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Piyasa Gündemi

Türkiye Ekonomisi yılın ikinci çeyreğinde %9,9 oranında daralma
kaydederken, açıklanan rakam piyasa beklentisi olan %10,70’lik
daralma tahmininden daha iyi gerçekleşti. Tiktok'un ABD
operasyonlarını satma girişimine Çin’den yasal engel gelirken, iki
ülke ilişkileri izlenmeye devam edilecek. Veri akışları ve salgın
kaynaklı gelişmeler de gündemdeki yerini koruyor. Bugün küresel
çapta açıklanacak imalat PMI rakamları fiyatlamalar üzerinde etkili
olacaktır. 

Açıklanacak Önemli Ekonomik Veriler  
•    10:00 Türkiye – İmalat PMI Önem: Yüksek
•    17:00 ABD – ISM İmalat PMI Önem: Yüksek  

Türkiye 

Temmuz ayı dış ticaret verileri açıklandı. Buna göre, ihracat bir
önceki yılın aynı ayına göre %5,8 azalarak 15 milyar 12 milyon
dolar, ithalat %7,9 azalarak 17 milyar 709 milyon dolar oldu
Böylece, temmuz ayında dış ticaret açığı %18,2 azalarak 3 milyar
297 milyon dolardan, 2 milyar 697 milyon dolara geriledi. İhracatın
ithalatı karşılama oranı 2019 temmuz ayında %82,9 iken, 2020
temmuz ayında %77,2'ye geriledi.
TÜİK, yılın ikinci çeyreğine ait büyüme rakamlarını açıkladı.
Koronavirüsün ekonomi üzerindeki etkilerinin en yoğun hissedildiği
ikinci çeyrekte Türkiye ekonomisi %9,9 daraldı. Sektörlere göre en
yüksek daralma %25 ile hizmet sektöründe yaşanırken sanayi
sektörü de %16,5 daraldı. Öte yandan, finans ve sigorta faaliyetleri
ile bilgi ve iletişim faaliyetlerinde sırasıyla %27,8 ve %11 büyüme
kaydedildi. Büyüme rakamlarını değerlendiren Hazine ve Maliye
Bakanı Berat Albayrak, "2021'e pandeminin izlerini silerek girmekte
kararlıyız. 'V' çıkışının GSYİH verilerinde de göreceğiz." dedi.
TCMB ile Libya Merkez Bankası arasında mutabakat zaptı
imzalandı. Merkez Bankası tarafından dün yapılan açıklamada
merkez bankacılığı konularında iş birliğinin geliştirilmesine zemin
oluşturmasının hedeflendiği belirtildi.

Euro Bölgesi

Almanya Federal İstatistik Ofisi'nin öncü verilerine göre, ülkede
TÜFE, bu ay 2019'nın aynı dönemine kıyasla beklentilerin dahilinde
değişmedi. Ülkede enflasyon, aylık bazda ise %0,1 düşüş kaydetti.
TÜFE, temmuzda Katma Değer Vergisi (KDV) indirimi yapılmasının
etkisiyle 2016'dan beri ilk defa sıfırın altına düşerek %0,1
daralmıştı. Almanya'da hükümet Kovid-19 salgınına ilişkin alınan
önlemler dolayısıyla ekonominin yavaşlamasını engellemek
amacıyla KDV indirimine gitmişti. Buna göre 1 Temmuz-31 Aralık'ta
6 aylık dönemde %19 olan KDV oranı %16'ya, bazı temel tüketim
maddelerindeki %7'lik KDV oranı %5'e indirilmişti.

ABD

ABD Başkanı Donald Trump'ın, TikTok uygulamasının sahibi Çinli
teknoloji şirketi ByteDance'in ABD'deki operasyonlarını 90 gün
içinde elden çıkarmasına yönelik kararname yayımlamasının
ardından ByteDance'in varlıklarını satmasına Çin'den yasal engel
geldi. ABD Merkez Bankası (Fed) Başkan Yardımcısı Richard
Clarida, Fed'in yeni para politikası çerçevesinde düşük işsizlik
oranının tek başına faiz artırımı için yeterli olmadığını ifade etti.
Genel olarak ekonomik manzaranın 2012'den bu yana önemli
şekilde değiştiğini anımsatan Clarida, bunun sonucu olarak para
politikası stratejisinin de çeşitli boyutlarda gelişmesi gerektiğini
kabul ettiklerini dile getirdi.

