
Forex Bülten 03 Eylül 2020

Piyasa Gündemi

Küresel ekonomilerde toparlanmanın devam etmesi ve aşı kaynaklı
iyimser beklentiler küresel risk iştahını desteklemeye devam ediyor.
Bugün küresel çapta açıklanacak hizmet PMI rakamları yakından
takip edilecek. Yurt içinde de ağustos ayı enflasyon rakamları
açıklanacak. Piyasadaki genel beklentiler TÜFE’nin aylık bazda
%1,00 artış kaydetmesi ve yıllık TÜFE’nin %11,89 olarak
gerçekleşmesi yönünde şekilleniyor. (Gedik Yatırım: %1,15 /
%12,09)

Açıklanacak Önemli Ekonomik Veriler 

•    10:00 Türkiye – TÜFE / ÜFE Önem: Yüksek
•    17:00 ABD –ISM Hizmet PMI Önem: Yüksek

Türkiye

Ticaret Bakanlığı'nın ağustos ayı geçici dış ticaret istatistiklerinden
oluşan veri bülteni açıklandı. Buna göre, GTS'ye göre ihracat
ağustosta geçen yılın aynı ayına göre %5,74 azalarak 12 milyar
463 milyon dolar olarak kayıtlara geçti. İthalat, %20,64 artarak 18
milyar 776 milyon dolara, dış ticaret hacmi %8,52 artarak 31 milyar
239 milyon dolara, dış ticaret açığı da %169,7 artışla 6 milyar 312
milyon dolara yükseldi. İhracatın ithalatı karşılama oranı %66,4
olurken altın hariç ihracatın ithalatı karşılama oranı ise %82,9
değerine ulaştı. ABD Dışişleri Bakanı Pompeo, Güney Kıbrıs Rum
Yönetimi lideri Anastasiadis ile yaptığı telefon görüşmesinde,
ABD'nin Rum yönetimine yönelik silah ambargosunu 2021 mali yılı
için kaldırdığını bildirdi. Dışişleri Bakanlığı, ABD'nin Güney Kıbrıs
Rum Yönetimi'ne yönelik silah ambargosunu kaldırması kararına
ilişkin, "ABD'nin bölge barış ve istikrar ortamını zehirleyen bu tür bir
kararın altına imza atması müttefiklik ruhuyla da
bağdaşmamaktadır." ifadesini kullandı. Bugün yurt içinde enflasyon
rakamları ön planda olacak.

Euro Bölgesi

Avrupa İstatistik Ofisi, Avrupa Birliği ve Euro Bölgesi'nin temmuz
ayı ÜFE verilerini yayımladı. Buna göre, 19 üyeli Euro Bölgesi'nde
ÜFE, temmuz ayında haziran ayına kıyasla % 0,6 yükseldi. ÜFE,
2019'un temmuz ayına göre ise% 3,3 geriledi.

ABD

ADP Araştırma Enstitüsü'nün açıkladığı verilere göre, ABD'de özel
sektör istihdamı Ağustos ayında 428,000 arttı. ABD'de firmalar
Ağustos ayında beklenenden daha az kişiyi işe aldı ve  bu durum,
istihdamım pandemi öncesi seviyelerin oldukça altında kalması ile
birlikte, işgücü piyasasındaki toparlanmanın yavaş seyretmeye
devam ettiğini işaret etti. Fabrika siparişleri temmuzda yüzde 6'lık
artış beklentisini aşarak yüzde 6.4 arttı ve 466,1 milyar dolar
değerine ulaşarak, üç aylık bir artış serisi yakaladı. Fed, Amerikan
ekonomisindeki mevcut duruma ilişkin değerlendirmelerin yer aldığı
"Bej Kitap" raporunun Ağustos 2020 sayısını yayımladı. Fed,
ekonomik faaliyetin çoğu bölgede arttığını ancak koronavirüs
salgınından önceki seviyelerin oldukça altında kaldığını belirterek,
genel görünümün ılımlı şekilde iyimser olduğunu bildirdi. ABD
Hastalık Kontrol ve Önleme Merkezi (CDC), tüm eyaletlerdeki
sağlık çalışanlarına koronavirüs salgınında yüksek risk grubunda
olanlara Ekim sonuna kadar olası aşı dağıtımı yapılabilecek şekilde
hazırlanmaları çağrısında bulundu.

