
Forex Bülten 31 Ağustos 2020

Piyasa Gündemi

Powell’ın mesajları Fed’in uzun bir süre faizleri düşük tutacağı
şeklinde yorumlanırken, bu taraftaki beklentiler fiyatlamalar
üzerinde etkili oluyor. Küresel ekonomilerde toparlanma devam
ederken, veri akışları ve salgın kaynaklı gelişmeler önemini
koruyor. Bugün yurt içinde 2020/2Ç’e ait GSYH rakamı
açıklanacak. Piyasadaki medyan beklenti %10,70 oranında
daralma olması yönünde şekilleniyor. (Gedik Yatırım: - %13,10).

Açıklanacak Önemli Ekonomik Veriler  
     
•    10:00 Türkiye – 2020/2Ç GSYH Önem: Yüksek
•    10:00 Türkiye – Dış Ticaret Dengesi Önem: Yüksek 

Türkiye

Ekonomik güven endeksi Temmuz ayında 82,2 iken, Ağustos
ayında %4,4 oranında artarak 85,9 değerine yükseldi. Ekonomik
güven endeksindeki artış, reel kesim (imalat sanayi), hizmet ve
perakende ticaret sektörü güven endekslerindeki artışlardan
kaynaklandı. TCMB tarafından, Temmuz 2020 dönemine ilişkin
"Uluslararası Rezervler ve Döviz Likiditesi Gelişmeleri" verileri
yayımlandı. Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası'nın resmi rezerv
varlıkları, Temmuz'da bir önceki aya göre %4,5 artarak 90,3 milyar
dolara çıktı.

AB Dış İlişkiler Yüksek Temsilcisi Josep Borrell, Doğu Akdeniz krizi
üzerinde Atina'yla diyalog geliştirilmemesi halinde Ankara'ya
yönelik yeni yaptırımlar uygulanabileceğini söyledi. Borrell, seyahat
yasağı ve varlıkların dondurulması gibi yaptırımların
genişletilebileceğini, Türk gemilerinin Avrupa limanlarına,
tedariklerine ve ekipmanlarına erişimden mahrum bırakılabileceğini
bildirdi. Borrell, ekonomik yaptırımların da gündemde olduğunu
ifade etti. Dışişleri Bakanlığı AB'den gelen açıklamalara sert teki
gösterdi. Bugün yurtiçinde büyüme ve dış ticaret rakamları ön
planda olacak.

Euro Bölgesi

Euro Bölgesi ekonomik güven endeksi Ağustos ayında 87,7 ile
beklentilerin üzerinde açıklandı. Beklentinin üzerinde açıklanan
veriler, Euro Bölgesi'nde ekonomik güven, imalattan hizmet
sektörüne, şirketlerin pandemi kısıtlamalarının kaldırılmasından
faydalanması ile birlikte, Ağustos ayında da artarak iyileşmeye
devam ettiğini gösterdi. Almanya Şansölyesi Angela Merkel
koronavirüs krizinin Almanya’nın finansal durumunu zora
soktuğunu, zira pandeminin daha ne kadar süreceğinin kesin
olmadığını belirtti. 

ABD

ABD Başkanı Donald Trump, 3 Kasım'da yapılacak 59. başkanlık
seçimleri için aday gösterilmesini, cuma günü Beyaz Saray'da
yaptığı konuşma ile resmen kabul etti. ABD'de tüketici harcamaları
Temmuz ayında %1,9 ile beklenenden fazla arttış sağlarken, kişisel
gelirler söz konusu dönemde %0,2 düşmesi beklenirken %0,4
yükseldi.

Piyasa Verileri

Pariteler Son Günlük Değ.
(%)

Haftalık Değ.
(%)

Yılbaşı Değ.
(%)

USDTRY 7.3397 0.08 -0.53 23.37
EURTRY 8.7315 -0.41 0.33 30.83
EURUSD 1.1898 -0.07 0.94 6.07
GBPUSD 1.3325 -0.18 2.00 0.60
USDJPY 105.68 0.30 -0.28 -2.75

Sepetler Son Günlük Değ.
bp

Haftalık Değ.
bp

Yılbaşı Değ.
bp

½ $ + ½ € 8.0350 -0.50 1.25 172.30
Dolar Endeksi 92.3590 6.00 -95.00 -403.00
REK 69.3200 - - -690.00

Endeks Vadeliler Son Günlük Değ.
(%)

Haftalık Değ.
(%)

Yılbaşı Değ.
(%)