Piyasa Verileri

Pariteler Son Günlük Değ.
(%)

Haftalık Değ.
(%)

Yılbaşı Değ.
(%)

USDTRY 7.3611 0.14 -0.44 23.73
EURTRY 8.8256 0.67 0.81 32.24
EURUSD 1.1985 0.41 1.26 6.84
GBPUSD 1.3406 0.27 1.94 1.21
USDJPY 105.73 -0.16 -0.62 -2.70

Sepetler Son Günlük Değ.
bp

Haftalık Değ.
bp

Yılbaşı Değ.
bp

½ $ + ½ € 8.0582 2.32 -1.55 174.62
Dolar Endeksi 91.8250 -30.40 -118.00 -456.40
REK 69.3200 - - -690.00

Endeks Vadeliler Son Günlük Değ.
(%)

Haftalık Değ.
(%)

Yılbaşı Değ.
(%)

S&P 500 Yakın Vade 3,508.25 0.26 1.90 8.58
DAX Yakın Vade 13,026.50 0.78 -0.37 -1.66
Dow Jones Yakın
Vade 28,485.00 0.24 1.04 -0.08

Emtialar Son Günlük Değ.
(%)

Haftalık Değ.
(%)

Yılbaşı Değ.
(%)

Ons Altın 1,985.39 0.89 2.97 30.80
Gram Altın 469.94 1.06 2.54 61.86
WTI 43.07 0.70 -0.77 -29.58
BRENT 45.91 0.55 -1.03 -31.27
Bakır 3.09 2.03 3.58 10.89

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 0.7110 0.50 2.30 -120.80
ABD 2 Yıllık 0.1310 -0.20 -2.20 -144.00
Almanya 10 Yıllık -0.4050 -0.90 3.70 -21.70
Almanya 2 Yıllık -0.6640 -1.10 -0.40 -4.70

Gelişmekte Olan
Ülke Kurları Son Günlük Değ.

(%)
Haftalık Değ.

(%)
Yılbaşı Değ.

(%)
USDZAR 16.7863 -0.91 -0.37 19.85
USDIDR 14,564.00 -0.19 -0.13 4.89
USDTRY 7.3611 0.14 -0.44 23.73
USDRUB 73.6183 -0.48 -2.13 18.59
USDBRL 5.4926 -0.01 -0.29 36.64
USDCNY 6.8153 -0.48 -1.41 -2.12
USDMXN 21.7822 -0.48 -0.53 15.20
USDCZK 21.8661 -0.64 -1.10 -3.54
USDHUF 295.9200 -0.67 -0.76 0.32
USDPLN 3.6602 -0.67 -1.58 -3.52
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Euro/Dolar

Almanya'da dün açıklanan tüketici fiyat endeksi, ağustosta temmuz
ayına göre %0,1 gerilerken geçen yılın ağustos ayına kıyasla
değişim göstermedi. ABD’de dün açıklanan önemli veri akışı
bulunmazken, ABD – Çin ilişkilerine yönelik haber akışı risk iştahı
üzerinde belirleyici olacağından ön planda kalmaya devam ediyor.
Bugün Avrupa ve ABD’de son dönemde toparlanma kaydeden
ağustos ayına ait imalat PMI rakamları takip edilecek. Dün dolarda
yaşanan değer kaybı EUR\USD paritesinde yükselişi desteklerken
bu sabah 1,1997 seviyesi test edildi. Alıcılı seyrin devamında
1,2000 – 1,2010 – 1,2025 seviyeleri direnç, geri çekilmelerde ise
fiyatlamanın 1,1965 seviyesinin altına sarkması durumunda 1,1916
ve 1,1885 seviyeleri öne çıkan destek noktalarıdır.

Günlük Pivot Seviyeleri
   1.2077

  1.2038  

 1.2011   

1.1985    

 1.1946   

  1.1907  

   1.1881

GBP/USD

GBPUSD paritesi haftanın ilk gününde yukarı yönlü sürdürdü ve yıl
içi zirvelerini genişletti. Önemli bir veri akışının bulunmadığı günde
dolar endeksinde ABD’de spot piyasaların açılışı sonrası zayıflığın
artarak devam etmesi paritenin sınırlı da olsa kazançlarını
artırmasını sağladı. Sabah itibariyle dolar endeksi son 28 ayın en
düşüğü 91i8 seviyelerinden işlem görürken paritede yükselişler
devam ediyor. Bugün hem İngiltere hem de ABD tarafında ağustos
ayı imalat PMI rakamları fiyat hareketlerinde belirleyici olabilir.
Paritede bugün 1,3422 seviyesinin üzerinde 1,3480 ve 1,3515
seviyeleri önem kazanacaktır. Olası geri çekilmelerde ise 1,3350
seviyesinin altında 1,3310 ve 1,3265 seviyeleri destek noktaları
olarak takip edilebilir.

