
Forex Bülten 17 Eylül 2020

Piyasa Gündemi

Fed beklentilerle uyumlu olarak faiz oranlarında değişikliğe gitmedi.
Açıklanan projeksiyonlarda 2023 yılı tahminleri ilk kez yer alırken,
2023 yılı sonuna kadar faiz oranlarında bir değişiklik öngörülmüyor.
Powell, enflasyonun %2’ye ulaşıp bunun üzerinde ılımlı bir seyir
izleyinceye kadar faizlerde değişim olmayacağını ifade etti.
Ekonomik veri akışları ve salgın kaynaklı gelişmeler piyasaların
gündemindeki yerini koruyor.

Açıklanacak Önemli Ekonomik Veriler  
     
•    14:00 İngiltere – BoE Faiz Kararı Önem: Yüksek
•    15:30 ABD – Konut Başlangıçları Önem: Yüksek

Türkiye 

Ekonomik İşbirliği ve Kalkınma Örgütü'nün (OECD) Ara Dönem
Ekonomik Görünüm Raporu yayımlandı. OECD, Türkiye
ekonomisine ilişkin 2020 daralma tahminini %4,8'den %2,9'a
düşürdü. 2021 yılında ise %3,9 büyüyeceği tahminine yer verildi.
Salgın nedeniyle küresel ekonomide belirsizliğin yüksek kalmaya
devam ettiği vurgulanan raporda, ekonomik toparlanmanın
gücünün ülkeler ve sektörler arasında önemli ölçüde farklılıklar
gösterdiği aktarıldı.

Euro Bölgesi

Avrupa İstatistik Ofisi'nin açıkladığı verilere göre, Euro Bölgesi'nin
ticaret fazlası temmuz ayında, beklenti olan, 21,3 milyar euronun
üzerinde, 27,9 milyar euro oldu. Euro Bölgesi'nin ihracatı temmuz
ayında yıllık %10,4 düşüşle 185,2 milyar euroya ve ihracatı yıllık
%14,3 düşüşle 157,3 milyar euroya geriledi. Avrupa Komisyonu
Başkanı Ursula van der Leyen, dün yaptığı ilk ulusa sesleniş
konuşmasında Avrupa Birliği'nin açıkladığı ekonomik teşvik
paketinin önemine vurgu yaparak, birliğin ekonomik istikrarını
desteklemek ve korumak için atılan adımların dengeli olması
gerektiğini söyledi. Von der Leyen, komisyonun üçüncü çeyrekte
üye ülke ekonomilerinde büyüme görmeyi beklediğini ekledi.

ABD

ABD Başkanı Donald Trump, güvenlik uzmanlarının şirketlerin
tekliflerini değerlendirmelerinin ardından, Oracle Corp'ın Çin
merkezli TikTok ile kuracağı iş birliğini onaylayıp
onaylamayacağına karar verecek. Trump yaptığı açıklamada,
Oracle Başkanı Larry Ellison'ın sözlerini destekler nitelikte,
yetkililerin bir anlaşmaya varmaya çok yakın olduklarını bildirdi.
Trump, "Larry Ellison'a çok saygı duyuyorum. Kendisi uzun süredir
tanıdığım inanılmaz bir insan" dedi. ABD'de perakende satışlar
ağustos ayında %0,6 ile beklentinin altında bir artış gerçekleştirdi.
Temmuz ayı verisi %1,2 artıştan %0,9 artışa revize edildi. ABD'de
perakende satışlar ağustos ayında, güçlü istihdam artışlarına
karşın, işsizlik desteklerinin sürelerinin dolmasının gelirler ve
harcamalar üzerinde olumsuz etkisinin görülmesi ile birlikte
beklenenden az arttı.Fed, piyasalarda oluşan beklentiye paralel bir
şekilde politika faizinde değişikliğe gitmedi. Ayrıca yetkililerin yeni
ekonomik tahminleri yayınladı. Politika yapıcıların projeksiyonlarına
göre; 2023 yılına kadar faiz oranlarında değişikliğe gidilmesi
beklenmezken, ABD ekonomisinin bu yıl %6,5 daralacağı öngörüsü
%3,7 olarak revize edildi. 

