
Forex Bülten 10 Eylül 2020

Piyasa Gündemi

ABD teknoloji hisselerinde son günlerde gözlenen satış dün
itibariyle yerini toparlanmaya bırakırken, risk iştahı tekrar güç
kazandı. Ekonomik veri akışları ile salgın kaynaklı gelişmeler
gündemdeki yerini koruyor. Bugün Avrupa Merkez Bankası’nın
(ECB) faiz kararı ve devamında 15:30’da başlayacak olan ECB
Başkanı Lagarde’ın konuşması önemli olacak. Aynı zamanda gün
içerisinde ABD tarafındaki ekonomik veri akışları da izlenecek. 

Açıklanacak Önemli Ekonomik Veriler  
     
•    10:00 Türkiye – İşsizlik Oranı Önem: Orta
•    14:45 Euro Bölgesi - ECB Faiz Kararı Önem: Yüksek

Türkiye

Bugün yurt içinde haziran dönemi işsizlik rakamları açıklanacak. 10
Ağustos tarihinde açıklanan mayıs dönemi işsizlik oranı %12,9
olarak gerçekleşmişti. Salgın hastalık kaynaklık beklenen ekonomik
daralma, bu dönemde turizm ve ilişkili sektörlerinde yaşanmakta
olan zorluklar istihdam üzerinde baskı oluştururken, istihdamın
korunmasına yönelik atılan adımlar istihdam piyasasındaki
bozulmayı sınırlayabilecektir. 

Euro Bölgesi

Avrupa Birliği ile İngiltere arasında Brexit sonrasındaki döneme dair
gerçekleştirilen müzakerelerde ilerleme sağlanamazken, anlaşma
olmama ihtimali piyasaların gündeminde yer alıyor. Hafta başında
Fransa’nın Sanofi ilaç şirketi, İngiltere merkezli GlaxoSmithKline ile
ortak geliştirdiği Kovid-19 aşısını Avrupa'da 10 avronun altında
satılacağını ve aralık ayında aşılamanın başlayacağını duyurmuştu.
Dün ise Pfizer ve BioNTech’in deney aşamasında oldukları
aşılarından Avrupa Birliği'ne (AB) 200 milyon doz tedarik etmek için
ön anlaşmaya vardığı haberi ön plana çıktı. Ekonomik veri akışları,
salgın kaynaklı gelişmeler ve aşı çalışmalarıyla alakalı haber
akışları küresel piyasaların gündemindeki yerini koruyor. Bugün
Avrupa Merkez Bankası’nın (ECB) eylül toplantısı gerçekleşecek.
ECB’nin faiz oranlarında değişikliğe gitmesi beklenmezken,
piyasalarla kurulacak iletişim önem taşımaktadır. ECB Başkanı
Lagarde’nin Avrupa ekonomisi ile ilgili değerlendirmeleri ve
vereceği mesajlar piyasaların takibinde yer alacaktır. Özellikle son
dönemde ECB üyeleri eurodaki değer kazanımına ilişkin
rahatsızlıklarını dile getirirken, Lagarde’ın bu konudaki olası
mesajları yakından izlenecektir. 

ABD

Önceki günlerde ABD Başkanı Trump, ABD'nin Çin ile ekonomik
ilişkilerini durdurmaya niyetli olduğunu ifade etmişti. ABD Pekin'in
Uygur Müslümanlarına yönelik baskısı gerekçesi ile dün itibariyle
üç Çinli şirketin ithalatına kısıtlama getirdi ve altı şirkete daha
kısıtlama uygulamayı planladığını belirtti. ABD’deki seçim öncesi iki
ülke arasında gerilim artış kaydederken, konu ile ilgili gelişmeler
önemini koruyor. ABD’de dün açıklanan temmuz ayına ait iş
imkanları ve personel değişim oranı beklentilerin üzerinde gelirken,
ABD ekonomisindeki toparlanmanın devam ettiğine işaret etti.
Bugün ise ABD tarafında açıklanacak ÜFE, haftalık işsizlik
başvuruları ve toptan stok rakamları önemli ekonomik veri
akışlarını oluşturacaktır. 