Günlük Pivot Seviyeleri
   1.3494

  1.3456  

 1.3431   

1.3406    

 1.3368   

  1.3331  

   1.3306

444 0 435 www.gedikyatirim.com.tr

https://www.gedikyatirim.com.tr/


Gedik Forex Bülten 01 Eylül 2020

USD/TRY

Dolar/TL kuru dün 7,3225 ve 7,3774 seviyeleri arasında
dalgalanarak günü 7,3505 seviyesinden tamamladı. Yeni haftanın
ilk gününe 7,30 seviyesinin üzerinde sakin bir seyirle başlayan
Dolar/TL kurunda gün içinde yurtiçinde açıklanan 2.çeyrek büyüme
ve dış ticaret dengesi rakamları takip edildi.  Yurtdışında gündemin
sakin olduğu günde ABD’de spot piyasaların açılışıyla dolar
endeksindeki geri çekilmeye karşın öğleden sonra doların
gelişmekte olan para birimlerine karşı değer kazanması kurun
kapanışa doğru yeniden 7,35 seviyelerinin üzerine çıkmasını
sağladı. Bugün hem yurtiçinde hem de küresel tarafta imalat PMI
rakamları takip edilecek. Sabah 08:30 itibariyle küresel dolar
endeksi 91,8 seviyelerinden, Dolar/TL kuru ise 7,34’lü seviyelerden
işlem görüyor. 

Günlük Pivot Seviyeleri
   7.4121

  7.3896  

 7.3753   

7.3611    

 7.3386   

  7.3161  

   7.3018

EUR/TRY

Euro/TL kuru haftanın ilk işlem günü 8,6856 ve 8,8229 seviyeleri
arasında dalgalanarak günü 8,7648 seviyesinden kapattı.
Almanya'da dün açıklanan tüketici fiyat endeksi, ağustosta temmuz
ayına göre %0,1 gerilerken geçen yılın ağustos ayına kıyasla
değişim göstermedi. Yurtiçinde büyüme ve dış ticaret rakamları
takip edildi. Koronavirüs salgınının ekonomi üzerindeki etkilerinin
en yoğun hissedildiği ikinci çeyrekte ekonomi %9,9 daraldı. Dış
ticaret açığı ise temmuz'da yıllık bazda %18,2 azalarak 3 milyar
297 milyon dolardan, 2 milyar 697 milyon dolara geriledi. Bugün
Avrupa’da ve yurt içinde ağustos ayına ait imalat PMI rakamları
takip edilecek. Avrupa'da ağustos ayına ilişkin öncü PMI rakamları
beklentilerin altında kalırken, açıklanacak kesin rakamlar piyasalar
açısından önemli olacak.

Günlük Pivot Seviyeleri
   8.9168

  8.8749  

 8.8503   

8.8256    

 8.7837   

  8.7418  

   8.7172
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XAU/USD

Fed'in açıklamış olduğu yeni para politikası stratejisi fiyatlamalar
üzerinde etkisini korumaya devam ediyor. Bununla beraber,
Dolarında gevşek seyri, ABD borsalarının dünü karışık
tamamlaması da ons altının yukarı yönlü hareketini destekliyor. Bir
süre daha bunun yansımalarını altın üzerinde hissetmeye devam
edebiliriz. Bugün için ABD'de PMI verileri altın üzerinde etkili
olabilir. Diğer yandan, olası haber akışları, ABD borsalarının seyri
yakından takip edilmeli. Ons altın 1995$ direncini aşmayı başarırsa
bu durumda 2004$ ve sonrasında 2013$ dirençlerini takip
edebiliriz. Geri çekilmelerde, 1975$-1962$ ve 1952$ destekleri
izlenebilir. 
 

Günlük Pivot Seviyeleri
   2,019.52

  2,004.67  

 1,995.03   

1,985.38    

 1,970.53   

  1,955.68  

   1,946.04

DAX Yakın Vade

Yeni haftaya hafif alıcılı bir seyirle başlayan küresel hisse piyasaları
gün içinde kazançlarını geri vererek satıcılı bir seyir izledi.  Avrupa
genelinde son dönemde vaka sayılarında hız kazanan artış dikkat
çeken bir gelişme oluyor. Avrupa borsaları haftanın günü düşüşle
tamamlarken, DAX vadeli kontratı da günü %0,75 oranında düşüşle
12.926 puandan kapattı. Bu sabah hafif alıcılı bir seyrin izlendiği
DAX vadelisinde, yükselişlerin devamında 13.000 - 13.105 ve
13.190 seviyeleri direnç olarak takip edilebilir. Geri çekilmelerde ise
12.840 -12.732 ve 12.625 seviyeleri destek olarak izlenebilir.
Bugün Avrupa genelinde açıklanacak ağustos ayı imalat PMI
rakamları piyasaların yakın takibinde olacaktır. 

