
Forex Bülten 27 Ağustos 2020

Piyasa Gündemi

Aşı çalışmalarıyla ilgili iyimser beklentiler ve ekonomilerdeki
toparlanmanın devam etmesi risk iştahını genel olarak destekliyor.
Son günlerdeki gelişmelerin etkisiyle ABD – Çin gerilimi bir miktar
yatışırken, ABD’nin dün Güney Çin Denizi'ndeki faaliyetleri
nedeniyle bazı Çinli şirketlere yaptırım getireceğini açıklaması
dikkat çekti. Fed Başkanı Powell’ın bugünkü konuşması ve
vereceği mesajlarda piyasalar açısından oldukça önemli olacak.

Açıklanacak Önemli Ekonomik Veriler  
     
•    15:30 ABD – 2020/2Ç GSYH Önem: Yüksek
•    16:00 Fed Başkanı Powell’ın Konuşması Önem: Yüksek

Türkiye

Karadeniz'deki doğal gaz keşfinin TPAO ve BOTAŞ'ı farklı bir lige
çıkaracağını belirten Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak,
TPAO ve BOTAŞ için halka arz sürecinin de önünün açılabileceğini
ifade etti. Son dönemde kur cephesinde gözlenen yükselişlere
bağlı olarak TCMB’nin fonlama yapısını değiştirerek fonlama faizini
yükseltmeye devam ettiği görülüyor. Fonlama maliyeti TCMB son
adımlarıyla dün %9,67'e yükseldi. NATO Genel Sekreteri
Stoltenberg, Doğu Akdeniz'deki tansiyonun diyalog yoluyla
düşürülmesini istediklerini ifade etti. Doğu Akdeniz’deki gelişmeler
ve açıklamalar önemini korumaya devam ediyor. Bugün yurt içinde
TCMB PPK toplantı özeti açıklanacak. 

Euro Bölgesi

Bu hafta genelinde Euro Bölgesi’nde ekonomik veri akışı sakin
seyrediyor. Almanya'da Başbakan Merkel'in koalisyonu,
koronavirüs krizinin etkilerini hafifletmek için uygulanmakta olan,
aralarında kısa çalışma ödeneği ve iflas başvurularının
dondurulmasının da olduğu ve pandemi döneminde milyonlarca
kişinin işin korumasını sağlayan destek programını uzattı. Son
dönemde Avrupa genelinde vaka sayılarındaki artış dikkat çeken
bir gelişme olurken, belirli tedbirlerin getirilip getirilmemesi tekrar
tartışma konusu olarak gündeme geliyor. Salgın kaynaklı
gelişmeler ve Avrupa’daki ekonomik görünüm Avrupa
varlıklarındaki seyir üzerinde etkili olacaktır. 

ABD

Bu hafta içerisinde ABD ve Çin’in birinci faz ticaret anlaşması
konusunda görüşme gerçekleştirmeleri ve anlaşmayı ilerletecek
koşulları oluşturmak konusunda mutabık kalmaları, iki ülke
arasındaki gerilimi azaltırken, risk iştahını da destekleyen bir
gelişme oldu. Ancak dün Güney Çin Denizi'ndeki faaliyetleri
sebebiyle ABD Dışişleri Bakanı ve Ticaret Bakanı yaptıkları
açıklamalar ile Çinli kişilere ve şirketlere vize kısıtlaması
getirdiklerini duyurdu.  ABD’de açıklanan dayanıklı mal siparişleri
temmuz ayında %11,2 ile beklentilerin üzerinde bir artış kaydetti.
Bugün ABD tarafında 2020/2Ç’e ait GSYH rakamının ikinci
okuması, haftalık işsizlik başvuruları, bekleyen konut satışları ve
Fed Başkanı Powell’ın konuşması takip edilecek. Powell’ın Jackson
Hole’de gerçekleştireceği konuşmada yeni enflasyon stratejisine
ilişkin açıklamalarda bulunması bekleniyor. Bu haftanın en önemli
gelişmesi olarak ön plana çıkan ve piyasaların yakından takip
edeceği Powell’ın mesajları fiyatlamalar ve volatilite üzerinde
belirleyici olacaktır.

