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Piyasa Gündemi

ABD – Çin arasında birinci faz ticaret anlaşmasına ilişkin
görüşmenin gerçekleşmesi ve aşı çalışmalarıyla ilgili olumlu
beklentiler risk iştahını desteklerken, küresel çapta vaka sayıları
artış kaydetmeye devam ediyor. Dünya çapında toplam vaka
sayısının 24 milyona yaklaştığı görülüyor. Ekonomik veri akışları ve
salgın kaynaklı gelişmeler gündemdeki yerini korurken, fiyatlamalar
üzerinde etkisini sürdürecektir.  Yurt içinde ise kur cephesindeki
fiyatlamalar önemini koruyor. 

Açıklanacak Önemli Ekonomik Veriler  
     
•    15:30 ABD – Dayanıklı Mal Siparişleri Önem: Yüksek

Türkiye

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası tarafından ağustos ayına
ilişkin İktisadi Yönelim İstatistikleri ve Reel Kesim Güven Endeksi
açıklandı. Buna göre, RKGE, ağustosta bir önceki aya göre 5,5
puan artarak 106,2 seviyesinde gerçekleşti. Aynı dönemde
mevsimsellikten arındırılmıs¸ reel kesim gu¨ven endeksi (RKGE-
MA) ise 5,8 puan yükselerek 105,2'ye ulaştı. İmalat sanayisi
genelinde kapasite kullanım oranı (KKO), ağustosta bir önceki aya
göre 2,6 puan artarak yüzde 73,3 seviyesine yükseldi.

Euro Bölgesi

Avrupa’nın en büyük ekonomisi olan Almanya’da ekonomi ikinci
çeyrekte %9,7 daralırken, yıllık bazda ise %11,30 daralma kaydetti.
İhracattaki düşüş söz konusu dönemde %20'nin üzerine çıkarken,
kamu harcamaları, yoğun mali destekten dolayı yükseldi.
Almanya'da firmalar ve tüketiciler, virüsün yayılmasını önlemeye
yönelik kısıtlamalar döneminde, harcamalarını keskin bir şekilde
düşürdü ve bu durum, derin bir gerileme içinde bulunan ekonominin
sadece yavaş bir toparlanma göstermesine neden
oldu. Almanya'da yılın ilk yarısında pandeminin yatırım ve
harcamaya zarar vermesinin ardından ekonominin toparlanacağına
yönelik iyimserlikle iş güveni endeksi beklentilerin hafif üzerinde
gerçekleşti. Almanya'da IFO iş ortamı Endeksi ayında 92,1'lik
beklentilere karşın 92,6 seviyesine yükselirken, beklentiler endeksi,
temmuz ayındaki 96,7 seviyesinden 97,5 seviyesine çıktı.

ABD

Conference Board'un açıkladığı tüketici güven endeksi ağustos
ayında, önceki ayki seviyesi olan 91,7'den 84,8'e geriledi. ABD'de
tüketici güveni ağustos ayında, tüketicilerin mevcut istihdam ve
işletme koşullarında durumlarının bozulması ile birlikte 2014'ten
beri en düşük seviyesine geriledi. Bu durum, milyonlarca kişinin
işsiz kalması ile birlikte, koronavirüs pandemisinin ABD ekonomisi
üzerinde artan bir şekilde baskı oluşturduğunu işaret etti. Yeni
konut satışları ise temmuz ayında %13,9 seviyesinde açıklanarak
beklentilerin üzerinde sert yükseliş kaydetti. Richmond Fed
Başkanı Barkin, gerçekleştirdiği konuşmasında belirsizliğin yüksek
olduğunu ve bunun ekonomideki oyuncular için sorun yarattığını
söyledi. Belirsizliğin oldukça yüksek olduğunu ve bunun ekonomide
oyuncular birçok soruna yol açtığını kaydeden Barkin, "Piyasalar
Fed'in ekonomiye yardım taahhüdüne ilişkin mesajı aldı" şeklinde
görüş bildirdi.

Piyasa Verileri

Pariteler Son Günlük Değ.
(%)

Haftalık Değ.
(%)

Yılbaşı Değ.
(%)

USDTRY 7.3968 0.05 1.45 24.34
EURTRY 8.7398 -0.17 1.20 30.96
EURUSD 1.1814 -0.19 -0.22 5.31
GBPUSD 1.3131 -0.15 0.24 -0.87
USDJPY 106.42 0.03 0.28 -2.06

Sepetler Son Günlük Değ.
bp

Haftalık Değ.
bp

Yılbaşı Değ.
bp

½ $ + ½ € 8.0978 2.40 -2.50 178.58
Dolar Endeksi 93.1470 14.20 14.70 -324.20
REK 69.3200 - - -690.00

Endeks Vadeliler Son Günlük Değ.
(%)

