
Forex Bülten 07 Eylül 2020

Piyasa Gündemi

Mayıs ayından itibaren ekonomilerde gözlenen toparlanma ve aşı
kaynaklı iyimser beklentiler küresel risk iştahı ve piyasaları
destekleyen temel gelişmeler olurken, salgın kaynaklı mevcut
endişeler aşağı yönlü risk oluşturuyor. Yeni haftanın ilk gününde
ekonomik veri akışı sakin seyrederken, ABD piyasaları bugün tatil
nedeniyle kapalı olacak. Yurt içinde ise Doğu Akdeniz tarafındaki
gelişmeler piyasaların takibinde yer almaya devam edecektir. 

Açıklanacak Önemli Ekonomik Veriler  
     
•    11:30 Euro Bölgesi – Sentix Yatırımcı Güveni Önem: Orta

Türkiye
TCMB tarafından yayımlanan geçici verilere göre, reel efektif döviz
kuru endeksi, TÜFE bazında ağustos ayında bir önceki aya kıyasla
4,6 puan azalışla 63,71'e düştü. Böylece reel efektif kur endeksi,
son 23 ayın en düşüğü olarak gerçekleşti. Merkez Bankası, TÜİK'in
açıkladığı ağustos ayı enflasyonuna ilişkin değerlendirmelerini
paylaştı. Merkez Bankası, çekirdek enflasyonunun yıllık bazda
azaldığını ancak eğilimlerinin yükseldiğini bildirdi. TCMB, eğitimde
KDV'nin %1'e indirilmesinin olumlu yansımasının önümüzdeki
dönemde görüleceğini belirtti. Merkez Bankası, otomotivdeki ÖTV
ve matrah düzenlemesinin ise enflasyonu yukarı yönlü
etkileyeceğini aktardı. BDDK, tüketici kredilerinde genel vade
sınırını 60 aydan 36 aya indirdi. Pandeminin ekonomi üzerindeki
etkilerini azaltmak için getirilen 3 aylık işten çıkarma yasağı, 2 ay
daha uzatıldı. NATO Genel Sekreteri Stoltenberg, Türkiye ve
Yunanistan'ın çatışmayı önleme mekanizmaları kurmak için teknik
görüşme yapma kararı aldığı yönünde açıklamasına ilişkin
Türkiye'den açıklama geldi. Dışişleri Bakanlığı'ndan yapılan
açıklamada "Türkiye önkoşulsuz diyaloğa hazır" ifadelerine yer
verildi. Ardından Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Doğu
Akdeniz'deki gerilimle ilgili önkoşulsuz görüşme önerisini Yunan
mevkidaşının kabul etmediğini söyledi.

Euro Bölgesi
Almanya Federal İstatistik Ofisi verilerine göre, ülkenin fabrika
siparişleri temmuz ayında, beklenti olan %5'lik artışın altında kalsa
da, %2,8 arttı. Haziran ayında fabrika siparişlerindeki artış % 27,96
olmuştu. Yıllık bazda incelendiğinde, fabrika siparişleri bir önceki
yılın temmuz ayına göre, % 20,4'lük beklenti karşısında, %7,3
düştü. Yurt dışından gelen siparişler temmuz ayında aylık %14,4
artarken, iç siparişler % 10,2 düştü.

ABD
ABD Çalışma Bakanlığı, ağustos ayına ilişkin istihdam raporunu
açıkladı. Buna göre, ülkede tarım harici sektörlerde istihdam,
ağustosta 1,37 milyon kişi arttı. Tarım dışı istihdam verisine ilişkin
piyasa beklentisi, ağustosta 1,4 milyon kişi artması yönündeydi.
Koronavirüs salgını nedeniyle kısıtlanan ekonomik faaliyetlerin
mayıs ayı itibarıyla normalleşmeye başlamasıyla, tarım dışı
istihdamdaki artış eğilimi de ağustos ayında ılımlı bir şekilde devam
etti. İstihdam artışının ağustosta en çok görüldüğü sektörler,
perakende ticaret, iş hizmetleri, eğlence ve konaklama ile eğitim ve
sağlık hizmetleri oldu. Ülkede işsizlik oranı ise ağustosta 1,8 puan
azalarak % 8,4'e geriledi. ABD Başkanı Donald Trump, Kongre'nin
pandemi borç verme programından kalan yaklaşık 300 milyar
dolarlık tutarın vergi mükelleflerine çek olarak dağıtılması için onay
vermesi gerektiğini söyledi.