S&P 500 Yakın Vade 3,514.25 0.28 2.53 8.77
DAX Yakın Vade 13,072.50 0.37 0.06 -1.31
Dow Jones Yakın
Vade 28,682.00 0.25 1.57 0.61

Emtialar Son Günlük Değ.
(%)

Haftalık Değ.
(%)

Yılbaşı Değ.
(%)

Ons Altın 1,963.66 -0.07 1.79 29.37
Gram Altın 463.36 0.02 1.22 59.59
WTI 43.20 0.52 1.93 -29.39
BRENT 46.39 1.01 2.03 -30.56
Bakır 3.03 0.97 2.29 8.68

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 13.9800 -11.00 24.00 177.00
ABD 10 Yıllık 0.7240 0.00 7.00 -119.50
ABD 2 Yıllık 0.1310 -0.20 -2.40 -144.00
Almanya 10 Yıllık -0.4120 -0.60 8.10 -22.40
Almanya 2 Yıllık -0.6710 -0.40 0.80 -5.40

Gelişmekte Olan
Ülke Kurları Son Günlük Değ.

(%)
Haftalık Değ.

(%)
Yılbaşı Değ.

(%)
USDZAR 16.6179 0.17 -2.07 18.64
USDIDR 14,565.05 0.18 -0.36 4.90
USDTRY 7.3388 0.07 -0.54 23.36
USDRUB 74.1581 0.10 -0.60 19.46
USDBRL 5.3889 0.01 -3.97 34.06
USDCNY 6.8596 -0.08 -0.88 -1.49
USDMXN 21.8099 0.26 -0.85 15.34
USDCZK 21.9608 0.15 -0.84 -3.12
USDHUF 297.8650 0.13 -0.22 0.98
USDPLN 3.6879 0.04 -1.13 -2.79
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Euro/Dolar

Euro Bölgesi ekonomik güven endeksi ağustos ayında 87,7 ile
beklentilerin üzerinde açıklandı. Sanayi ve hizmet güveni ağustos
ayında 12,7 gerileme ile beklentilerin üzerinde toparlanma kaydetti.
ABD’de hanehalkı harcamaları temmuz ayında önceki aya göre
%1,9 artarken,  kişisel gelir ise söz konusu dönemde %0,2 düşmesi
beklenirken %0,4 yükseldi. Tüketici harcamalarındaki yavaşlama,
iki ay süren güçlü seyrin ardından ekonomik toparlanmada
durgunlaşma oluğunu işaret etti. Haftanın ilk işlem günü EUR/USD
paritesinde alıcılı seyrin devam ettiği gözlenirken, yükselişin
devamında 1,1916 seviyesi ilk direnç konumunda bulunurken,
1,1944 ve 1,1965 seviyeleri takip edilecek diğer dirençlerdir. Geri
çekilmelerde ise 1885 - 1,1850 ve 1,1826 seviyeleri destek
noktalarıdır.

Günlük Pivot Seviyeleri
   1.1955

  1.1942  

 1.1920   

1.1898    

 1.1886   

  1.1873  

   1.1851

GBP/USD

GBPUSD paritesi haftanın son gününde yıl içi zirvelerini aşarak son
9 ayın zirvelerini test etti.  Powell sonrası küresel dolar endeksinde
görülen geri çekilme ve yurtdışında risk iştahının yüksek
seyretmeye devam etmesi cuma günü partiede 1,3350 ile 2019 yılı
Aralık ayı zirvelerine doğru yükselişler görmemizi sağladı. Haftanın
son gününde İngiltere’de BoE başkanı Bailey’nin açıklamaları takip
edilirken ABD’de de veri akışı izlendi. Bugün hem İngiltere hem de
ABD’de önemli bir veri akışı bulunmuyor. Paritede bugün 1,3345
seviyesinin üzerinde 1,3369 ve 1,3420 seviyeleri önem
kazanacaktır. Olası geri çekilmelerde ise 1,3270 seviyesinin altında
1,3225 ve 1,3180 seviyeleri destek noktaları olarak takip edilebilir.