Haftalık Değ.
(%)

Yılbaşı Değ.
(%)

S&P 500 Yakın Vade 3,442.25 -0.02 2.06 6.54
DAX Yakın Vade 13,093.50 0.14 0.91 -1.16
Dow Jones Yakın
Vade 28,149.00 -0.16 1.87 -1.26

Emtialar Son Günlük Değ.
(%)

Haftalık Değ.
(%)

Yılbaşı Değ.
(%)

Ons Altın 1,916.91 -0.58 -0.65 26.29
Gram Altın 455.87 -0.53 0.77 57.01
WTI 43.30 -0.25 0.71 -29.22
BRENT 46.40 0.00 1.67 -30.55
Bakır 2.99 -0.01 -0.25 7.05

Tahviller Son Günlük Değ.
bp

Haftalık Değ.
bp

Yılbaşı Değ.
bp

Türkiye 2 Yıllık 13.4700 21.00 22.00 169.00
Türkiye 10 Yıllık 14.5800 28.00 6.00 237.00
ABD 10 Yıllık 0.7150 2.70 3.00 -120.40
ABD 2 Yıllık 0.1580 0.50 1.50 -141.30
Almanya 10 Yıllık -0.4210 2.10 4.80 -23.30
Almanya 2 Yıllık -0.6600 0.00 1.70 -4.30

Gelişmekte Olan
Ülke Kurları Son Günlük Değ.

(%)
Haftalık Değ.

(%)
Yılbaşı Değ.

(%)
USDZAR 16.8325 -0.09 -2.52 20.18
USDIDR 14,665.00 0.57 -0.48 5.62
USDTRY 7.3968 0.05 1.45 24.34
USDRUB 75.3452 0.17 2.80 21.37
USDBRL 5.5089 0.01 -0.86 37.05
USDCNY 6.9044 -0.12 -0.24 -0.84
USDMXN 21.9213 0.10 -0.99 15.93
USDCZK 22.1530 0.20 0.48 -2.28
USDHUF 298.8460 0.22 1.35 1.32
USDPLN 3.7259 0.18 0.24 -1.78
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Euro/Dolar

Avrupa’nın en büyük ekonomisi olan Almanya’da dün büyüme
rakamları ve Ifo güven endeksleri takip edildi. Almanya ekonomisi
ikinci çeyrekte %9,7 daralırken, yıllık bazda ise %11,30 daralma
kaydetti. Ifo ekonomik güven endeksi 92,1'lik beklentilere karşın
92,6 seviyesine yükselirken, beklentiler endeksi, temmuz ayındaki
96,7 seviyesinden 97,5 seviyesine çıktı. ABD’de yeni konut satışları
ise temmuz ayında %13,9 seviyesinde açıklanarak beklentilerin
üzerinde yükseliş kaydederken, tüketici güveni ağustos ayında altı
yılın en düşük seviyesine inerek 84,8 seviyesine geriledi. Bu sabah
sınırlı geri çekilmenin yaşandığı paritede 1,1800 - 1,1780 ve 1,1755
seviyeleri destek seviyeleri konumundadır. Tekrar toparlanmanın
yaşanması durumunda 1,1850 – 1,1885 ve 1,1916 seviyeleri
dirençlerdir.

Günlük Pivot Seviyeleri
   1.1869

  1.1855  

 1.1834   

1.1814    

 1.1800   

  1.1786  

   1.1765

GBP/USD

Haftaya baskılı bir seyirle başlayan GBPUSD paritesinde dün
yukarı yönlü hareketler etkili oldu. Aşağı yönlü denemelerde 1,3050
desteğinin altına gelmekte zorlanan parite bu seviyelerden aldığı
güçlü gün içinde 1,3170 seviyelerine kadar tırmansa da ABD
piyasalarının açılışı ve konut verisinin ardından kazançlarının bir
kısmını geri verdi. ABD’de açıklanan yeni konut satışları verisi
temmuz ayında 910k’lık artışla 2006 Aralık ayından bu yana
gördüğü en yüksek seviyelere tırmandı. Bugün paritede ABD’de
açıklanacak dayanıklı mal siparişleri verisi takip edilecek. Paritede
bugün 1,3170 seviyesinin üzerinde 1,3205 ve 1,3265 seviyeleri
önem kazanacaktır. Olası geri çekilmelerde ise 1,3110 seviyesinin
altında 1,3078 ve 1,3053 seviyeleri destek noktaları olarak takip
edilebilir.