Piyasa Verileri

Pariteler Son Günlük Değ.
(%)

Haftalık Değ.
(%)

Yılbaşı Değ.
(%)

USDTRY 7.3928 0.10 0.45 24.27
EURTRY 8.7282 -0.33 0.31 30.78
EURUSD 1.1806 -0.43 -0.14 5.25
GBPUSD 1.3298 -0.40 0.73 0.39
USDJPY 106.24 0.06 -0.30 -2.23

Sepetler Son Günlük Değ.
bp

Haftalık Değ.
bp

Yılbaşı Değ.
bp

½ $ + ½ € 8.0783 -0.20 1.55 176.63
Dolar Endeksi 92.9900 26.50 48.20 -339.90
REK 69.3200 - - -690.00

Endeks Vadeliler Son Günlük Değ.
(%)

Haftalık Değ.
(%)

Yılbaşı Değ.
(%)

S&P 500 Yakın Vade 3,572.50 -0.19 2.50 10.57
DAX Yakın Vade 13,293.00 0.55 2.07 0.35
Dow Jones Yakın
Vade 29,049.00 -0.14 2.04 1.90

Emtialar Son Günlük Değ.
(%)

Haftalık Değ.
(%)

Yılbaşı Değ.
(%)

Ons Altın 1,935.35 -0.39 0.31 27.51
Gram Altın 460.00 -0.39 0.80 58.44
WTI 41.45 -0.25 -3.63 -32.24
BRENT 44.44 -0.13 -2.66 -33.48
Bakır 3.04 -0.39 1.24 8.97

Tahviller Son Günlük Değ.
bp

Haftalık Değ.
bp

Yılbaşı Değ.
bp

Türkiye 2 Yıllık 13.2200 -6.00 1.00 144.00
Türkiye 10 Yıllık 13.5100 -11.00 -89.00 130.00
ABD 10 Yıllık 0.6560 0.70 -10.00 -126.30
ABD 2 Yıllık 0.1370 0.20 -2.30 -143.40
Almanya 10 Yıllık -0.4830 -1.00 -7.90 -29.50
Almanya 2 Yıllık -0.7080 -0.90 -4.50 -9.10

Gelişmekte Olan
Ülke Kurları Son Günlük Değ.

(%)
Haftalık Değ.

(%)
Yılbaşı Değ.

(%)
USDZAR 16.8539 0.23 -1.21 20.33
USDIDR 14,830.05 0.09 0.76 6.81
USDTRY 7.3928 0.10 0.45 24.27
USDRUB 75.5832 0.41 0.86 21.75
USDBRL 5.3416 -0.02 -4.06 32.88
USDCNY 6.8408 0.03 -0.71 -1.76
USDMXN 21.7753 0.30 -1.69 15.16
USDCZK 22.3120 0.45 0.38 -1.57
USDHUF 303.8210 0.53 0.84 3.00
USDPLN 3.7435 0.61 0.33 -1.32
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Euro/Dolar