Günlük Pivot Seviyeleri
   1.3399

  1.3384  

 1.3355   

1.3325    

 1.3310   

  1.3296  

   1.3266
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USD/TRY

Dolar/TL kuru cuma günü 7,2810 ve 7,3763 seviyeleri arasında
dalgalanarak günü 7,3337 seviyesinden tamamladı. Haftanın son
gününe 7,33-7,35 bandında başlayan Dolar/TL kuru Powell sonrası
gelişen ülke para birimlerinin dolara karşı değer kazanmasıyla 7,28
ile son bir haftanın en düşüklerine geriledi. Cuma günü toplanan
AB Dışişleri Bakanları’nın Doğu Akdeniz’deki gelişmelere bağlı
olarak Türkiye’ye yaptırım söylemlerinde bulunmaları TL varlıkların
fiyatlamalarında öğleden sonra etkili oldu. Dolar endeksi ise Powell
sonrası son 10 günün en düşüklerine geriledi. Bugün yurtiçinde
2.çeyrek büyüme ve dış ticaret dengesi rakamları izlenecek. Sabah
08:00 itibariyle küresel dolar endeksi 92,3 seviyelerinden, Dolar/TL
kuru ise 7,33’lü seviyelerden işlem görüyor. 

Günlük Pivot Seviyeleri
   7.3880

  7.3714  

 7.3556   

7.3397    

 7.3231   

  7.3066  

   7.2907

EUR/TRY

Euro/TL kuru haftanın son işlem günü 8,6734 ve 8,7441 seviyeleri
arasında dalgalanarak günü 8,6947 seviyesinden kapattı. Euro
Bölgesi'nde ekonomik güven, imalattan hizmet sektörüne,
şirketlerin pandemi kısıtlamalarının kaldırılmasından faydalanması
ile birlikte, ağustos ayında da artarak iyileşmeye devam ettiğini
gösterdi. Yurt içinde ise ekonomik güven endeksi temmuz ayında
82,2 iken, Ağustos ayında %4,4 oranında artarak 85,9 değerine
yükseldi. Ekonomik güven endeksindeki artış, imalat sanayi, hizmet
ve perakende ticaret sektörü güven endekslerindeki artışlardan
kaynaklandı. Almanya’da TÜFE verisinin açıklanması beklenirken,
yurt içinde dış ticaret dengesi, büyüme ve gündeme dair gelişmeler
ön planda olacak.

Günlük Pivot Seviyeleri
   8.7984

  8.7774  

 8.7545   

8.7315    

 8.7105   

  8.6896  

   8.6666
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XAU/USD

Altın fiyatlarındaki hareketlilik devam ediyor. Jackson Hole
toplantısında geçtiğimiz hafta konuşma yapan Fed Başkanı, yeni
enflasyon stratejilerini açıklamalarıyla altında yukarı yönde tepki
vermişti. ABD ekonomisiyle ilgili belirsizliklerin sürüyor olması,
virüsün durumu derken altında yön arayışında. Bugün için
açıklanacak önemli bir veri akışı bulunmuyor. Ancak altın için haber
akışları yakından takip edilebilir. Altında, 1975$ en yakın direnç
noktası olarak görülüyor. Bu direncin üzerinde ısrarcı olması
durumunda sırasıyla 1981$-1988$ dirençleri izlenebilir. Geri
çekilmelerde, 1962$-1955$ ve 1950$ destekleri ön plana çıkıyor. 
 

Günlük Pivot Seviyeleri
   1,985.58

  1,981.09  

 1,972.11   

1,963.13    

 1,958.64   

  1,954.15  

   1,945.17

DAX Yakın Vade

Powell’ın mesajları sonrasında hisse piyasaları haftanın son işlem
gününe görece pozitif bir seyirle başlarken, günün ilerleyen
bölümünde kâr satışları ve dalgalı bir fiyatlama etkili oldu.  Euro
Bölgesi'nde ekonomik güven toparlanmasını sürdürdü. Avrupa
genelinde son dönemde vaka sayılarında hız kazanan artış ise
dikkat çekiyor. Avrupa borsaları cuma gününü düşüşle
tamamlarken, DAX vadeli kontratı günü %0,21 oranında düşüşle
13.063 puandan kapattı. Ekonomik veri akışları ve salgın kaynaklı
gelişmeler yakından izlenmeye devam edilecektir. Bu sabah
alımların etkili olduğu DAX vadelisinde, yükselişlerde 13.190 –
13.245 ve 13.305 seviyeleri direnç olarak takip edilebilir. Geri
çekilmelerde ise 13.030 - 12.942 ve 12.830 destek konumunda
bulunmaktadır.

