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Piyasa Gündemi

Powell, dünkü konuşmasında Fed'in para politikasına yönelik yeni
yaklaşımını açıklarken, Fed’in hedefinin ortalama yüzde 2
enflasyon olduğunu ancak hedefi geçmesine izin verilebileceğini
ifade etti. Fed’in enflasyon konusunda daha gevşek bir duruşa
geçecek olması faizlerin uzun bir süre düşük kalacağına ilişkin
beklentileri destekledi. Ekonomik veri akışları ve salgın kaynaklı
gelişmeler gündemdeki yerini korumaya devam ediyor.

Açıklanacak Önemli Ekonomik Veriler  
     
•    15:30 ABD – Kişisel Gelir / Gider Önem: Yüksek
•    17:00 ABD – Michigan Tüketici Güveni Önem: Yüksek  

Türkiye

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası Para Politikası Kurulu  toplantı
özetinde, "Üçüncü çeyreğe ilişkin anket göstergeleri ve yüksek
frekanslı veriler ikinci çeyrekteki sert daralmanın ardından
ekonomide belirgin bir toparlanmaya işaret etmektedir" ifadelerine
yer verildi. Kurulun 20 Ağustos'taki toplantısına ilişkin yayımlanan
özette, temmuz ayında tüketici fiyatlarının %0,58 arttığı, yıllık
enflasyonun 0,86 puan gerileyerek %11,76 olduğu hatırlatıldı.
Özette, yıllık enflasyondaki düşüş bir önceki yılın aynı ayındaki
vergi ayarlamalarının oluşturduğu baz etkilerinden kaynaklandığı,
döviz kuru ve ithalat fiyatları gibi maliyet unsurlarının yanı sıra
kredilerdeki güçlü ivme neticesinde enflasyon eğilimindeki artışın
devam ettiği bildirildi. TCMB tarafından dün haftalık para, banka ve
menkul kıymet istatistikleri yayımlandı. Merkez Bankası'nın
verilerine göre, yabancı yatırımcılar geçen hafta net 15 milyon
dolarlık menkul kıymet sattı. Brüt döviz rezervleri ise geçen hafta
56 milyon dolar artarak 45.434 milyar dolara çıktı.

ABD

ABD'de Ticaret Bakanlığı tarafından dün açıklanan revize edilmiş
rakamlara göre dünyanın en büyük ekonomisi yılın ikinci
çeyreğinde ilk veriye kıyasla bir miktar daha az daraldı. Buna göre
ABD ekonomisi ikinci çeyrekte bir önceki üç aylık döneme göre
yıllıklandırılmış olarak %31,7 küçüldü. İlk veri %32,9'luk bir
küçülmeyi işaret ediyordu. Bu iyileştirmeye karşın, ekonomi yılın
ikinci üç aylık döneminde rekor daralma gerçekleştirdi. Kişisel
tüketim önceki çeyrekte %6,9 azalmasının ardından ikinci çeyrekte
%34,1 düştü. GSYİH fiyat endeksi önceki çeyrekte %1,6 artmasının
ardından ikinci çeyrekte %2 azaldı. 

Fed Başkanı J. Powell, dün gerçekleştirdiği konuşmada, para
politikasına yönelik yeni bir yaklaşım açıkladı. Bu yaklaşım, Fed'in
enflasyon konusunda daha gevşek bir duruşa geçmesini ve ABD'de
işsizliğin ne oranda düşük olması konusundaki görüşünü içeriyor.
Bankanın hedefinin ortalama %2 enflasyon olduğunu ancak hedefi
geçmesine izin verilebileceğini söyledi. Öte yandan, Fed'in
maksimum istihdam konusundaki değişikliği, işgücü piyasası
kazançlarının daha geniş tabanlı işlemesine olanak sağlayacak.
Beyaz Saray, ABD'de 150 milyon, 15 dakika içinde sonuç veren
koronavirüs testi satın alacağını ve bunu ülke geneline dağıtacağını
açıkladı. Beyaz Saray basın ofisinden yapılan açıklamada, "Bugün
Trump yönetimi, 150 milyon hızlı Kovid-19 testinin satın alınacağını
ve üretileceğini duyurmaktan dolayı memnuniyet duyuyor." ifadesini
kullandı.