Piyasa Verileri

Pariteler Son Günlük Değ.
(%)

Haftalık Değ.
(%)

Yılbaşı Değ.
(%)

USDTRY 7.4716 -0.23 0.47 25.59
EURTRY 8.8417 -0.03 0.24 32.48
EURUSD 1.1827 0.20 -0.20 5.44
GBPUSD 1.3012 0.08 -2.02 -1.76
USDJPY 106.10 -0.08 -0.08 -2.36

Sepetler Son Günlük Değ.
bp

Haftalık Değ.
bp

Yılbaşı Değ.
bp

½ $ + ½ € 8.1798 1.73 10.15 186.78
Dolar Endeksi 93.0900 -13.30 29.30 -329.90
REK 63.7100 - - -1,259.00

Endeks Vadeliler Son Günlük Değ.
(%)

Haftalık Değ.
(%)

Yılbaşı Değ.
(%)

S&P 500 Yakın Vade 3,401.00 0.02 -1.75 5.26
DAX Yakın Vade 13,269.00 0.14 1.79 0.17
Dow Jones Yakın
Vade 27,964.00 -0.03 -1.37 -1.91

Emtialar Son Günlük Değ.
(%)

Haftalık Değ.
(%)

Yılbaşı Değ.
(%)

Ons Altın 1,944.41 -0.06 0.72 28.10
Gram Altın 467.08 -0.37 1.20 60.87
WTI 37.98 0.27 -8.06 -37.91
BRENT 41.07 0.60 -7.05 -38.52
Bakır 3.04 -0.90 0.83 9.07

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 14.0500 12.00 54.00 184.00
ABD 10 Yıllık 0.7000 0.20 6.40 -121.90
ABD 2 Yıllık 0.1470 0.00 2.00 -142.40
Almanya 10 Yıllık -0.4630 -0.40 2.40 -27.50
Almanya 2 Yıllık -0.6960 -0.20 0.50 -7.90

Gelişmekte Olan
Ülke Kurları Son Günlük Değ.

(%)
Haftalık Değ.

(%)
Yılbaşı Değ.

(%)
USDZAR 16.6160 0.05 -0.68 18.63
USDIDR 14,940.50 1.08 0.97 7.60
USDTRY 7.4714 -0.23 0.46 25.59
USDRUB 75.2917 -0.03 0.02 21.28
USDBRL 5.3096 0.03 0.33 32.09
USDCNY 6.8384 0.07 -0.12 -1.79
USDMXN 21.3978 0.15 -1.18 13.16
USDCZK 22.4180 -0.09 0.67 -1.11
USDHUF 302.1000 -0.10 -0.28 2.42
USDPLN 3.7566 -0.17 0.32 -0.97
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Euro/Dolar

Küresel risk iştahı dün itibariyle tekrar güç kazanırken, doların
küresel çapta son günlerdeki kazançlarını bir miktar geri verdiği
görüldü. Euro/Dolar paritesi gün içerisinde 1,1752 – 1,1833
seviyeleri arasında hareket etti ve dolardaki zayıflamaya bağlı
olarak günü yükselişle 1,1803 seviyesinden tamamladı. Bugün
ECB toplantısı ve toplantı sonrasında ECB Başkanı Lagarde’ın
açıklamaları paritedeki yön ve volatilite üzerinde belirleyici
olacaktır. Paritede yukarı yönlü hareketlerin devamında 1,1850 –
1,1885 ve 1,1916 seviyeleri direnç olarak izlenebilir. Lagarde’ın
açıklamalarında güçlü eurodan duyulan rahatsızlığı dile getirmesi
ise paritede aşağı yönlü fiyatlamaların hız kazanmasına neden
olabilir. Geri çekilmelerde 1,1780  - 1,1750 ve 1,1712 seviyeleri
destek konumunda bulunmaktadır.

Günlük Pivot Seviyeleri
   1.1883

  1.1861  

 1.1844   

1.1827    

 1.1805   

  1.1783  

   1.1767

GBP/USD

GBPUSD paritesi dün 1,29 seviyesininde altını test etse de ABD’de
spot piyasaların açılışı sonrası görülen tepki alımlarıyla günü 1,30
seviyelerine yakın bölgelerden tamamladı. Önemli bir veri akışının
bulunmadığı günde paritede AB ile ticaret anlaşması olmayacağına
yönelik endişeler fiyatlamalarda etkili olurken ABD borsalarında
tepki alımlarının hızlanması dün küresel dolar endeksinin 6 günlük
yükseliş serisini sonlandırmasını sağladı. Bugün paritede ABD’de
açıklanacak ÜFE ve haftalık işsizlik başvuruları takip edilecek.
Paritede bugün 1,3030 seviyesinin üzerinde 1,3050 ve 1,3130
seviyeleri önem kazanacaktır. Olası geri çekilmelerde ise 1,297
seviyesinin altında 1,2920 ve 1,2885 seviyeleri destek noktaları
olarak takip edilebilir.