Günlük Pivot Seviyeleri
   13,207.67

  13,180.33  

 13,125.67   

13,071.00    

 13,043.67   

  13,016.33  

   12,961.67
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Dow Jones Yakın Vade

Geçtiğimiz hafta Fed Başkanı Powell'ın mesajları ve cuma günü
beklentileri karşılayan ABD verilerinin etkisiyle ABD endeksleri
haftayı pozitif kapattı. Dow Jones Endeksi cuma gününü %0.57
artışla 28.653 puandan tamamladı. Vadeli piyasada Dow Jones
Endeksi bu sabah hafif alıcılı seyrediyor. Bugün özelinde
açıklanacak önemli bir ABD verisi bulunmuyor. Endeksler için
bugün haber akışları izlenebilir. Bu haftanın kalanında açıklanacak
ABD verileri, ABD ile Çin arasındaki açıklamalar yine gündemde
kalmaya devam edebilir. Sözleşme için sırasıyla 28.772-28.783-
28.806 direnç seviyeleri olarak takip edilebilir. Geri çekilmelerde,
28.640-28.559-28.488 destek noktaları olarak karşımıza çıkıyor. 

Günlük Pivot Seviyeleri
   28,886.33

  28,834.67  

 28,758.33   

28,682.00    

 28,630.33   

  28,578.67  

   28,502.33

S&P 500 Yakın Vade

S&P 500 Endeksi cuma günü %0.67 artışla 3.508 puandan günü
tamamladı. Geçtiğimiz hafta, Jackson Hole toplantısında konuşan
Fed Başkanı Powell'ın mesajları ve cuma günü beklentilerin
üzerinde açıklanan ABD verileri sonrasında ABD'de endekslerde
haftayı pozitif kapatmış oldu. Yeni haftada vadeli piyasada S&P
500 Endeksi sınırlı yükselişle işlem görüyor. Bugün ABD'de
açıklanacak önemli bir veri bulunmuyor. ABD endeksleri için olası
haber akışlarına karşı dikkatli olunabilir. Sözleşme için 3.525-3.530
en yakın direnç alanları olabilir. Bu dirençlerin üzerinde 3.538
direnci takip edilebilir. Olası aşağı yönlü sarkmaların oluşması
durumunda 3.509-3.500 ve 3.486 destekleri izlenebilir. 

Günlük Pivot Seviyeleri
   3,539.00

  3,531.75  

 3,523.00   

3,514.25    

 3,507.00   

  3,499.75  

   3,491.00
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Brent Petrol

Petrol fiyatları açısından geçtiğimiz hafta Laura Kasırgası oldukça
önemliydi. Kasırganın etkisi fiyatlamalar üzerinde de hissedildi.
Yeni haftaya başlarken, kasırganın az zararla atlatılması ve
rafinelerin zarar görmemesi petrol açısından olumlu. Kasırga için
en kötü senaryoların geride bırakıldığı belirtiliyor. Bu sabah, Brent
petrol yataya yakın işlem görüyor. Bugün için petrol fiyatlarını
etkileyecek önemli bir veri açıklanmayacak. Ancak piyasadaki
gelişmeler ve haber akışları önemli olabilir. Brent petrolde, 46,16$-
46,30$ en yakın dirençleri, bir sonraki direnç alanı 46,48$
seviyesinden geçiyor. Geri çekilmelerde, 45,89$-45,75$ ve 45,60$
seviyeleri destek konumunda. 

Günlük Pivot Seviyeleri
   46.91

  46.65  

 46.52   

46.39    

 46.13   

  45.87  

   45.74

USD/JPY

ABD Merkez Bankası Başkanı J. Powell'ın para politikası
stratejisine yönelik geçen hafta verdiği mesajlar ve beklenenden iyi
gelen makroekonomik veriler küresel risk iştahını destekleyen
etkenler oldu. ABD'de hanehalkı harcamaları temmuz ayında
önceki aya göre beklentilerin üzerinde %1,9 art ış gösterirken,
kişisel gelirler söz konusu dönemde %0,4 yükseldi. Japonya’da bu
sabah temmuz ayına ait sanayi üretimi verisi takip edildi. Sanayi
üretimi aylık bazda %8 yükselerek 1978'den bu yana en güçlü
yükselişini kaydetti. Rekor daralmanın ardından artan otomobil
üretiminin sanayide toparlanma kaydedildiğine yönelik sinyal
vererek yükseldi. Paritede yükselişlerde 105,85 – 106,15 – 106,30
seviyeleri direnç, 105,40 – 105,28 VE 105,10 seviyeleri destek
konumundadır.

Günlük Pivot Seviyeleri
   106.39

  106.10  

 105.89   

105.68    

 105.38   

  105.09  

   104.88
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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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