Piyasa Verileri

Pariteler Son Günlük Değ.
(%)

Haftalık Değ.
(%)

Yılbaşı Değ.
(%)

USDTRY 7.3475 -0.16 0.20 23.51
EURTRY 8.7225 0.25 0.54 30.70
EURUSD 1.1870 0.40 0.62 5.81
GBPUSD 1.3259 0.43 1.30 0.10
USDJPY 106.30 -0.25 0.46 -2.17

Sepetler Son Günlük Değ.
bp

Haftalık Değ.
bp

Yılbaşı Değ.
bp

½ $ + ½ € 8.0400 -2.28 3.27 172.80
Dolar Endeksi 92.9940 18.50 30.50 -339.50
REK 69.3200 - - -690.00

Endeks Vadeliler Son Günlük Değ.
(%)

Haftalık Değ.
(%)

Yılbaşı Değ.
(%)

S&P 500 Yakın Vade 3,488.75 0.10 2.84 7.98
DAX Yakın Vade 13,091.00 -0.74 2.07 -1.17
Dow Jones Yakın
Vade 28,503.00 0.12 2.31 -0.02

Emtialar Son Günlük Değ.
(%)

Haftalık Değ.
(%)

Yılbaşı Değ.
(%)

Ons Altın 1,942.63 0.69 0.13 27.99
Gram Altın 458.90 0.59 0.22 58.08
WTI 43.02 0.02 1.74 -29.67
BRENT 45.72 0.15 2.11 -31.56
Bakır 3.02 0.71 2.03 8.40

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 14.0900 -31.00 -20.00 188.00
ABD 10 Yıllık 0.7850 2.90 15.00 -113.40
ABD 2 Yıllık 0.1600 0.00 1.30 -141.10
Almanya 10 Yıllık -0.3880 1.60 12.20 -20.00
Almanya 2 Yıllık -0.6620 0.10 2.60 -4.50

Gelişmekte Olan
Ülke Kurları Son Günlük Değ.

(%)
Haftalık Değ.

(%)
Yılbaşı Değ.

(%)
USDZAR 16.9290 -0.77 -1.33 20.86
USDIDR 14,653.55 -0.44 -0.75 5.53
USDTRY 7.3468 -0.17 0.19 23.49
USDRUB 74.6167 -0.43 -0.27 20.20
USDBRL 5.5698 0.04 -0.89 38.56
USDCNY 6.8706 -0.28 -0.71 -1.33
USDMXN 22.0402 -0.49 0.29 16.56
USDCZK 22.1420 -0.39 0.12 -2.32
USDHUF 299.7760 -0.50 0.69 1.63
USDPLN 3.7096 -0.58 -0.91 -2.21
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Euro/Dolar

Euro Bölgesi’nde açıklanan önemli veri akışı bulunmazken, ABD’de
yoğun veri akışı takip edildi. ABD ekonomisi yılın ikinci çeyreğinde
bir önceki çeyreğe göre yıllıklandırılmış olarak %31,7 ile ilk veriye
kıyasla bir miktar daha az daraldı. Haftalık işsizlik maaşı
başvuruları yine 1 milyonun üstünde gelerek toparlanmanın zaman
alacağını gösterdi. Fed Başkanı J. Powell ABD merkez bankasının
faiz artırmada aceleci olmadığını işaret ederken, bankanın
hedefinin ortalama %2 enflasyon olduğunu ancak hedefi
geçmesine izin verilebileceğini söyledi. Dolar Powell sonrası değer
kazanırken, paritede dün 1,1763 seviyesine kadar geri çekilme
yaşandı. Bu sabah kayıplarını geri alan paritede 1,1885 – 1,1900
ve 1,1916 seviyeleri direnç, 1,1850 – 1,1826 – 1,1800 seviyeleri
desteklerdir.

Günlük Pivot Seviyeleri
   1.1964

  1.1922  

 1.1896   

1.1870    

 1.1827   

  1.1785  

   1.1759

GBP/USD

GBPUSD paritesi Powell’ın açıklamalarına odaklanılan günde
açıklama sırasında 1,3285 seviyelerine kadar tırmanarak yıl içi
zirvelerini test etti. İngiltere’de gündemin zayıf kaldığı günde
ABD’de açıklanan veriler izlenirken haftalık istihdam verisi
beklentilerle uyumlu gerçekleşirken konut piyasasında toparlanma
devam etti. Powell ise açıklamasında ortalama %2 enflasyon
oranına uygun para politikasını benimseyeceklerini ve güçlü bir
istihdam piyasasına odaklandıklarını belirtti. Bugün İngiltere’de
Bailey’nin açıklamaları ABD tarafında ise kişisel gelirler-harcamalar
verileri takip edilecek. Paritede 1,3285 seviyesinin üzerinde 1,3345
ve 1,3420 seviyeleri önem kazanacaktır. Geri çekilmelerde 1,3220
seviyesinin altında 1,3180 ve 1,3120 seviyeleri destek noktaları
olarak takip edilebilir.