ECB Baş ekonomisti Lane’in euronun geldiği seviyenin ECB’nin
yürüttüğü para politikasına yansıyacağını belirtmesi ve bunun
endişe oluşturduğunu ifade etmesi euronun kazançlarını geri
vermesinde etkili oldu. Euro Bölgesi'nde ÜFE, temmuz ayında aylık
bazda % 0,6 yükselirken, yıllık bazda % 3,3 geriledi. ABD’de
ADP'nin açıkladığı özel sektör istihdam verisi ağustos ayında
beklenenin altında artarak, işgücündeki toparlanmanın zaman
alacağına işaret etti. Fabrika siparişleri ise temmuzda %6,4 artarak
beklentileri aşarak üç aylık bir artış serisi yakaladı.Önceki gün
yaşanan yükseliş sonrası gelen satışla gerilemenin devam
ettiği paritede 1,1780 – 1,1755 ve 1,1712 seviyeleri destek olarak
öne çıkmaktadır. Alımların tekrar etkili olması durumunda 1,1850-
1,1885 ve 1,1916 seviyeleri dirençlerdir.

Günlük Pivot Seviyeleri
   1.1907

  1.1882  

 1.1844   

1.1806    

 1.1781   

  1.1757  

   1.1718

GBP/USD

GBPUSD paritesinde dün dolar endeksindeki tepki yükselişlerinin
de etkisiyle değer kayıpları görüldü parite yeniden 1,33 seviyesinin
altına geriledi. Dün Brexit baş müzakerecisi AB yetkilisi Barnier’in
sürece yönelik olumsuz açıklamaları ve pazartesi günü 91,7
seviyelerini test eden dolar endeksinin yeniden 93 seviyelerine
tırmanması paritenin aşağıya gelmesinde etkiliydi. Ayrıca gün
içinde ABD’de açıklanan özel sektör istihdam ve fabrika siparişleri
verileri izlendi. Bugün paritenin her iki tarafında da hizmet PMI
verileri ve ABD haftalık işsizlik verisi takip edilecek. Paritede bugün
1,3330 seviyesinin üzerinde 1,3396 ve 1,3420 seviyeleri önem
kazanacaktır. Olası geri çekilmelerde ise 1,3280 seviyesinin altında
1,3230 ve 1,3170 seviyeleri destek noktaları olarak takip edilebilir.

Günlük Pivot Seviyeleri
   1.3412

  1.3384  

 1.3341   

1.3298    

 1.3270   

  1.3243  

   1.3200
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USD/TRY

Dolar/TL kuru dün 7,3587 ve 7,4033 seviyeleri arasında
dalgalanarak günü 7,3858 seviyesinden tamamladı. Eylül ayının ilk
gününde son 28 ayın en düşüğüne gerileyen küresel dolar
endeksinin tepki yükselişlerini dün de devam ettirmesi ve
gelişmekte olan para birimlerine karşı değerlenmesi dün kurda
yukarı yönlü hareketler görmemize neden oldu. Yurtiçinde veri
akışının zayıf kaldığı günde jeopolitik gelişmelere yönelik gündem
takip edildi. ABD’de açıklanan özel sektörü istihdam verisi
beklentilerin altında artış gösterirken fabrika siparişleri tahminlerin
üzerinde gerçekleşti. Bugün yurtiçinde enflasyon verisi yurtdışında
hizmet PMI rakamları takip edilecek. Sabah 08:35 itibariyle küresel
dolar endeksi 92,9 seviyelerinden, Dolar/TL kuru ise 7,39’lu
seviyelerden işlem görüyor. 

Günlük Pivot Seviyeleri
   7.4264

  7.4119  

 7.4024   

7.3928    

 7.3783   

  7.3638  

   7.3543

EUR/TRY

Euro/TL kuru gün içerisinde 8,7285 -  8,7814 seviyeleri arasında
dalgalı bir seyir izledi ve günü 8,7512 seviyesinden tamamladı.
ECB Baş ekonomisti Lane’in eurodaki değer kazancına ilişkin
söylemleri euro üzerinde baskının yaşanmasında etkili oldu. Diğer
yandan Euro Bölgesi'nde ÜFE, temmuz ayında haziran ayına
kıyasla %0,6 seviyesinde açıklanırken, 2019'un temmuz ayına göre
ise% 3,3 gerileme kaydetti. Yurt içinde Doğu Akdeniz kaynaklı
gelişme ve haber akışları ön planda bulunurken, bugün ağustos
ayına ait enflasyon rakamları takip edilecek. Avrupa’da ise önceki
gün beklentilere paralel gelen imalat PMI rakamlarının ardından
bugün ağustos ayı hizmet PMI rakamlarının açıklanması
bekleniyor.