Piyasa Verileri

Pariteler Son Günlük Değ.
(%)

Haftalık Değ.
(%)

Yılbaşı Değ.
(%)

USDTRY 7.3714 0.02 0.99 23.91
EURTRY 8.7199 0.00 0.72 30.66
EURUSD 1.1828 -0.02 -0.29 5.44
GBPUSD 1.3204 -0.04 -0.07 -0.31
USDJPY 106.03 0.04 0.22 -2.42

Sepetler Son Günlük Değ.
bp

Haftalık Değ.
bp

Yılbaşı Değ.
bp

½ $ + ½ € 8.0628 -3.50 2.28 175.07
Dolar Endeksi 92.9250 11.60 23.60 -346.40
REK 69.3200 - - -690.00

Endeks Vadeliler Son Günlük Değ.
(%)

Haftalık Değ.
(%)

Yılbaşı Değ.
(%)

S&P 500 Yakın Vade 3,473.25 -0.20 2.74 7.50
DAX Yakın Vade 13,209.50 0.16 2.99 -0.28
Dow Jones Yakın
Vade 28,250.00 -0.22 2.10 -0.91

Emtialar Son Günlük Değ.
(%)

Haftalık Değ.
(%)

Yılbaşı Değ.
(%)

Ons Altın 1,942.03 -0.62 -0.25 27.95
Gram Altın 460.24 -0.54 0.73 58.52
WTI 43.43 -0.02 1.52 -29.01
BRENT 46.31 0.24 2.09 -30.68
Bakır 3.00 0.03 0.43 7.49

Tahviller Son Günlük Değ.
bp

Haftalık Değ.
bp

Yılbaşı Değ.
bp

Türkiye 2 Yıllık 13.2100 -26.00 -2.00 143.00
Türkiye 10 Yıllık 14.4000 -18.00 48.00 219.00
ABD 10 Yıllık 0.6820 -0.80 3.10 -123.70
ABD 2 Yıllık 0.1490 -0.30 0.60 -142.20
Almanya 10 Yıllık -0.4220 0.00 7.30 -23.40
Almanya 2 Yıllık -0.6710 -0.40 1.20 -5.40

Gelişmekte Olan
Ülke Kurları Son Günlük Değ.

(%)
Haftalık Değ.

(%)
Yılbaşı Değ.

(%)
USDZAR 16.8888 0.08 -2.16 20.58
USDIDR 14,713.00 0.44 -0.11 5.96
USDTRY 7.3706 0.01 0.98 23.89
USDRUB 75.4751 -0.23 2.22 21.58
USDBRL 5.6079 -0.02 0.88 39.51
USDCNY 6.8862 0.00 -0.43 -1.11
USDMXN 21.9646 0.11 -0.52 16.16
USDCZK 22.2122 0.03 1.16 -2.02
USDHUF 300.9410 0.04 2.43 2.03
USDPLN 3.7343 0.11 1.04 -1.56
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Euro/Dolar

ABD ve Çin arasındaki gerilim son günlerdeki gelişmelerle bir
miktar yatışırken, dün ABD’nin 24 Çin firmasına yaptırım
uygulayacağını açıklaması dikkat çeken bir gelişme oldu.  Son
günlerde Euro/Dolar paritesinde sıkışık ve dalgalı bir seyir etkili
oluyor. Gün içerisinde 1,1772 ve 1,1839 seviyeleri arasında hareket
eden parite günü sınırlı bir düşüşle 1,1829 seviyesinden
tamamladı. Bugün ABD tarafındaki ekonomik veri akışları yakından
izlenecek olup, özellikle Fed Başkanı Powell’ın konuşması parite
üzerinde etkili olacaktır. Powell’ın söylemlerine bağlı olarak
paritedeki volatilite artış kaydedebilir. Paritede aşağı yönlü
hareketlerde 1,1800 - 1,1780 ve1,1755 seviyeleri destek olarak
izlenebilir. Yükselişlerde ise kısa vadede 1,1850 – 1,1885 ve
1,1916 seviyeleri direnç konumundadır. 

Günlük Pivot Seviyeleri
   1.1870

  1.1860  

 1.1844   

1.1828    

 1.1818   

  1.1808  

   1.1792

GBP/USD

GBPUSD paritesinde yukarı yönlü eğilim dün de devam etti.
İngiltere’de gündemin sakin seyrettiği günde risk iştahındaki artış
piyasaları desteklerken dolar endeksindeki düşüş pariteyi
destekledi. ABD’de açıklanan dayanıklı mal siparişleri verisinin
temmuz ayında beklentilerin üzerinde %11 civarında artış
kaydetmesi piyasaları destekleyen unsurlardandı. Bugün ABD
tarafında açıklanacak 2.çeyrek büyüme, haftalık istihdam ve kişisel
tüketim harcamaları verilerinin yanı sıra Fed başkanı Powell’ın
Jackson Hole’da yapacağı açıklamalar parite hareketlerinde etkili
olabilir. Paritede bugün 1,3225 seviyesinin üzerinde 1,3267 ve
1,3285 seviyeleri önem kazanacaktır. Olası geri çekilmelerde ise
1,3175 seviyesinin altında 1,3120 ve 1,3078 seviyeleri destek
noktaları olarak takip edilebilir.