Piyasa Verileri

Pariteler Son Günlük Değ.
(%)

Haftalık Değ.
(%)

Yılbaşı Değ.
(%)

USDTRY 7.5035 -0.04 0.72 26.13
EURTRY 8.8362 -0.40 0.33 32.40
EURUSD 1.1770 -0.40 -0.38 4.92
GBPUSD 1.2941 -0.20 1.05 -2.30
USDJPY 104.98 0.02 -1.09 -3.39

Sepetler Son Günlük Değ.
bp

Haftalık Değ.
bp

Yılbaşı Değ.
bp

½ $ + ½ € 8.1953 1.05 1.55 188.32
Dolar Endeksi 93.4200 18.80 8.10 -296.90
REK 63.7100 - - -1,259.00

Endeks Vadeliler Son Günlük Değ.
(%)

Haftalık Değ.
(%)

Yılbaşı Değ.
(%)

S&P 500 Yakın Vade 3,346.00 -0.99 0.16 3.56
DAX Yakın Vade 13,117.50 -0.89 -0.75 -0.97
Dow Jones Yakın
Vade 27,690.00 -0.88 0.53 -2.87

Emtialar Son Günlük Değ.
(%)

Haftalık Değ.
(%)

Yılbaşı Değ.
(%)

Ons Altın 1,944.43 -0.77 -0.09 28.10
Gram Altın 469.09 -0.81 0.65 61.59
WTI 39.97 -1.35 7.91 -34.66
BRENT 42.14 -1.24 5.09 -36.93
Bakır 3.05 -0.90 0.22 9.29

Tahviller Son Günlük Değ.
bp

Haftalık Değ.
bp

Yılbaşı Değ.
bp

Türkiye 2 Yıllık 13.3700 2.00 13.00 159.00
Türkiye 10 Yıllık 13.3500 12.00 -70.00 114.00
ABD 10 Yıllık 0.6760 -2.10 -0.60 -124.30
ABD 2 Yıllık 0.1350 -0.40 -0.60 -143.60
Almanya 10 Yıllık -0.4870 -0.50 -4.70 -29.90
Almanya 2 Yıllık -0.6970 -0.40 -1.10 -8.00

Gelişmekte Olan
Ülke Kurları Son Günlük Değ.

(%)
Haftalık Değ.

(%)
Yılbaşı Değ.

(%)
USDZAR 16.3714 0.71 -3.14 16.88
USDIDR 14,848.15 0.18 -1.32 6.94
USDTRY 7.5040 -0.03 0.72 26.14
USDRUB 75.1455 0.32 -0.02 21.05
USDBRL 5.2375 -0.01 -1.54 30.30
USDCNY 6.7699 0.22 -0.94 -2.78
USDMXN 21.0875 0.67 -1.66 11.52
USDCZK 22.7140 0.46 0.90 0.20
USDHUF 305.4900 0.47 0.92 3.57
USDPLN 3.7839 0.45 0.41 -0.25
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Euro/Dolar

Euro Bölgesi'nin ticaret fazlası temmuz ayında, beklenti olan, 21,3
milyar euronun üzerinde, 27,9 milyar euro oldu. Fed beklentilere
paralel faizlerde değişikliğe gitmezken, yetkililerin ekonomik
projeksiyonlarına göre 2023 yılına kadar faiz oranlarında
değişikliğe gidilmesi beklenmediği belirtildi. Fed Başkanı Powell
Fed'in bir süre boyunca enflasyonun %2’nin biraz üzerinde
olmasını hedefleyeceğini belirterek, doğrudan mali desteklere
ihtiyaç duyulabileceğini vurguladı. Yüksek volatilitenin yaşandığı
paritede bu sabah 1,1800 seviyesinin altına fiyatlamanın sarktığı
görülmektedir. Geri çekilmelerde 1,1734 – 1,1712 ve 1,1695 destek
seviyeleridir. Tepki alımlarında ise 1,1780 – 1,1800 ve 1,1826
seviyeleri direnç konumunda bulunmaktadır.

Günlük Pivot Seviyeleri
   1.1898

  1.1860  

 1.1815   

1.1770    

 1.1731   

  1.1693  

   1.1647

GBP/USD

İngiltere'de enflasyon ağustos ayında beklentilerin çok hafif üzerine
gerçekleşerek %0,2 oldu. ABD’de Fed beklentilere paralel
değişikliğe gitmezken, Fed Başkanı Powell Fed'in bir süre boyunca
enflasyonun %2’nin biraz üzerinde olmasını hedefleyeceğini
belirterek, doğrudan mali desteklere ihtiyaç duyulabileceğini
vurguladı. Bugün ABD’de haftalık işsizlik maaşı başvuruları,
İngiltere Merkez Bankası’nın faiz kararı ve varlık alım
programlarında değişiklik olup olmayacağına yönelik söylemler
sterlin üzerindeki fiyatlamalarda etkili olacağından ön planda
bulunuyor. Paritede bugün 1,2925 seviyesinin üzerinde 1,2975 ve
1,3035 seviyeleri önem kazanacaktır. Olası geri çekilmelerde ise
1,2900 seviyesinin altında 1,2860 - 1,2815 ve 1,2760 seviyeleri
destek noktaları olarak takip edilebilir.