Piyasa Verileri

Pariteler Son Günlük Değ.
(%)

Haftalık Değ.
(%)

Yılbaşı Değ.
(%)

USDTRY 7.4507 0.20 1.36 25.24
EURTRY 8.8163 -0.02 0.56 32.10
EURUSD 1.1832 -0.07 -0.87 5.48
GBPUSD 1.3220 -0.44 -1.11 -0.19
USDJPY 106.30 0.06 0.38 -2.17

Sepetler Son Günlük Değ.
bp

Haftalık Değ.
bp

Yılbaşı Değ.
bp

½ $ + ½ € 8.1283 1.05 9.32 181.62
Dolar Endeksi 92.9530 -2.20 82.40 -343.60
REK 69.3200 - - -690.00

Endeks Vadeliler Son Günlük Değ.
(%)

Haftalık Değ.
(%)

Yılbaşı Değ.
(%)

S&P 500 Yakın Vade 3,406.00 -0.34 -2.66 5.42
DAX Yakın Vade 12,940.50 1.12 0.11 -2.31
Dow Jones Yakın
Vade 28,086.00 0.04 -1.16 -1.48

Emtialar Son Günlük Değ.
(%)

Haftalık Değ.
(%)

Yılbaşı Değ.
(%)

Ons Altın 1,931.14 -0.13 -1.87 27.23
Gram Altın 462.57 -0.07 -0.53 59.32
WTI 38.99 -1.21 -8.84 -36.26
BRENT 42.33 -0.49 -7.30 -36.63
Bakır 3.07 0.42 1.10 9.88

Tahviller Son Günlük Değ.
bp

Haftalık Değ.
bp

Yılbaşı Değ.
bp

Türkiye 2 Yıllık 13.2400 2.00 3.00 146.00
Türkiye 10 Yıllık 13.8800 37.00 -10.00 167.00
ABD 10 Yıllık 0.7210 8.50 -0.30 -119.80
ABD 2 Yıllık 0.1470 2.00 1.40 -142.40
Almanya 10 Yıllık -0.4660 2.10 -6.00 -27.80
Almanya 2 Yıllık -0.7120 -1.70 -5.90 -9.50

Gelişmekte Olan
Ülke Kurları Son Günlük Değ.

(%)
Haftalık Değ.

(%)
Yılbaşı Değ.

(%)
USDZAR 16.6450 0.34 -1.74 18.84
USDIDR 14,752.55 0.12 1.10 6.25
USDTRY 7.4507 0.20 1.36 25.24
USDRUB 75.4852 0.17 2.05 21.60
USDBRL 5.3046 0.05 -3.44 31.96
USDCNY 6.8312 -0.17 -0.25 -1.90
USDMXN 21.5932 0.14 -1.35 14.20
USDCZK 22.3800 0.07 1.70 -1.27
USDHUF 304.7480 0.17 2.29 3.32
USDPLN 3.7706 0.17 2.33 -0.60
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Euro/Dolar

Almanya’da fabrika siparişleri temmuz ayında, beklentinin altında
%2,8 artarken, yıllık bazda %20,4'lük beklenti karşısında, %7,3
düştü. Geçen hafta euro, ECB yetkililerinin güçlü euroya ilişkin
endişelerini dile getirmeleri ile birlikte kayıplarını sürdürerek 1,1780
seviyesini test etti. Bu hafta ECB’nin faiz kararının ardından Başkan
Lagarde’ın vereceği mesajlar ön planda bulunuyor. ABD’de tarım
dışı istihdam, ağustosta 1,37 milyon kişi artarken, ülkede işsizlik
oranı ağustosta 1,8 puan azalarak % 8,4'e geriledi. Cuma günü
1,1780 dip seviyesinin test edildiği paritede haftanın ilk işlem günü
zayıf seyir sürüyor. Geri çekilmelerde 1,1810 ilk destek konumunda
bulunurken, 1,1780 - 1,1755 ve 1,1730 devamında izlenen
desteklerdir. Toparlanmalarda ise 1,1850 – 1,1885 ve 1,1916
dirençlerdir.

Günlük Pivot Seviyeleri
   1.1868

  1.1859  

 1.1845   

1.1832    

 1.1823   

  1.1813  

   1.1800

GBP/USD

GBPUSD paritesi haftanın son gününde öğleden sonra gelen
satışlarla son bir haftanın ve eylül ayının en düşüklerine geriledi.
Gün içinde İngiltere’de açıklanan inşaat PMI rakamı ve BoE
üyelerinden Saunders’ın açıklamaları izlenirken, Saunders
“ekonomiyi desteklemek için para politikasında gevşemeye
gidilmesi gerekebileceğini” belirtti. ABD’de açıklanan ağustos ayı
tarım dışı istihdam ve işsizlik verileri beklentilerden bir miktar daha
pozitif gerçekleşirken verileri sonrası dolar endeksinde güçlenme
görüldü. Bugün hem İngiltere hem de ABD tarafında önemli bir veri
akışı bulunmuyor. Paritede 1,3255 seviyesinin üzerinde 1,3320 ve
1,3365 seviyeleri önem kazanacaktır. Olası geri çekilmelerde ise
1,3180 seviyesinin altında 1,3110 ve 1,3060 seviyeleri destek
noktaları olarak takip edilebilir.