Günlük Pivot Seviyeleri
   1.3252

  1.3239  

 1.3222   

1.3204    

 1.3191   

  1.3177  

   1.3160
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USD/TRY

Dolar/TL kuru dün 7,3356 ve 7,4174 seviyeleri arasında
dalgalanarak günü 7,3699 seviyesinden tamamladı. Çarşamba
gününün ilk saatlerinde 7,41 ile tarihi zirvelerini yenileyen Dolar/TL
kurunda dün gün içinde aşağı yönlü hareketler etkili oldu. Jeopolitik
gündemin takip edildiği günde kur gün içinde 7,33 seviyelerine
kadar geri çekilse de kapanışa doğru kayıplarının bir kısmını geri
aldı. Küresel dolar endeksi ise dar bir bantta dalgalandığı günü
sınırlı kayıpla 93 seviyesinin altında noktaladı. Bugün yurtiçinde
PPK toplantı özeti yurtdışında ABD 2.çeyrek büyüme ve haftalık
istihdam verilerinin yanı sıra Fed başkanı Powell’ın yapacağı
açıklamalar takip edilecek. Sabah 08:35 itibariyle küresel dolar
endeksi 92,8 seviyelerinden, Dolar/TL kuru ise 7,36 seviyelerinden
işlem görüyor. 

Günlük Pivot Seviyeleri
   7.4102

  7.3915  

 7.3814   

7.3714    

 7.3527   

  7.3340  

   7.3240

EUR/TRY

Almanya, koronavirüs krizinin etkilerini hafifletmek için
uygulanmakta olan destek programını dün itibariyle uzattı. Son
dönemde Türk Lirası’nda gözlenen değer kayıplarına bağlı olarak
TCMB’nin fonlama kanallarında değişikliğe giderek ortalama
fonlama faizini artırdığı görülüyor. Bu hafta içerisinde TL’de değer
kayıpları gözlenirken, dün bir miktar toparlanma çabası etkili oldu.
Euro/TL kuru gün içerisinde 8,6517 ve 8,7673 seviyeleri arasında
hareket ederek günü sınırlı bir düşüşle 8,7098 seviyesinden
kapattı. Bugün Avrupa tarafında ekonomik veri akışı sakin
seyrederken, yurt içinde PPK toplantı özeti açıklanacak. Öğleden
sonra gerçekleşecek olan Powell’ın söylemleri küresel risk iştahı ve
fiyatlamalar üzerinde etkili olacağından yurt içi piyasaların da yakın
takibinde yer alacak. 

Günlük Pivot Seviyeleri
   8.7738

  8.7529  

 8.7364   

8.7199    

 8.6990   

  8.6780  

   8.6616
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XAU/USD

Ons altın son iki gündür 1956$ bölgesini yukarı yönde geçmekte
zorlandığı için yükselişinde başarılı olamıyor. Bu hafta, aşı ile ilgili
gelişmeler, ABD ile Çin arasındaki iyimserlik ve beklentilerin
üzerinde açıklanan ABD verilerinin etkisi ons altın açısından
olumsuz algılanıyor. Dolayısıyla altında yükselişin çok güçlü
olmadığını gözlemliyoruz. Bugün Fed Başkanı Powell'ın Jackson
Hole toplantısındaki konuşması bekleniyor. Buradan çıkacak
söylemler, altın açısından da izlenmeli. Altın için 1956$ direnci
izleniyor ve bu direnç aşılamadığı sürece 1979$ ve 2006$
dirençlerine doğru hareketinde başarısız olabilir. Aşağıda ise
1921$-1900$ seviyeleri ve sonrasında 1862$ desteği takip
edilebilir.

Günlük Pivot Seviyeleri
   1,966.96

  1,960.59  

 1,951.24   

1,941.89    

 1,935.52   

  1,929.15  

   1,919.80

DAX Yakın Vade

Bu hafta hisse piyasalarında pozitif bir hava etkili olurken,
ekonomik verilerdeki toparlanmanın sürmesi alıcılı seyrin dün de
genel olarak devam etmesine katkı sağladı. Almanya, koronavirüs
krizinin etkilerini hafifletmek için uygulanmakta olan destek
programını dün itibariyle uzattı. Ekonomik veri akışları ve salgın
kaynaklı gelişmeler önemini korumaya devam ediyor. Avrupa
borsaları günü yükselişlerle tamamlarken, DAX vadeli kontratı da
günü %0,86’lık yükselişle 13.188 puandan tamamladı. Bu sabah
yataya yakın bir seyrin izlendiği DAX vadelisinde, yukarı yönlü
hareketlerin devamında 13.245 – 13.305 ve 13.375 seviyeleri
direnç olarak takip edilebilir. Geri çekilmelerde ise 13.105 - 13.000
ve 12.935 seviyeleri destek konumunda bulunmaktadır. 