Günlük Pivot Seviyeleri
   1.3052

  1.3014  

 1.2978   

1.2941    

 1.2903   

  1.2865  

   1.2828
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USD/TRY

Fed toplantısı öncesinde yukarı yönlü bir seyir izleyen ve gün
içerisinde 7,4778 ve 7,5193 seviyeleri arasında hareket eden
Dolar/TL kuru günü 7,5065 seviyesinden tamamladı. Fed faiz kararı
ve Powell’ın açıklamaları sonrasında dolar küresel çapta dalgalı bir
seyir izledi ancak ilk fiyatlamaların ardından yönünü tekrar yukarı
çevirdi. Küresel dolar endeksi günü sınırlı bir yükselişle 93,23
seviyesinden kapattı. Yurt içinde ekonomik veri akışı sakin
seyrederken, Doğu Akdeniz’deki gelişmeler önemini koruyor. ABD
tarafında ise bugün inşaat izinleri, konut başlangıçları ve haftalık
işsizlik başvuruları takip edilecek. Sabah 08:35 itibariyle küresel
dolar endeksi 93,4’lü seviyelerinden, Dolar/TL kuru ise 7,50’li
seviyelerden işlem görüyor.

Günlük Pivot Seviyeleri
   7.5283

  7.5168  

 7.5101   

7.5035    

 7.4919   

  7.4803  

   7.4737

EUR/TRY

Euro/TL kuru gün içerisinde 8,8365– 8,9034 seviyeleri arasında bir
seyir izledi ve günü düşüşle 8,8665 seviyesinden tamamladı. Euro
Bölgesi'nin ticaret fazlası temmuz ayında, beklenti olan, 21,3 milyar
euronun üzerinde, 27,9 milyar euro oldu. Euro Bölgesi'nin ihracatı
temmuz ayında yıllık %10,4 düşüşle 185,2 milyar euroya ve ihracatı
yıllık %14,3 düşüşle 157,3 milyar euroya geriledi. Yurt içinde ise
OECD, Türkiye ekonomisine ilişkin 2020 daralma tahminini
%4,8'den %2,9'a düşürdü. Salgın nedeniyle küresel ekonomide
belirsizliğin yüksek kalmaya devam ettiği vurgulanan raporda,
ekonomik toparlanmanın gücünün ülkeler ve sektörler arasında
önemli ölçüde farklılıklar gösterdiği aktarıldı. Yurt içinde gündeme
dair gelişmeler takip edilirken, Euro Bölgesi’nde enflasyon
rakamları takip edilecek.

Günlük Pivot Seviyeleri
   8.9301

  8.8963  

 8.8662   

8.8362    

 8.8024   

  8.7686  

   8.7386
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XAU/USD

Ons altın Fed'in ardından bir miktar gevşedi. Dün akşam beklentiler
dahilinde faiz oranlarında değişikliğe gitmeyen Fed,
projeksiyonlarda 2023 yılına kadar düşük faizlerin devam
edeceğinin sinyalini verdi. Başkan Powell, enflasyonun %2
hedefine ulaşana kadar ve bu seviyenin üzerinde ılımlı seyredene
kadar faizlerde değişikliğe gidilmeyeceğini belirtti. Fed'in
açıklamaları piyasaları pek tatmin etmedi. Borsalarda karışık
seyirler izleniyor. Bugün biraz daha Fed'in etkisi fiyatlamalar
üzerinde hissedilebilir. ABD'de açıklanacak veriler var ancak etkisi
pek hissedilmeyebilir. Ons altın için 1954$ - 1963$ ve 1970$
dirençler olurken, 1935$ - 1927$ ve 1919$ destek noktaları olarak
takip edilebilir. 

Günlük Pivot Seviyeleri
   1,980.76

  1,970.87  

 1,957.65   

1,944.43    

 1,934.53   

  1,924.64  

   1,911.42

DAX Yakın Vade

Aşı kaynaklı iyimser beklentilerle pozitif bir seyrin izlendiği hisse
piyasalarında dün Fed öncesinde sakin bir seyir etkili oldu. Avrupa
borsaları günü İngiltere dışında günü sınırlı yükselişlerle
tamamlarken, DAX vadeli kontratı günü %0,10’luk düşüşle 13.210
puandan kapattı. Fed beklentilere paralel faiz oranlarında
değişikliğe gitmezken, Powell faizlerin uzun bir süre düşük
tutulacağı taahhüdünü yineledi. Fed’in ekonomik belirsizliklere
ilişkin vurgusunun piyasalarda satış baskısını artırdığı görülüyor.
Bu sabah satıcılı bir seyir izleyen DAX vadelisinde aşağı yönlü
hareketlerin devam etmesi halinde 13.065 - 12.930 ve 12.872
seviyeleri destek olarak takip edilebilir. Tekrar yükselişlerin etkili
olması durumunda ise 13.226 - 13.279 ve 13.339 seviyeleri direnç
konumunda bulunmaktadır.