Günlük Pivot Seviyeleri
   1.3340

  1.3311  

 1.3266   

1.3220    

 1.3191   

  1.3161  

   1.3116
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USD/TRY

Dolar/TL kuru cuma günü 7,3726 ve 7,4622 seviyeleri arasında
dalgalanarak günü 7,4359 seviyesinden tamamladı. Perşembe
günü açıklanan enflasyon verisinin ardından yeni zirve denemeleri
yapan Dolar/TL kurunda cuma günü görece sakin bir seyir izlendi.
Gün içinde öğleden sonra ABD’de açıklanan tarım dışı istihdam
verisi takip edilirken beklentilerle uyumlu gerçekleşen veri sonrası
küresel dolar endeksinde yükselişler etkili oldu. Dolar endeksi veri
sonrası haftanın en yükseklerine çıkarken, Dolar/TL kuru 7,46 ile
yeni zirve seviyelerini test etti. Bugün yurtiçi ve yurtdışında önemli
bir veri akışı bulunmuyor. ABD piyasaları ise tatil nedeniyle kapalı
olacak. Sabah 08:05 itibariyle küresel dolar endeksi 92,9
seviyelerinden, Dolar/TL kuru ise 7,43’lü seviyelerden işlem
görüyor. 

Günlük Pivot Seviyeleri
   7.4939

  7.4746  

 7.4626   

7.4507    

 7.4314   

  7.4121  

   7.4002

EUR/TRY

Euro/TL kuru cuma gün içerisinde 8,7250 -  8,8309 seviyeleri
arasında dalgalı bir seyir izledi ve günü 8,8098 seviyesinden
tamamladı. ECB yetkililerinin güçlü euroya ilişkin endişelerini dile
getirmeleri sonrası euro üzerinde baskı devam ediyor. ECB’nin bu
hafta gerçekleşeceği toplantı ve ardından düzenlenecek basın
toplantısında ECB Başkanı C. Lagarde’ın vereceği mesajlar
yakından izlenecek. Yurt içinde ise Merkez Bankası’nın ağustos ayı
enflasyonuna ilişkin değerlendirmeleri takip edildi. Merkez Bankası,
çekirdek enflasyonunun yıllık bazda azaldığını ancak eğilimlerinin
yükseldiğini bildirdi. Ayrıca KDV'nin %1'e indirilmesinin olumlu
yansıyacağını, otomotivdeki ÖTV ve matrah düzenlemesinin ise
enflasyonu yukarı yönlü etkileyeceğini aktardı. Bugün yurt içinde ve
Euro Bölgesi’nde önemli bir ekonomik veri akışı bulunmuyor. 

Günlük Pivot Seviyeleri
   8.8736

  8.8501  

 8.8332   

8.8163    

 8.7928   

  8.7693  

   8.7524
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XAU/USD

Yeni haftaya altın fiyatları sakin başladı. Bugün ABD'de piyasalar
kapalı olacağı için açıklanacak önemli bir veri akışı bulunmuyor.
Olası haberlere karşı dikkatli olunmalı. Altın için ABD-Çin, virüsün
seyri konu başlıkları gündemde kalmaya devam ediyor. Bunlarla
ilgili yeni bir gelişme olması durumunda ons altın üzerinde etkisinin
olmasını bekleyebiliriz. Ons altında, 1925$-1919$ ve 1910$
seviyeleri destek alanları olarak izlenebilir. Yukarıda ise ilk olarak
1946$ direnci karşımıza çıkıyor. Bu direncin üzerindeki seyrinde
1952$ ve sonrasında 1960$ direnci takip edilebilir. 

Günlük Pivot Seviyeleri
   1,952.28

  1,946.86  

 1,938.92   

1,930.98    

 1,925.55   

  1,920.13  

   1,912.19

DAX Yakın Vade

ABD teknoloji hisselerinde geçen haftanın ikinci yarısında yaşanan
sert düzeltme hareketleri küresel çapta satış baskısının artış
kaydetmesine neden oluyor. Haftanın son işlem gününde dalgalı bir
seyrin izlendiği Avrupa borsaları, ABD’de teknoloji öncülüğünde
tekrar etkili olan satışlar nedeniyle günü %1’leri bulan düşüşlerle
tamamladı. DAX vadeli kontratı da cuma gününü %1,83’lük düşüşle
12.798 puandan kapattı. Salgın kaynaklı gelişmeler ve ekonomik
verilerdeki seyir önemini korumaktadır. Bu sabah ise tekrardan
alımların etkili olduğu ve tepki çabasının gözlendiği DAX
vadelisinde, yukarı yönlü hareketlerin devamında 12.980 – 13.100
ve 13.245 seviyeleri direnç olarak izlenebilir. Geri çekilmelerde ise
12.864 – 12.744 ve 12.625 seviyeleri destek konumunda
bulunmaktadır. 