Günlük Pivot Seviyeleri
   13,155.00

  13,095.50  

 13,061.50   

13,027.50    

 12,968.00   

  12,908.50  

   12,874.50
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Dow Jones Yakın Vade

Dow Jones Endeksi Ağustos ayını %0.78 eksiyle 28.430 puandan
tamamladı. ABD borsaları son günlerdeki kazançlarını dün bir
miktar geri vermiş oldu. Hala, Fed'in açıkladığı geçen haftaki
açıklamalar piyasalar üzerinde etkisini koruyor. Bugün için ABD'de
PMI verileri takip edilecek. Verilerin, borsalar üzerinde etkisi sınırlı
olabilir. Bu sabah, Dow Jones Endeksi vadeli piyasalarda hafif
alıcılı seyrediyor. Sözleşme için 28.489 ve 28.549 dirençlerinden
sonra 28.612 direnci takip edilebilir. Geri çekilmelerde, 28.365-
28.292 destekleri ön plana çıkıyor. Bu desteklerin altına doğru
sarkmalarda 28.207 desteği izlenebilir.

Günlük Pivot Seviyeleri
   28,725.67

  28,606.33  

 28,546.67   

28,487.00    

 28,367.67   

  28,248.33  

   28,188.67

S&P 500 Yakın Vade

Ağustos ayının son günlerde, S&P 500 Endeksi rekor seviyeler test
etmişti. Ağustos ayı ise %0.22 kayıpla 3.500 puandan tamamladı.
ABD'de dün akşam endeksler karışık seyirler günü tamamlamış
oldu. Geçtiğimiz günlerdeki kazançların bir kısmını verdiler. Yeni bir
gelişme bulunmazken, Fed'in açıkladığı yeni para politikası
stratejisinin piyasalar üzerinde etkisinin sürdüğünü gözlemliyoruz.
Bugün ABD'de PMI verileri açıklanacak, verilerin borsalar üzerinde
etkisi sınırlı kalabilir. Bu sabah, vadeli piyasada hafif alıcılı seyirler
izleniyor. Sözleşme için 3.493 desteğinin altında 3.485 ve 3.478
seviyeleri izlenebilir. Yukarıda 3.512-3.519 dirençlerinin üzerinde
3.527 direnci takip edilebilir. 

Günlük Pivot Seviyeleri
   3,540.83

  3,524.67  

 3,516.58   

3,508.50    

 3,492.33   

  3,476.17  

   3,468.08
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Brent Petrol

Brent petrol 45-46$ aralığındaki seyrini korumaya devam ediyor.
Laura Kasırgasında en kötünün geride kalması, Brent açısından da
olumlu oldu ve fiyatlar üzerindeki baskı azaldı. Bundan sonraki
süreçte yine de petrol açısından dikkatli olunmalı. Olası haber
akışları yakından takip edilmeli. Brent petrolün, 46$ üzerine doğru
tepkisinde zayıf kaldığını gözlemliyoruz. Dolayısıyla Brent petrolün
daha da güçlenmesi için 46$ üzerinde kalıcı seyirlerin
görülmesinde fayda var. Şimdilik, Brent petrolde 45,89$ en yakın
direnç alanı olarak takip edilebilir. Bu direnç alanının üzerine doğru
hareketinde 46,10$ ve 46,30$ dirençleri karşımıza çıkıyor. Geri
çekilmelerde, 45,60$ ve 45,34$ destekleri yakından izleniyor. Bir
sonraki destek alanı ise 45,13$ olarak görülüyor. 
 

Günlük Pivot Seviyeleri
   46.40

  46.16  

 46.04   

45.91    

 45.67   

  45.43  

   45.31

USD/JPY

ABD’de dün açıklanan önemli veri akışı bulunmazken, ABD Merkez
Bankası Başkan Yardımcısı Richard Clarida’nın konuşması takip
edildi. Clarida Fed'in yeni para politikası çerçevesinde düşük
işsizlik oranının tek başına faiz artırımı için yeterli olmadığını ifade
etti. Bu sabah Japonya’da açıklanan ağustos ayın ait imalat PMI
ise 47,2 seviyesinde açıklanarak toparlanmaya devam etti. Diğer
yandan geçen hafta istifa eden Başbakan Abe'nin yerine gelecek
yeni başbakanın 17 Eylül'de düzenlenecek olağanüstü meclis
oturumunda seçilmesine yönelik haber akışı belirsizliğe ilişkin
endişelerin hafiflemesinde etkili oldu. Sınırlı geri çekilmenin
yaşandığı paritede 105,68 – 105,40 ve 105,10 seviyeleri destek,
toparlanmalarda ise kısa vadede 105,85 – 106,00 ve 106,15 direnç
seviyeleridir.

Günlük Pivot Seviyeleri
   106.41

  106.22  

 105.98   

105.73    

 105.54   

  105.35  

   105.10
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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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