Günlük Pivot Seviyeleri
   8.7946

  8.7768  

 8.7525   

8.7282    

 8.7103   

  8.6925  

   8.6682
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XAU/USD

Dolar endeksindeki toparlanma, ons altını da baskılıyor. Ons altın
yukarı yönde hareketinde zorlanıyor dolayısıyla bu sabah hafif
satıcılı bir seyir söz konusu. Dün akşam ABD borsalarındaki rekor
kapanışlarda altını etkiliyor. Dolayısıyla, altın için borsaların ve
doların seyri, virüsle ilgili gelişmeler aynı zamanda ABD verilerinin
durumu önemli olmaya devam ediyor. Bugün içinde ABD'den
açıklanacak PMI verileri var ve altın üzerinde etkisi sınırlı kalabilir.
Altın için 1.932$ - 1.925$ ve sonrasında 1.1919$ seviyesi destek
konumunda. Yukarıda 1.946$ - 1.952$ - 1.960$ seviyeleri ise
direnç konumunda izleniyor.  
 

Günlük Pivot Seviyeleri
   1,966.63

  1,958.91  

 1,947.17   

1,935.42    

 1,927.70   

  1,919.98  

   1,908.24

DAX Yakın Vade

Küresel ekonomilerde toparlanmanın devam etmesi ve aşı kaynaklı
iyimser beklentiler risk iştahını desteklemeye devam ediyor.
Küresel piyasalarda iyimser beklentiler ve risk iştahı gücünü
korurken, hisse piyasalarında dün alıcılı bir seyir etkili oldu.
Ekonomik veri akışları ve salgın kaynaklı gelişmeler önemini
korumaya devam ediyor. Avrupa borsaları günü %2’lere yaklaşan
yükselişlerle tamamlarken, DAX vadeli kontratı da günü %2,02’lik
yükselişle 13.221 seviyesinden kapattı. DAX vadeli kontratında
yukarı yönlü hareketlerin devam etmesi halinde 13.376 – 13.421 ve
13.525 seviyeleri direnç olarak takip edilebilir. Geri çekilmelerde ise
13.245 – 13.126 ve 12.965 seviyeleri destek konumunda
bulunmaktadır. Bugün küresel çapta açıklanacak hizmet PMI
rakamları piyasaların yakın takibinde yer alacaktır.

Günlük Pivot Seviyeleri
   13,444.83

  13,410.67  

 13,351.33   

13,292.00    

 13,257.83   

  13,223.67  

   13,164.33
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Dow Jones Yakın Vade

Dow Jones Endeksi dünü %1.59 artışla 29.100 seviyesinden
kapattı. ABD endeksleri üzerinde teşvik paketi beklentisi etkisini
gösterdi. Basında yer alan haberlere göre, ABD Hazine Bakanı
Steven Mnuchin'in ABD Temsilciler Meclisi Başkanı Nancy Pelosi
ile bir başka teşvik paketi için görüşmelere başladığı belirtiliyor. Bu
gelişme dün akşam ABD borsalarında pozitif kapanışları
destekledi. Diğer yandan, dün gün içerisinde açıklanan ABD ADP
verisi beklentilerin altında gerçekleşti ancak fiyatlamalar üzerinde
etkisinin sınırlı kaldığı gözlemleniyor. Bugün için ABD'den
açıklanacak PMI verileri var. Vadeli piyasada bu sabah Dow Jones
Endeksi hafif satıcılı işlem görüyor. Sözleşme için 29.130-29.185
dirençlerinin ardından 29.200 direnci karşımıza çıkıyor.
Sözleşmede olası geri çekilmelerde, 28.984-28.911 ve 28.851
destekleri takip edilebilir. 