Günlük Pivot Seviyeleri
   13,326.17

  13,266.83  

 13,192.17   

13,117.50    

 13,058.17   

  12,998.83  

   12,924.17
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Dow Jones Yakın Vade

Dow Jones Endeksi dünü %0.13 artışla 28.032 puandan
tamamladı. Fed'in kararının ardından ABD borsalarında karışık
seyirler izlendi. Fed, 2023 yılına kadar düşük faizin devam
edeceğini, Başkan Powell enflasyonun %2 hedefine ulaşana kadar
ve bu seviyenin üzerinde ılımlı derecede kalana kadar mevcut faiz
oranını koruyacaklarını ifade etti. Fed'in etkisi bugünde borsalar
üzerinde hissedilebilir. Bu sabah vadeli piyasada Dow Jones
Endeksi hafif satıcılı işlem görüyor. Sözleşme için 27.866 - 27.941 -
28.020 direnç noktaları olarak izlenebilir. Olası geri çekilmelerde,
27.736 - 27.669 - 27.587 destek noktaları olarak takip edilebilir. 
 

Günlük Pivot Seviyeleri
   28,291.00

  28,143.00  

 27,916.00   

27,689.00    

 27,541.00   

  27,393.00  

   27,166.00

S&P 500 Yakın Vade

S&P 500 Endeksi dün günü %0.46 azalışla 3.385 puandan
tamamladı. Beklenen Fed toplantısı dün akşam sonuçlandı. Fed
beklentiler doğrultusunda faiz oranlarında değişikliğe gitmedi.
Projeksiyonlarda 2023 yılına kadar faizlerin düşük kalacağının
sinyali verildi. Başkan Powell ise enflasyon %2'lik hedefe ulaşana
kadar ve bu seviyenin üzerinde ılımlı seyredene kadar faizlere
dokunmayacaklarını ekledi. Fed sonrası ABD borsaları günü
karışık tamamladı. Bu sabah vadeli piyasalarda, ABD borsaları
satıcılı seyrediyor. S&P 500 Endeksi sözleşmesi için 3.363 - 3.374
- 3.384 direnç noktaları, 3.344 - 3.336 - 3.326 destek noktaları
olarak takip edilebilir. 
 

Günlük Pivot Seviyeleri
   3,428.67

  3,407.58  

 3,376.67   

3,345.75    

 3,324.67   

  3,303.58  

   3,272.67
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Brent Petrol

Petrol fiyatlarında dalgalı bir seyir izleniyor. Bu hafta API ve DOE
tarafından açıklanan haftalık petrol stoklarının beklentilerin aksine
düşüş kaydetmesi petrol fiyatları açısından olumlu algılandı. Diğer
yandan, küresel piyasalarda Dolarında değer kazanması petrol
açısından olumlu oldu. Dün, OPEC'in 44. Ortak Teknik Komite
toplantısı yapıldı. Gelen açıklamalarda, petrol piyasasının 2021'e
kadar hafif bir toparlanma görüleceği yönündeydi. Bugünde, Ortak
Bakanlar İzleme Komitesi toplantısı yapılacak. Gelecek açıklamalar
takip edilmeli. Brent petrol için 41,96$ - 42,21$ ve 42,44$ seviyeleri
direnç olurken, 41,52$ - 41,30$ ve 41,04$ seviyeleri destek
noktaları olarak takip edilebilir. 
 

Günlük Pivot Seviyeleri
   43.31

  43.04  

 42.59   

42.14    

 41.87   

  41.60  

   41.15

USD/JPY

ABD’de perakende satışlar ağustos ayında %0,6 ile beklentinin
altında bir artış gerçekleştirirken, Fed toplantısı ve Başkan
Powell’ın mesajları takip edildi. Fed beklentilere paralel faizlerde
değişikliğe gitmezken, 2023 yılına kadar faiz oranlarında değişikliğe
gidilmesinin beklenmediği belirtildi. Fed Başkanı Powell Fed'in bir
süre boyunca enflasyonun %2’nin biraz üzerinde olmasını
hedefleyeceğini belirterek, doğrudan mali desteklere ihtiyaç
duyulabileceğini vurguladı. Japonya Merkez Bankası faizlerde
değişikliğe gitmezken, ekonomik görünümü yükseltti ve varlık
alımını sabit bıraktı. Banka pandeminin başından bu yana ilk kez
ekonomik görünümü yükseltti. Geri çekilmenin yaşandığı paritede
104,78 – 104,48 ve 104,18 seviyeleri destek, 105,16 – 105,38 ve
105,58 direnç seviyeleridir.

Günlük Pivot Seviyeleri
   105.44

  105.31  

 105.14   

104.98    

 104.84   

  104.71  

   104.54

444 0 435 www.gedikyatirim.com.tr

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


Gedik Forex Bülten 17 Eylül 2020

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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