
Forex Bülten 18 Eylül 2020

Piyasa Gündemi

Powell’ın ekonomik toparlanmaya ilişkin belirsizliğe vurgu
yapmasının etkisiyle risk iştahının güç kaybettiği görülüyor.
TikTok'un ABD operasyonlarının Oracle'a devrine yönelik
müzakereler devam ederken, bu konuda ABD Başkanı Trump’ın
kararının ne olacağı piyasaların yakın takibinde yer alıyor.
Ekonomik veri akışları, aşı çalışmaları ve salgın kaynaklı gelişmeler
risk iştahı üzerinde belirleyici olmaya devam edecektir. 

Açıklanacak Önemli Ekonomik Veriler  
     
•    14:30 Türkiye – TCMB Beklenti Anketi Önem: Orta
•    17:00 ABD – Michigan Tüketici Güveni Önem: Yüksek

Türkiye 

TCMB tarafından haftalık para, banka ve menkul kıymet istatistikleri
yayımlandı.  Brüt döviz rezervleri geçen hafta 400 milyon dolar
artarak 45.281 milyar dolara çıkarken, Merkez Bankası'nın
verilerine göre, yabancı yatırımcılar geçen hafta net 62 milyon
dolarlık menkul kıymet sattı. Kısa vadeli dış borç stoku temmuz
sonunda 2019 sonuna göre %4,2 artarak 128,4 milyar dolar oldu.
2020 Temmuz sonu itibarıyla, orijinal vadesine bakılmaksızın
vadesine 1 yıl veya daha az kalmış dış borç verisi kullanılarak
hesaplanan kalan vadeye göre kısa vadeli dış borç stoku, 176,5
milyar dolar oldu. Merkez Bankası'nın brüt döviz rezervleri 11 Eylül
haftasında, bir önceki haftaya göre, 400 milyon dolarlık artarak 45
milyar 281 milyon dolara yükseldi. Böylece döviz rezervleri
geçtiğimiz hafta yaşanan 3,3 milyar dolarlık artışın ardından bu
hafta da artış kaydetti.

Euro Bölgesi

Avrupa Merkez Bankası, koronavirüs salgının oluşturduğu istisnai
durumdan dolayı Euro Bölgesi bankalarının bazı merkez bankası
risklerini kaldıraç oranından çıkarabileceğini duyurdu. Euro
Bölgesi’nde AMB’nin doğrudan denetimi altında olan bankaların bu
önlemden 27 Haziran 2021’e kadar faydalanabileceği belirtildi. Öte
yandan, AMB, martta yaptığı açıklamada, Kovid-19'nun ekonomik
etkisiyle mücadele eden Euro Bölgesi bankalarına denetimlerde
daha fazla esneklik gösterileceğini duyurmuştu. Euro Bölgesi’nde
Avrupa İstatistik Ofisi verilerine göre, yıllık enflasyon, yeni tip
koronavirüs tedbirlerinin gevşetilmeye devam ettiği ağustos ayında
%0,2 gerilerken, aylık bazda %0,4 azaldı. Böylece Euro
Bölgesi’nde ağustos ayında yıllık enflasyon sıfırın altına düştü.

ABD

ABD Çalışma Bakanlığı, haftalık işsizlik maaşı başvurularına ilişkin
verileri açıkladı. Buna göre, ülkede ilk kez işsizlik maaşı talebinde
bulunanların sayısı, 12 Eylül ile biten haftada önceki haftaya
kıyasla 33 bin kişi azalarak 860 bine geriledi. İşsizlik maaşından
faydalanmak için ilk başvuruda bulunanların sayısı tekrar düşmeye
başladı ve bu durum, koronavirüsten dolayı oldukça hasar gören
işgücü piyasasında kademeli bir iyileşme olduğunu işaret etti.
ABD'de konut başlangıçları ağustos ayında %5,1 ile beklenenden
daha fazla düşerek 1,416,000'e indi. İnşaat izinleri söz konusu
dönemde %0,9 düşerek 1,470,000'e geriledi.