Günlük Pivot Seviyeleri
   1.3097

  1.3066  

 1.3039   

1.3012    

 1.2981   

  1.2950  

   1.2923
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USD/TRY

Dolar/TL kuru dün 7,4769 ve 7,4979 seviyeleri arasında
dalgalanarak günü 7,4888 seviyesinden tamamladı. Dolar/TL kuru
hem yurtiçi hem de yurtdışında önemli bir veri akışının bulunmadığı
çarşamba gününde dar bir bantta dalgalandı. Gün içinde kurda
tarihi zirveler tazelenirken dolar endeksinin gelişmekte olan para
birimlerine karşı değer kayıpları yaşadığı görüldü. Kürese dolar
endeksi gün içinde 93,6 ile 12 Ağustos’tan bu yana gördüğü en
yüksekleri test ederken ABD’de spot piyasaların açılışı sonrası
artan risk iştahıyla geri çekildi. Bugün yurtiçinde işsizlik verisi
yurtdışında ABD haftalık işsizlik başvuruları ve ÜFE verisi takip
edilecek. Sabah 08:35 itibariyle küresel dolar endeksi 93,1
seviyelerinden, Dolar/TL kuru ise 7,48 seviyelerine yakın işlem
görüyor. 

Günlük Pivot Seviyeleri
   7.5209

  7.5060  

 7.4888   

7.4716    

 7.4567   

  7.4418  

   7.4246

EUR/TRY

Euro/TL kuru dün gün içerisinde 8,7985 – 8,8629 seviyeleri
arasında yukarı yönlü bir seyir izledi ve günü 8,8404 seviyesinden
tamamladı. Euro Bölgesi ve yurt içinde dün ekonomik veri akışı
sakin seyrederken, Pfizer ve BioNTech ilaç şirketleri ile AB
arasında 200 milyon dozluk tedarik anlaşması haberi takip edildi.
Ekonomik veri akışları ve salgın kaynaklı gelişmeler küresel risk
iştahının seyri üzerinde belirleyici olduğundan yakından takip
edilmeye devam edilecek. Ayrıca yurt içinde Doğu Akdeniz’deki
gelişmeler de gündemdeki yerini koruyor. Bugün yurt içinde haziran
dönemi işsizlik rakamları açıklanacak. Avrupa tarafında ise ECB
toplantısı önemli olacak. Faiz kararının ardından ECB Başkanı
Lagarde’ın açıklamaları kur cephesindeki fiyatlamalar üzerinde
etkili olacaktır..

Günlük Pivot Seviyeleri
   8.9013

  8.8827  

 8.8622   

8.8417    

 8.8231   

  8.8045  

   8.7839
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XAU/USD

Dün akşam ABD borsalarında tepkiler görüldü. Geçtiğimiz
günlerdeki satışların ardından dün toparlanma çabası vardı. Ancak
hala piyasalardaki riskler sürdüğü için güçlü bir toparlanmadan
bahsetmek zor olabilir. Bugün ABD'den açıklanacak verilerin
yanında Avrupa Merkez Bankasının faiz kararı bulunuyor.
Avrupa'dan gelecek açıklamalar altın için takip edilmeli. Ons altında
bu sabah yukarı yönde bir hareketlenme izleniyor. Altın için 1955$ -
1965$ ve 1973$ seviyeleri direnç, 1937$ - 1927$ ve 1916$
seviyeleri destek konumunda.

Günlük Pivot Seviyeleri
   1,957.25

  1,954.06  

 1,949.25   

1,944.44    

 1,941.24   

  1,938.05  

   1,933.24

DAX Yakın Vade

ABD’de teknoloji hisselerinde etkili olan satışlar önceki gün küresel
hisse piyasaları üzerinde baskı oluştururken, dün itibariyle teknoloji
hisseleri yükselişlere öncülük etti ve hisse piyasalarında olumlu bir
havanın etkili oldu.  Avrupa borsaları günü %2’leri yaklaşan
yükselişlerle tamamlarken, DAX vadeli kontratı da günü %2,08’lik
yükselişle 13.250 seviyesinden kapattı. Ekonomik veriler ve salgın
kaynaklı gelişmeler önemini korumaya devam ediyor. DAX
vadelisinde yukarı yönlü hareketlerin devamında 13.353 – 13.461
ve 13.572 seviyeleri direnç olarak izlenebilir. Geri çekilmelerde ise
13.160 – 13.000 ve 12.872 seviyeleri destek konumunda
bulunmaktadır. Bugünkü ECB toplantısı ve Lagarde’ın açıklamaları
piyasaların yakın takibinde yer alacaktır. 

