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Piyasa Gündemi

Ağustos ayı TÜFE rakamı %1,00’lik piyasa beklentilerine karşılık
aylık bazda %0,86’lık bir artış kaydederken, yıllık TÜFE %11,77
oldu.  Avrupa’da açıklanan hizmet PMI rakamları toparlanmanın hız
kestiğine işaret ederken, ABD’deki ISM hizmet PMI rakamı
beklentilerin bir miktar altında kaldı. Ekonomik veri akışları ve
salgın kaynaklı gelişmeler önemini korumaya devam ediyor. Bugün
ABD’de tarım dışı istihdam raporu takip edilecek.

Açıklanacak Önemli Ekonomik Veriler  

•    15:30 ABD – Tarım Dışı İstihdam Raporu Önem: Yüksek
•    15:30 ABD – Ortalama Saatlik Kazançlar Önem: Yüksek 

Türkiye
Tüketici Fiyat Endeksi Ağustos'ta aylık bazda %0,86, Yurt İçi Üretici
Fiyat Endeksi %2,35 artış gösterdi. Yıllık enflasyon tüketici
fiyatlarında %11,77, yurt içi üretici fiyatlarında %11,53 oldu. Bir
önceki yılın aynı ayına göre artışın düşük olduğu diğer ana gruplar
sırasıyla, yüzde 6,37 ile haberleşme, %6,61 ile eğlence ve kültür ve
%8,50 ile eğitim oldu. TCMB tarafından haftalık para, banka ve
menkul kıymet istatistikleri yayımlandı. Merkez Bankası'nın brüt
döviz rezervleri geçen hafta 3.84 milyar dolar azalarak 41.594
milyar dolara indi. Bankanın verilerine göre, yabancı yatırımcılar
geçen hafta net 72 milyon dolarlık menkul kıymet sattı. NATO
Genel Sekreteri Jens Stoltenberg, Türkiye ve Yunanistan'ın Doğu
Akdeniz'de çatışmayı önleme mekanizmaları kurmak için teknik
görüşmeler yapmak üzere mutabakata vardığını açıkladı. TCMB,
yerli ve yabancı yatırımcılarla ekonomistlere sunum yaptı.
 Sunumda ikinci çeyrekte salgın nedeniyle hızla gerileyen iktisadi
faaliyetlerin, Mayıs ayından bu yana güç kazanmakta olduğunu,
fiyat istikrarı ve finansal istikrar amaçları doğrultusunda elindeki
bütün araçları kullanmaya devam edileceği belirtildi.

Euro Bölgesi
Euro Bölgesi hizmet sektörü satın alma yöneticileri endeksi ağustos
ayında, temmuz ayındaki 54,7 puandan, 4,2 puan düşüşle 50,5
puana geriledi. Bölgenin bileşik satın alma yöneticileri endeksi
ağustos ayında, temmuz ayındaki 54,9 puandan, COVID-19
salgınında yeni bir artış endişeleri nedeniyle 51,9 puana geriledi.
Almanya'da ise Ağustos ayı hizmet sektörü PMI'ı beklentinin
üzerinde çıkarak 52,5 seviyesinde gerçekleşti. Fransa hükümeti
uzun zamandır beklenen 100 milyar euro değerindeki teşvik
paketini açıkladı. "Fransa’nın Yeniden Açılması” isimli paket maaş
desteklerini, özel sektör için vergi kesintilerini ve çevre projelerinin
desteklenmesini içeriyor.

ABD
ABD Hazine Bakanı Steven Mnuchin ABD'nin koronavirüsün
ekonomik etkilerini azaltmak için daha fazla teşviğe ihtiyacı
olduğunu düşündüğünü belirterek demokratlar ile beklemede kalan
teşvik görüşmelerini sürdüreceklerini bildirdi. ABD'de işsizlik maaşı
başvuruları geçen hafta 881,000 ile beklentinin altında gerçekleşti.
Ülkede dış ticaret açığı da temmuzda bir önceki aya kıyasla %18,9
artarak 63,6 milyar dolar ile 12 yılın en yüksek seviyesine çıktı. ISM
hizmet PMI ise ağustos ayında 56,9 seviyesinde açıklanarak sınırlı
geri çekilme kaydetti. Ağustos verisi hizmet sektörü faaliyetlerinde
yavaşlamaya işaret etti. ABD Başkanı Trump, koronavirüse karşı 3
aşı adayının son klinik aşamada olduğunu belirten Trump, "Aşı
belki ekim sonundan önce dağıtılır. Bunu seçimler yaklaştığı için
değil, insanların hayatını kurtarmak istediğimiz için yapacağız."
açıklamasında bulundu.