Günlük Pivot Seviyeleri
   1.3379

  1.3326  

 1.3292   

1.3259    

 1.3206   

  1.3153  

   1.3119
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USD/TRY

Dolar/TL kuru dün 7,3100 ve 7,3818 seviyeleri arasında
dalgalanarak günü 7,3594 seviyesinden tamamladı. Dün Dolar/TL
kurunda seansın açılmasıyla birlikte aşağı yönlü hareketler etkili
olurken 7,31 seviyelerine kadar geri çekilme yaşandı. Akşamüstü
Fed başkanı Powell’ın açıklamaları sonrası doların gelişmekte olan
para birimlerine karşı yükselişe geçtiğini kurun günlük kayıplarını
silerek yeniden 7,37 seviyelerine tırmandığını izledik. Küresel dolar
endeksi de açıklamalar sonrası yeniden 93 seviyesinin üzerinde
işlem gördü. Bugün yurtiçinde ve yurtdışında güven endeksi
verilerinin yanı sıra ABD’de açıklanacak kişisel gelirler-harcamalar
verileri takip edilecek. Sabah 08:25 itibariyle küresel dolar endeksi
98 seviyelerinden, Dolar/TL kuru ise 7,34 seviyelerinden işlem
görüyor. 

Günlük Pivot Seviyeleri
   7.4069

  7.3916  

 7.3695   

7.3475    

 7.3321   

  7.3168  

   7.2947

EUR/TRY

Euro Bölgesi’nde dün önemli veri akışı bulunmazken, yurt içinde
TCMB’nin PPK toplantı özeti takip edildi. Yayınlanan özette likidite
yönetimi kapsamında atılan sıkılaştırma adımlarının önümüzdeki
dönemde ağırlıklı ortalama fonlama maliyetini yukarı yönlü
etkilemeye devam edeceği ifadelerine yer verildi. Ayrıca yıllık
enflasyondaki düşüşün bir önceki yılın aynı ayındaki vergi
ayarlamalarının oluşturduğu baz etkilerinden kaynaklandığını, döviz
kuru ve ithalat fiyatları gibi maliyet unsurlarının yanı sıra
kredilerdeki güçlü ivme neticesinde enflasyon eğilimindeki artışın
devam ettiği bildirildi. Bugün Euro Bölgesi’nde tüketici ve sanayi
güveni, yurt içinde ekonomik güven endeksi takip edilecek. 

Günlük Pivot Seviyeleri
   8.8124

  8.7783  

 8.7504   

8.7225    

 8.6884   

  8.6543  

   8.6264
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XAU/USD

Fed Başkanı Powell konuşmasında, Fed'in para politikası
stratejisinde değişikliğe gidildiğini, bankanın ortalama %2
enflasyonu hedefleyeceğini belirtti. Güçlü istihdam piyasasına
odaklanacaklarını, istihdam için sayısal bir hedef belirlemenin
akıllıca olmadığına inandıklarını, maksimum istihdamın "geniş
tabanlı ve kapsayıcı bir hedef" olduğunu söyledi. Bu açıklamalar
altın üzerinde sınırlı etkili olurken, küresel borsalar açısından
olumlu algılandı. Bugün, ABD'den Fed'in yakından izlediği çekirdek
kişisel tüketim harcamaları endeksi (Core PCE) açıklanacak.
Altında, 1955$ önemli bir direnç alanı olarak görülüyor. Bir sonraki
dirençler, 1968$-1980$ seviyeleri olarak takip edilebilir. Geri
çekilmelerde, 1935$-1925$-1912$ destekler olarak takip edilebilir. 

Günlük Pivot Seviyeleri
   1,973.13

  1,959.34  

 1,951.07   

1,942.80    

 1,929.01   

  1,915.22  

   1,906.95

DAX Yakın Vade

Bu hafta içerisinde verilerde devam eden toparlanma ve aşı
kaynaklı iyimser beklentilerin katkısıyla pozitif bir seyir izleyen
Avrupa borsalarında dün zayıf bir görünüm etkili oldu. Avrupa
genelinde vaka sayılarında gözlenen artış dikkat çekiyor. Powell’ın
açıklamalarının yakından takip edildiği günde, açıklamaların
ardından faizlerin uzun bir süre düşük kalacağı beklentisi güç
kazandı. Avrupa borsaları günü zayıf bir seyirle satıcılı kapanışlarla
tamamladı. Ekonomik veri akışları ve salgın kaynaklı gelişmeler
yakından izlenmeye ve fiyatlamalar üzerinde etkili olmaya devam
edecektir. DAX vadelisinde, yukarı yönlü hareketlerde 13.245 –
13.305 ve 13.375 seviyeleri direnç olarak takip edilebilir. Geri
çekilmelerde 13.000 - 12.935 ve 12.840 seviyeleri destek
konumunda bulunmaktadır. 