Günlük Pivot Seviyeleri
   13,399.33

  13,353.67  

 13,311.33   

13,269.00    

 13,223.33   

  13,177.67  

   13,135.33
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Dow Jones Yakın Vade

Geçtiğimiz günlerde, teknoloji hisselerindeki satışların etkisiyle
ABD borsalarında negatif kapanışlar oluşmuştu. Dün ise teknoloji
hisseleri öncülüğünde ABD borsalarına tepkiler geldi. ABD Dow
Jones Endeksi %1.60 yükselişle 27.940 puandan günü tamamladı.
Bugün içinde ABD'de açıklanacak veriler bulunuyor ancak
fiyatlamalar üzerinde etkisi sınırlı kalabilir. ABD Başkanlık seçimleri
kasım ayında ancak o güne kadar borsalar üzerindeki oynaklığın
sürmesi beklenebilir. Vadeli piyasada, Dow Jones Endeksi sınırlı
yükselişle işlem görüyor. Sözleşme için 28.067 - 28.216 - 28.358
seviyeleri direnç olarak izlenebilir. Aşağıda ise 27.828 - 27.666 ve
27.535 seviyeleri destek noktaları olarak takip edilebilir. 

Günlük Pivot Seviyeleri
   28,300.33

  28,181.67  

 28,072.33   

27,963.00    

 27,844.33   

  27,725.67  

   27,616.33

S&P 500 Yakın Vade

S&P 500 Endeksi %1.98 artışla dünü 3.397 puandan tamamladı.
Geçtiğimiz günlerde ABD teknoloji hisselerindeki satışlar nedeniyle
borsalarda da kayıplar artmıştı. Dün akşam teknoloji hisseleri
öncülüğünde ABD borsalarında tepkiler izlendi. Teknik olarak
düzeltme hareketi olarak da yorumlanabilir. Kasım ayındaki ABD
başkanlık seçimleri öncesinde borsalardaki hareketlilik bir süre
daha devam edebilir. Bugün için ABD'den açıklanacak veriler var
ancak etkisi sınırlı olabilir. Bu sabah, vadeli piyasada S&P 500
Endeksi hafif alıcılı seyrediyor.Sözleşme için 3.406 - 3.420 ve
3.3434 seviyeleri direnç noktaları olarak takip edilebilir. Geri
çekilmelerde, 3.381 - 3.368 ve 3.350 seviyeleri ise destek
konumunda. 

Günlük Pivot Seviyeleri
   3,440.83

  3,426.17  

 3,413.58   

3,401.00    

 3,386.33   

  3,371.67  

   3,359.08
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Brent Petrol

Petrol kayıplarını toparlamaya çalışıyor. Moody's 2021 yılına kadar
petrol fiyatlarının varil başına yaklaşık 40-45 $ arasında olacağını
belirtti. API stokları son 6 haftadır azalırken, bu hafta uzun bir
aranın ardından artış kaydetmiş oldu. Aslında petrol açısından hala
güçlü haberler gelmiyor. Dolayısıyla yukarı yönde tepkinin çok
güçlü olduğunu söylemek için erken olabilir. Brent petrol için 40,43$
- 39,99$ ve 39,46$ seviyeleri destek noktaları olarak izlenebilir.
Yukarıda 40,90$ - 41,19$ ve 41,76$ seviyeleri ise direnç noktaları
olarak karşımıza çıkıyor.

Günlük Pivot Seviyeleri
   41.81

  41.53  

 41.30   

41.07    

 40.79   

  40.51  

   40.28

USD/JPY

Son günlerde risk iştahındaki zayıflama nedeniyle dalgalı bir seyrin
izlendiği paritede, dün itibariyle risk iştahının tekrar toparlanma
kaydetmesi ve ABD’de iyi gelen veri akışının etkisiyle yukarı yönlü
bir fiyatlama etkili oldu. Risk iştahının seyri ve güvenli limanlara
olan talep paritedeki fiyatlamalar üzerinde belirleyici olacaktır.
Japonya’da bugün de önemli bir veri akışı ya da gelişme
bulunmazken, gün içerisinde ABD’de açıklanacak ekonomik veriler
takip edilecektir. Paritede yükselişlerin devamında ilk önemli direnç
noktası olarak son günlerde direnç konumunda bulunan 106,38 ilk
direnç seviyesi olarak izlenirken, devamında 106,68 – 107,0 takip
edilen diğer dirençlerdir. Geri çekilmelerde ise 106,05 – 105,85 ve
105,58 seviyeleri destek konumunda bulunmaktadır. 

Günlük Pivot Seviyeleri
   106.50

  106.40  

 106.25   

106.10    

 106.00   

  105.89  

   105.74
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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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