Piyasa Verileri

Pariteler Son Günlük Değ.
(%)

Haftalık Değ.
(%)

Yılbaşı Değ.
(%)

USDTRY 7.4520 0.20 1.61 25.26
EURTRY 8.8239 0.04 0.64 32.22
EURUSD 1.1841 -0.09 -0.55 5.56
GBPUSD 1.3276 -0.03 -0.56 0.22
USDJPY 106.17 -0.02 0.76 -2.30

Sepetler Son Günlük Değ.
bp

Haftalık Değ.
bp

Yılbaşı Değ.
bp

½ $ + ½ € 8.1178 3.95 7.77 180.57
Dolar Endeksi 92.8400 4.30 54.10 -354.90
REK 69.3200 - - -690.00

Endeks Vadeliler Son Günlük Değ.
(%)

Haftalık Değ.
(%)

Yılbaşı Değ.
(%)

S&P 500 Yakın Vade 3,442.00 -0.56 -1.78 6.53
DAX Yakın Vade 13,004.50 -0.24 -0.15 -1.83
Dow Jones Yakın
Vade 28,254.00 -0.34 -1.25 -0.89

Emtialar Son Günlük Değ.
(%)

Haftalık Değ.
(%)

Yılbaşı Değ.
(%)

Ons Altın 1,935.34 0.25 -1.51 27.50
Gram Altın 463.69 0.47 0.09 59.71
WTI 41.07 -0.57 -4.43 -32.86
BRENT 43.99 -0.45 -4.22 -34.16
Bakır 3.01 -0.13 -0.60 8.02

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 0.6400 0.40 -8.40 -127.90
ABD 2 Yıllık 0.1310 0.40 -0.20 -144.00
Almanya 10 Yıllık -0.4870 0.00 -8.10 -29.90
Almanya 2 Yıllık -0.7140 -1.30 -4.70 -9.70

Gelişmekte Olan
Ülke Kurları Son Günlük Değ.

(%)
Haftalık Değ.

(%)
Yılbaşı Değ.

(%)
USDZAR 16.7559 0.16 1.00 19.63
USDIDR 14,768.00 -0.20 1.57 6.36
USDTRY 7.4520 0.20 1.61 25.26
USDRUB 75.2875 0.01 1.62 21.28
USDBRL 5.2914 -0.01 -1.80 31.64
USDCNY 6.8431 -0.06 -0.32 -1.72
USDMXN 21.6889 0.16 -0.29 14.70
USDCZK 22.3058 0.16 1.72 -1.60
USDHUF 303.2660 0.10 1.95 2.82
USDPLN 3.7519 0.20 1.78 -1.10
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Euro/Dolar

Euro, ECB yetkililerinin güçlü euroya ilişkin endişelerini dile
getirmeleri ile birlikte kayıplarını sürdürdü. Euro Bölgesi hizmet
sektörü PMI endeksi ağustos ayında, temmuz ayındaki 54,7
puandan, 4,2 puan düşüşle 50,5 puana geriledi. Gerilemede vaka
sayılarındaki artışla birlikte ikinci dalga endişeleri etkili oldu.
Almanya'da ise Ağustos ayı hizmet sektörü PMI'ı beklentinin
üzerinde çıkarak 52,5 seviyesinde gerçekleşti. ABD’de ise ISM
hizmet PMI 56,9 seviyesinde açıklanarak sınırlı düşüş kaydetti.
Ülkede dış ticaret açığı da temmuzda bir önceki aya kıyasla %18,9
artarak 63,6 milyar dolar ile 12 yılın en yüksek seviyesine çıktı.
Paritede 1,1850 seviyesinin altındaki fiyatlamalarda 1,1820 -
1,1780 ve 1,1755 seviyeleri destek, 1,1885- 1,1916 ve 1,1935
seviyeleri dirençlerdir.

Günlük Pivot Seviyeleri
   1.1875

  1.1867  

 1.1854   

1.1841    

 1.1833   

  1.1825  

   1.1812

GBP/USD

GBPUSD paritesi aybaşında test ettiği yıl içi zirve seviyelerinin
ardından dün de zayıf bir seyir izledi. Hem küresel dolar
endeksindeki toparlanma hem de dün İngiltere’de açıklanan hizmet
PMI rakamı 58 ile güçlü seyretmesine karşın beklenti rakamı 60’ın
altında kalması kayıplarda etkiliydi. ABD’de açıklanan haftalık
istihdam ve hizmet PMI verileri ise olumlu bir görünüm sergiledi.
Dün ayrıca İngiltere’de BoE başkanı Bailey’nin açıklamaları
izlenirken ülkede açıklanan vak sayısı son 3 ayın zirvesine ulaştı.
Bugün ABD’de açıklanacak tarım dışı istihdam verisi önemli olacak.
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
   1.3331