Günlük Pivot Seviyeleri
   1.3186

  1.3172  

 1.3152   

1.3131    

 1.3118   

  1.3104  

   1.3084
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USD/TRY

Dolar/TL kuru dün 7,3707 ve 7,4072 seviyeleri arasında
dalgalanarak günü 7,3933 seviyesinden tamamladı. Salı gününe
7,37-7,38 bölgesinde başlayan Dolar/TL kuru gün içinde yukarı
yönlü eğilimini devam ettirdi ve 7,40 seviyesinin üzerinde tarihi
zirvelerini yeniledi. Gün içinde yurtiçinde açıklanan reel kesim
güven endeksi ve kapasite kullanım oranı verileri yurtdışında ABD
konut satışı rakamları takip edildi. Küresel dolar endeksi sakin bir
seyir izlediği günü sınırlı kayıpla 93 seviyesinin hemen üzerinde
tamamladı. Bugün ABD’de açıklanacak dayanıklı mal siparişleri ve
yurtiçinde jeopolitik gündem izlenecek. Sabah 08:35 itibariyle
küresel dolar endeksi 93,1 seviyelerinden, Dolar/TL kuru ise 7,39’lu
seviyelerden işlem görüyor. 

Günlük Pivot Seviyeleri
   7.4423

  7.4299  

 7.4133   

7.3968    

 7.3843   

  7.3719  

   7.3553

EUR/TRY

Euro/TL kuru 8,6837 ve 8,7644 seviyeleri arasında dalgalanarak
günü 8,7469 seviyesinden kapattı. Almanya ekonomisi ikinci
çeyrekte %9,7 daralırken, yıllık bazda ise %11,30 daralma kaydetti.
Ifo ekonomik güven endeksi 92,1'lik beklentilere karşın 92,6
seviyesine yükselirken, beklentiler endeksi, temmuz ayındaki 96,7
seviyesinden 97,5 seviyesine çıktı. Yurtiçinde reel kesim güven
endeksi ve imalat güveni takip edildi. Reel kesim güven endeksi
ağustosta bir önceki aya göre 5,5 puan artarak 106,2 seviyesinde
gerçekleşirken, imalat sanayisi genelinde kapasite kullanım oranı,
ağustosta bir önceki aya göre 2,6 puan artarak %73,3 seviyesine
yükseldi. Bugün Avrupa’da ve yurt içinde ekonomik veri akışının
sakin bulunurken, gündeme dair gelişmeler izlenecek. 

Günlük Pivot Seviyeleri
   8.8289

  8.8067  

 8.7732   

8.7398    

 8.7176   

  8.6953  

   8.6619
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XAU/USD

2020 yılının genelinde, güvenli limanlara olan talebin canlı kalması,
ons altının da 2000$ üzerine doğru hareketini desteklemişti.
Geçtiğimiz haftalardan bu yana, piyasadaki dinamiklerin biraz daha
olumlu ilerlemesi, risk iştahının toparlanma çabası bu anlamda
altının da gevşemesine neden oluyor. Bu hafta, ABD ile Çin
arasında ticaret görüşmelerine dair yapılan telefon görüşmesi,
sonrasında virüste tedaviye dair açıklamalar derken altın kendisini
besleyemedi. Bugün için altın açısından haber akışlarına dikkat
edilmeli. Altında, 1914$ ve 1900$ destekleri izlenebilir. 1900$
desteğinin altında kapanışlar görülmesi durumunda 1862$
desteğine doğru bir düşüş görülebilir. Yukarıda 1946$ ve 1967$
dirençleri karşımıza çıkıyor. Bir sonraki direnç ise 2000$ seviyesine
yakın olan 1991$ olabilir.
 

Günlük Pivot Seviyeleri
   1,943.22

  1,937.41  

 1,927.19   

1,916.97    

 1,911.15   

  1,905.34  

   1,895.12

DAX Yakın Vade

Risk iştahındaki güç kazanımıyla güne pozitif bir seyirle başlayan
hisse piyasaları, gün içerisinde mevcut risklere ve ABD’de zayıf
gelen güven endeksine bağlı olarak kazançlarını geri vererek
dalgalı bir seyir izledi. Almanya ekonomisi 2. çeyrekte %9,7
daralırken, IFO endeksleri beklentinin çok hafif üzerinde artış
kaydetti. Veri akışları ve salgın kaynaklı gelişmeler önemini
koruyama devam ediyor. Avrupa borsaları günü sınırlı kayıplarla
tamamlarken, DAX vadeli kontratı günü da yatay bir kapanışla
13.075 puandan tamamladı. Bu sabah yataya yakın hafif alıcılı bir
seyrin izlendiği DAX vadelisinde, yukarı yönlü hareketlerin
devamında 13.140 – 13.222 ve 13.305 seviyeleri direnç olarak
takip edilebilir. Geri çekilmelerde ise 13.000 – 12.915 ve 12.830
seviyeleri destek konumunda bulunmaktadır. 

