakereciler birinci faz anlaşma üzerine görüşme
gerçekleştirdiler ve iki taraf da anlaşmayı ilerletecek koşulları
oluşturmak konusunda mutabık kalmaları ve aşı çalışmalarıyla ilgili
iyimser beklentiler risk iştahını desteklemeye devam ediyor. Risk
iştahındaki güç kazanımı güvenli liman talebiyle de işlem gören
Japon Yeni’nde bir miktar zayıflamayı beraberinde getirdi.
USD/JPY paritesi haftanın ilk işlem gününde 105,68 ve 105,95
seviyeleri arasında bir seyir izleyerek günü sınırlı bir yükselişle
105,91 seviyesinden tamamladı. Bugün ABD’de güven endeksi ve
yeni konut satış rakamları takip edilecek. Paritede yukarı yönlü
hareketlerde 106,15 – 106,42 ve 106,68 seviyeleri direnç olarak
izlenebilir. Geri çekilmelerde ise 105,85 - 105,68 ve 105,40
seviyeleri destek konumundadır. 

Günlük Pivot Seviyeleri
   106.26

  106.16  

 106.08   

106.00    

 105.90   

  105.80  

   105.72
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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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