Günlük Pivot Seviyeleri
   13,421.67

  13,326.33  

 13,208.67   

13,091.00    

 12,995.67   

  12,900.33  

   12,782.67
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Dow Jones Yakın Vade

Dow Jones Endeksi dün akşam %0.57 artışla 28.492 puandan
tamamladı. Powell, Fed'in para politikası stratejisinde değişikliğe
gidildiğini, bankanın ortalama %2 enflasyonu hedefleyeceğini
belirtti. Güçlü istihdam piyasasına odaklanacaklarını, istihdam için
sayısal bir hedef belirlemenin akıllıca olmadığına inandıklarını,
maksimum istihdamın "geniş tabanlı ve kapsayıcı bir hedef"
olduğunu söyledi. Fed'den yeni sinyaller gelmesi borsalar
açısından umut oldu. Bu sabah vadeli piyasada Dow Jones
Endeksi yatay seyir izliyor. Sözleşme için en yakın destek 28.554
olarak izleniyor. Bu desteğin altına doğru olası sarkmalarda 28.436
ve 28.176 seviyeleri destek alanları olarak takip edilebilir.
Yükselişinde ise 28.898-29.176 ve 29.412 dirençleri karşımıza
çıkıyor.

Günlük Pivot Seviyeleri
   28,547.67

  28,534.33  

 28,518.67   

28,503.00    

 28,489.67   

  28,476.33  

   28,460.67

S&P 500 Yakın Vade

Dün akşam Fed Başkanı Powell, Fed'in para politikası stratejisinde
değişikliğe gidildiğini, bankanın ortalama %2 enflasyonu
hedefleyeceğini belirtti. Güçlü istihdam piyasasına
odaklanacaklarını, istihdam için sayısal bir hedef belirlemenin
akıllıca olmadığına inandıklarını, maksimum istihdamın "geniş
tabanlı ve kapsayıcı bir hedef" olduğunu söyledi. Bu açıklamalar,
dün akşam ABD borsalarının günü pozitif tamamlamasını
destekledi. S&P 500 Endeksi %0.2 artışla 3.485 puanla rekor
seviyeden kapanış yaptı. Vadeli piyasalarda, S&P 500 Endeksinde
bu sabah hafif alıcılı bir seyir izleniyor. Sözleşme için 3.518-3.533
dirençlerinden sınra 3.552 direnci takip edilebilir. Sözleşmenin
3.500 seviyesinin altında kalmaya devam etmesi durumunda 
3.483-3.468 ve 3.451 destekleri gündeme gelebilir.
 

Günlük Pivot Seviyeleri
   3,494.33

  3,492.42  

 3,490.58   

3,488.75    

 3,486.83   

  3,484.92  

   3,483.08
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Brent Petrol

ABD'de Laura kasırgasından dolayı endişe devam ederken, bu
durum petrol fiyatları üzerinde de baskı kurmaya devam ediyor.
Hafta içerisinde, petrolde kasırgadan sebep yukarı yönde tepkiler
izlendi. Bu sabaha baktığımız zaman, 45$ çevresinde Brent
petrolün seyrettiğini gözlemliyoruz. Kasırga nedeniyle petrolde arz
endişesi gündeme gelirken, yapılan açıklamalarda bu hafta 1.56
mn varil petrol üretilmediğine de değiniyorlar. Kısacası, bundan
sonraki günlerde kasırganın durumu yakından takip edilmeli. Bu
nedenle, petrol fiyatlarında bir süre daha hareketlilik izlenebilir.
Brent petrol, 45$ çevresinde ve bu seviyenin üzerinde kalmaya
devam ederse sırasıyla 45,33$ ve 45,56$ - 45,88$ direnç noktaları
olarak izlenebilir. Aşağıda ise 44,76$ - 44,46$ seviyelerinden sonra
44,10$ destek seviyeleri olarak görülüyor.

Günlük Pivot Seviyeleri
   46.21

  46.01  

 45.87   

45.72    

 45.52   

  45.32  

   45.17

USD/JPY

ABD ekonomisi nisan ayında ekonominin kapalı olması ve Mayıs -
Haziran döneminde de kademeli gevşeme nedeniyle ekonomi 2.
çeyrekte %31,7 oranında rekor daralma yaşadı. Fed Başkanı J.
Powell dün gerçekleştirdiği konuşmasında faiz artırmada aceleci
olunmadığına işaret ederken, bankanın hedefinin ortalama %2
enflasyon olduğunu ancak hedefi geçmesine izin verilebileceğini
söyledi. Sabah saatlerinde Japonya Başbakanı Abe’nin sağlık
sorunları nedeniyle istifa etmeyi planladığına ilişkin haber akışı
paritede sert geri çekilmeyi beraberinde getirdi. Dün sert yükselişin
yaşandığı paritede bu haber akışı ile kazançlarını geri verdiği
görüldü. Geri çekilmenin devamında 106,15 – 106,00 ve 105,85
seviyeleri destek, 106,42'nin üzerinde 106,73 – 106,90 ve 107,04
seviyeleri dirençlerdir.

Günlük Pivot Seviyeleri
   107.64

  107.29  

 106.80   

106.30    

 105.96   

  105.61  

   105.12
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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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