  1.3314  

 1.3295   

1.3276    

 1.3259   

  1.3242  

   1.3223
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USD/TRY

Dolar/TL kuru dün 7,3734 ve 7,4522 seviyeleri arasında
dalgalanarak günü 7,4369 seviyesinden tamamladı. Perşembe
gününe zirvelerine yakın seviyelerden başlayan Dolar/TL kuru
sabah açıklanan beklentilerle uyumlu Ağustos ayı enflasyon
verisinin ardından yukarı yönlü hareket etti ve gün içinde 7,45 ile
yeni tarihi zirvelerini test etti. Gün içinde 93 seviyelerine yakın işlem
gören küresel dolar endeksi ise öğleden sonra bir miktar kayıpla
92,8 seviyelerine geri çekilirken, dolar gelişmekte olan para
birimlerine karşı karışık bir görünüm sergiledi. Bugün ABD’de
açıklanacak tarım dışı istihdam verisi piyasaların seyri açısından
kritik olacak. Sabah 08:30 itibariyle küresel dolar endeksi 92,7
seviyelerinden, Dolar/TL kuru ise 7,43’lü seviyelerden işlem
görüyor. 

Günlük Pivot Seviyeleri
   7.4821

  7.4671  

 7.4596   

7.4520    

 7.4370   

  7.4220  

   7.4145

EUR/TRY

Euro/TL kuru gün içerisinde 8,7112– 8,8307 seviyeleri arasında
dalgalı bir seyir izledi ve günü 8,7988 seviyesinden tamamladı.
ECB yetkililerinin güçlü euroya ilişkin endişelerini dile getirmeleri ile
birlikte euro üzerindeki baskı devam etti. Euro Bölgesi hizmet
sektörü PMI endeksi ikinci dalga endişeleri nedeniyle ağustos
ayında, 4,2 puan düşüşle 50,5 puana geriledi. Yurt içinde enflasyon
rakamları takip edildi. Tüketici Fiyat Endeksi ağustos ayında %
0,86 artış kaydederken, yıllık enflasyon %11,77 oldu. Dün Merkez
Bankasının haftalık para banka verileri takip edildi. Merkez
Bankası'nın brüt döviz rezervleri geçen hafta, 3 milyar 840 milyon
dolarlık gerilemeyle 41 milyar 594 milyon dolara düştü. Bugün yurt
içinde ve Euro Bölgesi’nde önemli bir ekonomik veri akışı
bulunmuyor. 

Günlük Pivot Seviyeleri
   8.8571

  8.8416  

 8.8327   

8.8239    

 8.8083   

  8.7928  

   8.7839
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XAU/USD

Dolar endeksindeki toparlanma çabası, altının da yatay
seyretmesine neden oluyor. Bu hafta içerisinde 1992$ seviyesine
kadar yükselen ons altın, bu seviyenin üzerine geçemedi ve yerini
satışlara bıraktı. Son iki gündür 1925$ seviyesinin altına doğru
hareketinde de zorlandığını gözlemliyoruz. Piyasada, virüsün seyri,
Doların güçlenmeye başlaması derken altın açısından hareketli
geçiyor. Altına yönelik talep aslında hala sürüyor. Piyasadaki riskler
devam ettiği sürece altındaki talebin sürmesini bekliyoruz. Bugün
ABD tarım dışı istihdam verisi takip edilecek. Verinin Dolar ve altın
üzerinde yansımaları olabilir. Ons altın için 1932$-1925$ ve 1919$
destekleri olurken, 1946$-1952$ ve 1960$ seviyeleri ise direnç
konumunda.

Günlük Pivot Seviyeleri
   1,959.25

  1,950.66  

 1,943.00   

1,935.35    

 1,926.76   

  1,918.17  

   1,910.52

DAX Yakın Vade

Avrupa’da genelinde açıklanan hizmet PMI rakamları
toparlanmanın hız kestiğine işaret ederken, Almanya’da ise hizmet
PMI 50,8 olan beklentisine karşılık 52,5 olarak açıklandı. Gün
içerisinde Fransa’nın teşvik paketi açıklamasının da etkisiyle
Avrupa borsalarında pozitif bir seyir izlense de günün ilerleyen
bölümünde kazançların geri verildiği görüldü. ABD’de teknoloji
hisseleri öncülüğünde gelen satışlar küresel çapta satış baskısını
artırdı. Avrupa borsaları günü karışık düşüşlerle tamamlarken, DAX
vadeli kontratı günü %1,39’luk düşüşle 13.036 puandan tamamladı.
DAX vadeli kontratında aşağı yönlü hareketlerin devamında 12.950
- 12.845 ve 12.780 seviyeleri destek olarak izlenebilir. Tekrar
alımların etkili olması durumunda ise 13.105 - 13.245 ve 13.305
seviyeleri direnç konumundadır. 