Günlük Pivot Seviyeleri
   29,273.33

  29,210.67  

 29,129.33   

29,048.00    

 28,985.33   

  28,922.67  

   28,841.33

S&P 500 Yakın Vade

S&P endeksi %1.54 ile 3.580 puandan günü rekor seviyeyle
kapattı. ABD ekonomisinin toparlanmasına dair teşvik paketi
beklentisinin ABD endekslerinin yükselişine destekleyici olduğu
dikkat çekiyor. Basında yer alan bilgiye göre, ABD Hazine Bakanı
Steven Mnuchin'in ABD Temsilciler Meclisi Başkanı Nancy Pelosi
ile bir başka teşvik paketi için görüşmelere başladığı belirtiliyor. Bu
durum dün akşam ABD borsalarına olumlu yansıdı. Bunun dışında,
dün beklentilerin altında gelen ADP verisi ise fiyatlamalar üzerinde
çok fazla hissedilmedi. Dünkü rekor kapanışların ardından, bu
sabah vadeli piyasada S&P 500 Endeksi hafif satıcılı seyrediyor.
Bugün ABD'den açıklanacak veriler bulunuyor. Sözleşme için
3.565-3.553 ve 3.544 destekleri takip edilebilir. Yükselişinde ise
sırasıyla 3.582-3.590-3.595 dirençleri izlenebilir. 

Günlük Pivot Seviyeleri
   3,602.67

  3,594.58  

 3,583.42   

3,572.25    

 3,564.17   

  3,556.08  

   3,544.92
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Brent Petrol

Brent petrol bu sabah 44$ seviyesinin üzerinde seyrediyor ve düne
göre aşağı yönde bir eğim içerisinde olduğu görülüyor. Aslında
petrol üzerinde olan yeni bir haber bulunmuyor. Dolardaki bir miktar
toparlanma isteği, virüsle ilgili vaka sayılarındaki artış ve OPEC'in
üretimi arttırabileceğine dair söylentiler Brent petrol açısından
şimdilik olumsuz algılanıyor. Dolayısıyla bundan sonraki süreçte
de, petrol açısından haber akışlarını takip etmenin faydalı olacağını
düşünüyoruz. Brent petrolde, 44,15$ - 43,91$ desteklerinden sonra
43,59$ desteği karşımıza çıkıyor. Yukarıda ise 44,57$ - 44,82$ ve
45,01$ seviyeleri direnç konumunda. 

Günlük Pivot Seviyeleri
   44.99

  44.85  

 44.64   

44.44    

 44.30   

  44.16  

   43.96

USD/JPY

ABD’de ADP'nin açıkladığı özel sektör istihdam verisi ağustos
ayında beklenenin altında artarak, işgücündeki toparlanmanın
zaman alacağına işaret etti. Fed, Bej kitap raporunda ekonomik
faaliyetin çoğu bölgede arttığını ancak koronavirüs salgınından
önceki seviyelerin oldukça altında kaldığını belirterek, genel
görünümün ılımlı şekilde iyimser olduğunu bildirdi. Fabrika
siparişleri ise temmuzda %6,4 artarak beklentileri aşarak üç aylık
bir artış serisi yakaladı. Japonya’da bu sabah açıklanan hizmet PMI
beklentilere paralel 45,0 seviyesinde açıklanarak toparlanmayı
sürdürdü. Toparlanmanın yaşandığı USD/JPY paritesinde alıcılı
seyrin devamında 106,42 – 106,68 ve 106,90 seviyeleri direnç,
106,15 – 105,85 ve 105,58 seviyeleri desteklerdir.

Günlük Pivot Seviyeleri
   106.57

  106.46  

 106.35   

106.24    

 106.13   

  106.02  

   105.91
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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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