Günlük Pivot Seviyeleri
   13,109.17

  13,044.83  

 12,992.67   

12,940.50    

 12,876.17   

  12,811.83  

   12,759.67
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Dow Jones Yakın Vade

Dow Jones Endeksi cuma gününü %0.56 düşüşle 28.133
seviyesinden kapattı. Teknoloji hisselerindeki satışların etkisi cuma
günü kapanışında yine negatif bir etki yarattı. Bugün spot piyasada
ABD piyasaları kapalı olacak. Vadeli piyasada işlemler var. Bu
sabah, vadeli piyasada Dow Jones Endeksi sınırlı düşüşle işlem
görüyor. Sözleşme için 28.149 ilk direnç olurken, bir sonraki
dirençleri 28.232 ve 28.340 olarak karşımıza çıkıyor. Geri
çekilmelerde, 27.991 - 27.852 ve 27.749 olarak izlenebilir.

Günlük Pivot Seviyeleri
   28,530.33

  28,361.67  

 28,223.33   

28,085.00    

 27,916.33   

  27,747.67  

   27,609.33

S&P 500 Yakın Vade

S&P 500 Endeksi cuma günü %0.82 düşüşle 3.426 puandan günü
kapattı. Geçtiğimiz hafta, ABD'de endeksler teknoloji hisselerindeki
satışların etkisiyle haftayı ekside tamamlamış oldu. Bugün vadeli
piyasada işlemler var ancak spot piyasada ABD'de endeksler
kapalı olacak. Bu sabah, vadeli piyasada S&P 500 Endeksi hafif
satıcılı seyrediyor. Sözleşme için 3.396-3.377 ve 3.353 destekleri
takip edilebilir. Yukarıda ise 3.415 - 3.429 ve 3.452 seviyeleri
direnç alanları olarak izlenebilir.  
 

Günlük Pivot Seviyeleri
   3,468.25

  3,445.50  

 3,425.75   

3,406.00    

 3,383.25   

  3,360.50  

   3,340.75
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Brent Petrol

Petrol fiyatlarında, geçtiğimiz haftadan bu yana zayıf görünüm
sürüyor. En son gelen habere göre, Saudi Aramco, Arab Light ham
petrolünde ana pazarı olan Asya'ya olan ihracatını beklenenden
fazla miktarda azalttığını belirtti. Ayrıca ABD'li alıcılar için de
fiyatlamayı düşürdüğünü ifade etti. Bu haber ile birlikte, talebin
düşeceğine dair bir algı oluşması petrol açısından da olumsuz
yorumlandı. Dolayısıyla, kısa vadede petrol açısından çok güçlü bir
görünüm bulunmuyor. Haber akışlarına karşı dikkatli olunmasında
yarar var. Brent petrolde, 41,92$ ve 41,45$ destek noktalarının
ardından 40,99$ bir sonraki destek alanı olarak takip edilebilir.
Yukarıda, 42,53$ - 42,96$ ve 43,41$ seviyeleri direnç konumunda. 

Günlük Pivot Seviyeleri
   43.30

  42.97  

 42.65   

42.33    

 42.00   

  41.66  

   41.34

USD/JPY

Cuma günü ABD Çalışma Bakanlığı, ağustos ayına ilişkin istihdam
raporunu açıkladı. ABD’de tarım dışı istihdam, ağustosta 1,37
milyon kişi artarken, ülkede işsizlik oranı ağustosta 1,8 puan
azalarak % 8,4'e geriledi. Japonya’da Başbakan Shinzo Abe'nin
geçen ay istifasını açıklamasının ardından, Liberal Demokrat Parti
Konseyi Genel Başkanı Shunichi Suzuki, partinin yeni liderin
seçilmesinin ardından erken seçim çağrısında bulunabileceğini
belirtti. Ülkede konuya ilişkin gelişmeler yakından izlenirken,
ABD’de piyasalar kapalı olduğundan paritede bugün düşük
volatilite gözlenebilir. Paritede alıcılı seyrin devamında 106,42 –
106,68 ve 106,90 seviyeleri direnç, 106,15 – 106,00 ve 105,85
destek seviyeleridir.

Günlük Pivot Seviyeleri
   106.56

  106.47  

 106.39   

106.30    

 106.22   

  106.13  

   106.05
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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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