Günlük Pivot Seviyeleri
   13,197.33

  13,134.17  

 13,069.33   

13,004.50    

 12,941.33   

  12,878.17  

   12,813.33
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Dow Jones Yakın Vade

Dow Jones Endeksi dünü %2.78 düşüşle 28.292 seviyesinden
kapattı. Bu hafta çoğunlukla pozitif kapanışlar yapan ABD
endeksleri, haftanın dördüncü işlem gününde kazançlarını sert bir
şekilde geri verdi. Teknoloji hisselerindeki satışların ABD
borsalarındaki seyri olumsuz etkilediği dikkat çekiyor. Diğer
yandan, ABD'de teşvik paketine yönelik belirsizlikler sürüyor ve
anlaşamadıklarına dair haberlerinde çıkması borsaları olumsuz
etkiliyor. Bugün ABD'de tarım dışı istihdam verisi açıklanacak.
Verinin Dolar ve borsalar üzerinde etkisi olabilir. Vadeli piyasada,
Dow Jones Endeksi hafif satıcılı seyrediyor. Sözleşme için 28.417
direnç noktasının üzerine doğru hareketinde 28.567 ve 28.726
dirençleri izlenebilir. Geri çekilmelerde, 28.149-27.991 ve 27.852
destekleri karşımıza çıkıyor. 

Günlük Pivot Seviyeleri
   28,642.33

  28,507.67  

 28,379.33   

28,251.00    

 28,116.33   

  27,981.67  

   27,853.33

S&P 500 Yakın Vade

Bu hafta rekor seviyeleri test eden S&P 500 Endeksi, dün
kazançlarını sert bir şekilde geri verdi. Endeks %3.46 düşüşle
3.456 puanla günü kapattı. ABD endekslerindeki satışların nedeni
ise teknoloji hisselerindeki satışlar olarak görülüyor. ABD'de hayata
geçirilmesi planlanan teşvik paketiyle ilgili belirsizlikte endeksler
açısından olumsuz algılandı. Bugün ABD tarım dışı istihdam verisi
açıklanacak. Verinin Dolar ve borsalar üzerinde etkisi hissedilebilir.
Bu sabah vadeli piyasada S&P 500 Endeksi hafif satıcılı işlem
görüyor. Sözleşme için 3.464-3.482 ve 3.500 seviyeleri direnç
noktaları olarak takip edilebilir. Geri çekilmelerde, 3.423-3.402 ve
3.377 seviyeleri ise destek konumunda. 

Günlük Pivot Seviyeleri
   3,489.33

  3,473.67  

 3,457.83   

3,442.00    

 3,426.33   

  3,410.67  

   3,394.83
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Brent Petrol

Brent petrol bu hafta 46,50$ seviyesine doğru yükselişinin ardından
piyasadaki dinamiklerin değişmesiyle yerini satışlara bıraktı.
Küresel piyasalarda, Doların güçlenmeye başlaması, OPEC'in
üretimi arttırdığına dair haberler ve virüste vaka artış sayısının
yükselmesiyle petrol fiyatları açısından olumsuz algılandı. Bu
gelişmeler devam ettiği müddetçe petrol fiyatları üzerinde baskının
devam edebileceğini düşünüyoruz. Petrol açısından da hareketli
günler geçtiği için olası haber akışlarına karşı dikkatli olunmalı.
Bugün ABD'de tarım dışı istihdam günü. Brent petrol için 43,42$ -
43,15$ ve 42,80$ seviyeleri destek olurken, 43,87$ - 44,25$ ve
44,62$ direnç noktaları olarak takip edilebilir. 
 

Günlük Pivot Seviyeleri
   44.56

  44.34  

 44.16   

43.99    

 43.76   

  43.54  

   43.36

USD/JPY

Küresel piyasalarda dün ağustos ayına ait hizmet PMI rakamları
takip edildi. ABD’de ISM hizmet PMI endeksi 56,9 seviyesinde
açıklanarak beklentilerin ve temmuz ayında bulunduğu seviyenin
altında açıklandı. Diğer yandan dış ticaret açığı da temmuzda bir
önceki aya kıyasla %18,9 artarak 63,6 milyar dolar ile 12 yılın en
yüksek seviyesine çıktı. ABD Hazine Bakanı Steven Mnuchin
ABD'nin koronavirüsün ekonomik etkilerini azaltmak için daha fazla
teşviğe ihtiyacı olduğunu düşündüğünü belirterek demokratlar ile
beklemede kalan teşvik görüşmelerini sürdüreceklerini bildirdi.
Budün açıklanacak tarım dışı istihdam rakamları paritede
volatilitenin yaşanmasına neden olabilir. Paritede alıcılı seyrin
devamında 106,42 – 106,68 ve 106,90 seviyeleri direnç, 106,00 –
105,85 ve 105,58 destek seviyeleridir.

Günlük Pivot Seviyeleri
   106.41

  106.32  

 106.24   

106.17    

 106.07   

  105.98  

   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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