Günlük Pivot Seviyeleri
   13,290.33

  13,260.67  

 13,235.83   

13,211.00    

 13,181.33   

  13,151.67  

   13,126.83
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Dow Jones Yakın Vade

ABD Dow Jones Endeksi dün %0.30 artışla 28.332 puana yükseldi
ve günü bu seviyeden tamamladı. Açıklanan ve beklentilerin
üzerinde gelen ABD verileri, aşıya ilişkin gelişmeler ABD borsaları
üzerinde olumlu fiyatlandı. Bugünde Fed Başkanı Powell'ın
Jackson Hole toplantısındaki konuşması bekleniyor. Merakla
beklenen konuşmada yapacağı açıklamalar, borsaların seyri adına
takip edilmeli. Vadeli piyasada Dow Jones Endeksi bu sabah hafif
ekside işlem görüyor. Sözleşme için 28.500 ve 28.897 dirençlerinin
üzerine doğru hareketi 29.605 direncine doğru tepkisini
destekleyebilir. Geri çekilmelerde, 27.346 ve 26.276 desteklerinin
yanında 25.364 desteği izlenebilir. 
 

Günlük Pivot Seviyeleri
   28,398.00

  28,360.00  

 28,305.00   

28,250.00    

 28,212.00   

  28,174.00  

   28,119.00

S&P 500 Yakın Vade

ABD S&P 500 Endeksi dünü %1.03 artışla 3.479 puandan
tamamladı. Böylelikle S&P 500 Endeksi yine rekor seviyesini test
etti. ABD endeksleri üzerinde dün açıklanan ve beklentilerin
üzerinde gelen ABD verilerinin yanında virüs aşısına ilişkin
gelişmelerinde etkili olduğunu gözlemliyoruz. Bugün için Fed
Başkanı Powell'ın konuşması bekleniyor. Jackson Hole
toplantısında konuşacak olan Powell tarafından gelecek
açıklamalar ABD borsalarının seyri açısından izlenmeli. Vadeli
piyasada endeksler bu sabah yatay seyrediyor. Sözleşme için
3.520-3.600 dirençleri izlenebilir. Bu dirençlerin ardından 3.707
direnci karşımıza çıkmakta. Geri çekilmelerde 3.315 desteği takip
edilebilir. Bu desteğin altına doğru sarkmaların oluşması
durumunda 3.179 ve 3.021 destekleri izlenebilir.

Günlük Pivot Seviyeleri
   3,489.33

  3,484.92  

 3,479.08   

3,473.25    

 3,468.83   

  3,464.42  

   3,458.58
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Brent Petrol

ABD güney kıyılarında etkili olması beklenen Laura Kasırgasından
dolayı petrol fiyatlarında hareketlilik gözlemleniyor. Kasırga
nedeniyle, bu hafta günlük 1.56 mn varil miktarında petrol
üretilmediği belirtiliyor. Bu miktar, ABD'nin denizaltından çıkarılan
günlük petrolün %84'üne denk geldiği de ifade ediliyor. Kasırgadan
sebep petrolde oluşan arz endişesi fiyatlarında yukarı yönde
hareketine neden oluyor. Kasırganın bundan sonraki günlerde
şiddeti ne yönde olacak bu önemli. Bu durum petrolün seyri
açısından izlenmeli. Brent petrolde 45$ üzeri seyirler sürüyor. Brent
için 46,25$ ve 46,70$ seviyeleri direnç noktaları olarak takip
edilebilir. Bir sonraki direnç noktası ise 47,05$ seviyesinden
geçiyor. Geri çekilmelerde, sırasıyla 45,22$ - 44,86$ ve 44,47$
destekleri karşımıza çıkıyor.

Günlük Pivot Seviyeleri
   46.54

  46.43  

 46.37   

46.31    

 46.21   

  46.10  

   46.04

USD/JPY

ABD ve Çin arasındaki gerilimin belirli ölçüde yatışması ve aşı
çalışmalarıyla ilgili olumlu açıklamalar risk iştahını desteklerken,
güvenli liman talebiyle işlem gören Japon Yeni’nde bir miktar
zayıflama görüldü. Ancak ABD’nin Çinli şirketlere yaptırım
uygulayacağını açıklaması ve vaka sayılarında devam eden artış
dün Japon Yeni lehine fiyatlamayı gündeme getirdi. Parite 105,95
ve 106,55 seviyeleri arasında aşağı yönlü bir seyir izledi. Bugün
ABD’deki veri akışları önemli olacak. Fed Başkanı Powell’ın
söylemleri paritedeki yön üzerinde belirleyici olacaktır. Paritede geri
çekilmelerin devamında 105,85 – 105,68 ve 105,44 seviyeleri
destek olarak izlenebilir. Yükselişlerde ise 106,16 – 106,42 ve
106,65 seviyeleri direnç noktalarıdır.

Günlük Pivot Seviyeleri
   106.41

  106.24  

 106.13   

106.03    

 105.86   

  105.70  

   105.59
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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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