Günlük Pivot Seviyeleri
   13,178.67

  13,149.83  

 13,121.67   

13,093.50    

 13,064.67   

  13,035.83  

   13,007.67
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Dow Jones Yakın Vade

Dün akşam ABD borsalarında, Dow Jones Endeksi %0.21 düşüşle
28.248 puandan günü tamamladı. Endeksler bu hafta, virüsle ilgili
tedavi haberi, ABD ile Çin birinci faz anlaşmasına dair yapmış
olduğu telefon görüşmesi ve açıklanan ABD verileriyle hareketli bir
hafta geçiriyor. Endeksler üzerinde haber akışları daha belirleyici
dolayısıyla bugünde olası haber akışlarına karşı dikkatli olunmalı.
Bu sabah Dow Jones Endeksi, vadeli piyasada yatay bir seyir
izliyor. Sözleşme 28.000 seviyesinin üzerinde kalmaya devam
ederse sırasıyla 28.845 ve 29.551 dirençleri takip edilebilir. Bir
sonraki direnci ise 30.292 seviyesinden geçiyor. Geri çekilmelerde,
27.368 ve 26.152 destekleri izlenebilir. Bu desteklerinde altında
kapanışlar 24.779 desteğini ön plana çıkarabilir.

Günlük Pivot Seviyeleri
   28,297.67

  28,258.33  

 28,203.67   

28,149.00    

 28,109.67   

  28,070.33  

   28,015.67

S&P 500 Yakın Vade

Bu hafta, ABD endeksleri üzerinde, ABD ile Çin arasında yapılan
birinci faz ticaret anlaşmasına yönelik telefon görüşmesi, virüs
tedavisine yönelik gelişmeler ve açıklanan ABD verileri etkili oluyor.
Dün S&P 500 Endeksi %0.36 artışla 3.443 puandan günü
tamamladı ve tüm zamanların en yüksek seviyesine ulaşmış oldu.
Bu sabah vadeli piyasada, S&P 500 Endeksi yataya yakın
seyrediyor. Bugün için açıklanacak önemli bir ABD verisi
bulunmuyor. Gün içerisinde olası haber akışlarına karşı dikkatli
olunabilir. Piyasada bugün biraz daha yataya yakın zayıf bir
görünüm söz konusu. Sözleşme için 3.482 ve sonrasında
3.534 dirençlerini takip ediyoruz. Bu dirençlerin ardından 3.640
direnci karşımıza çıkıyor. Geri çekilmelerde, 3.381-3.209
desteklerinin yanında 3.057 desteği izlenebilir. 

Günlük Pivot Seviyeleri
   3,455.67

  3,451.83  

 3,446.92   

3,442.00    

 3,438.17   

  3,434.33  

   3,429.42
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Brent Petrol

Petrol fiyatlarında, yeni haftada sakin seyirler izliyoruz. Küresel
borsalardaki toparlanma, virüste tedaviye dair gelişmeler petrol
içinde olumlu oluyor. Ancak yine de çok güçlü bir toparlanmanın
olduğunu söylemek için erken olacağını düşünüyoruz. Petrol için
ABD ile Çin arasındaki gelişmeler, küresel büyümeye dair
beklentiler ve virüsün seyri önemli olmaya devam edebilir. Brent
petrolde, 46$ üzerindeki seyir sürdükçe yukarı yönde hareket
devam edebilir. Bu durumda, 46.35$ ve 46.70$ dirençlerinin
ardından 47.05$ direnci izlenebilir. Geri çekilmelerde, 45.77$ -
45.41$ destekleri, sonrasında 44.86$ desteği takip edilebilir.

Günlük Pivot Seviyeleri
   46.63

  46.55  

 46.47   

46.40    

 46.32   

  46.24  

   46.16

USD/JPY

Önceki gün ABD ve Çinli müzakerecilerin birinci faz anlaşma
üzerine görüşme gerçekleştirmeleri ve iki tarafında anlaşmayı
ilerletecek koşulları oluşturma konusunda mutabık kalması risk
iştahını desteklemeye devam etti. Desteklenen risk iştahı güvenli
liman talebiyle de işlem gören Japon Yeni’nde değer kaybını
beraberinde getirdi. Japonya’da açıklanacak önemli veri akışı
bulunmaz, ABD’de temmuz ayına ait dayanıklı mal siparişlerinin
açıklanması bekleniyor. Dün 105,87 seviyesinden gelen alımlarla
pozitif kapanış yaşanan USD/JPY paritesin de, bu sabah da alıcılı
seyrin devam ettiği görülmektedir. Yükselişin devamında 106,42
seviyesinin üzerinde 106,65 – 106,85 ve 107,04 seviyeleri direnç,
106,15 – 106,00 ve 105,85 seviyeleri destek konumundadır.

Günlük Pivot Seviyeleri
   106.76

  106.66  

 106.54   

106.42    

 106.32   

  106.21  

   106.09
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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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