Piyasa Verileri

Pariteler Son Günlük Değ.
(%)

Haftalık Değ.
(%)

Yılbaşı Değ.
(%)

USDTRY 7.5518 0.02 1.01 26.94
EURTRY 8.9511 -0.04 1.06 34.12
EURUSD 1.1853 0.03 0.05 5.67
GBPUSD 1.2966 -0.06 1.32 -2.12
USDJPY 104.78 0.03 -1.30 -3.58

Sepetler Son Günlük Değ.
bp

Haftalık Değ.
bp

Yılbaşı Değ.
bp

½ $ + ½ € 8.2488 5.35 8.70 193.67
Dolar Endeksi 92.9010 8.50 -36.80 -348.80
REK 63.7100 - - -1,259.00

Endeks Vadeliler Son Günlük Değ.
(%)

Haftalık Değ.
(%)

Yılbaşı Değ.
(%)

S&P 500 Yakın Vade 3,349.25 -0.05 0.46 3.66
DAX Yakın Vade 13,204.00 -0.01 -0.08 -0.32
Dow Jones Yakın
Vade 27,772.00 -0.17 0.58 -2.58

Emtialar Son Günlük Değ.
(%)

Haftalık Değ.
(%)

Yılbaşı Değ.
(%)

Ons Altın 1,954.15 0.50 0.72 28.74
Gram Altın 474.46 0.51 1.68 63.42
WTI 41.49 0.48 9.08 -32.17
BRENT 43.97 0.66 9.75 -34.17
Bakır 3.11 0.92 1.55 11.36

Tahviller Son Günlük Değ.
bp

Haftalık Değ.
bp

Yılbaşı Değ.
bp

Türkiye 2 Yıllık 13.7100 34.00 47.00 193.00
Türkiye 10 Yıllık 13.7400 39.00 4.00 153.00
ABD 10 Yıllık 0.6840 -0.30 1.70 -123.50
ABD 2 Yıllık 0.1370 0.00 0.80 -143.40
Almanya 10 Yıllık -0.4920 -1.00 -5.20 -30.40
Almanya 2 Yıllık -0.7090 -0.60 -0.90 -9.20

Gelişmekte Olan
Ülke Kurları Son Günlük Değ.

(%)
Haftalık Değ.

(%)
Yılbaşı Değ.

(%)
USDZAR 16.1933 0.09 -3.34 15.61
USDIDR 14,734.50 -0.35 -1.80 6.12
USDTRY 7.5518 0.02 1.01 26.94
USDRUB 74.9800 -0.14 0.11 20.78
USDBRL 5.2401 0.01 -1.48 30.36
USDCNY 6.7580 -0.10 -1.12 -2.95
USDMXN 20.9045 0.18 -1.74 10.55
USDCZK 22.5419 -0.05 0.49 -0.56
USDHUF 303.9900 -0.08 0.75 3.06
USDPLN 3.7574 -0.04 0.07 -0.95
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Euro/Dolar

Euro Bölgesi’nde enflasyon koronavirüs tedbirlerinin gevşetilmeye
devam ettiği ağustos ayında aylık bazda %0,4 azalırken, yıllık
bazda %0,2 gerileyerek sıfırın altına düştü. ABD’de Fed’in ardından
haftalık işsizlik maaşı başvuruları ve konut başlangıçları verisi takip
edildi. Ülkede işsizlik maaşı talebinde bulunanların sayısı, geçen
hafta 33 bin kişi azalarak 860 bine gerileyerek salgından hasar
gören işgücü piyasasında kademeli iyileşmeye işaret etti. Konut
başlangıçları ise ağustos ayında %5,1 ile beklenenden daha fazla
düşüş kaydetti. Paritede dün 1,1737 dip seviyesi test edilirken, bu
sabah toparlanma kaydediliyor. Toparlanmanın devamında
1,1885– 1,1917 ve 1,1934 seviyeleri direnç konumunda
bulunmaktadır. Geri çekilmelerde ise 1,1824 - 1,1800 ve 1,1780
destek seviyeleridir.

Günlük Pivot Seviyeleri
   1.1882

  1.1872  

 1.1863   

1.1853    

 1.1843   

  1.1834  

   1.1824

GBP/USD

GBPUSD paritesinde dün yüksek volatilite yaşanarak gün içinde
1,2864 – 1,2999 seviyeleri arasında bir seyir izledi ve günü 1,2973
seviyesinden kapattı. İngiltere Merkez Bankası gösterge faizi aynı
seviyede bırakırken, 745 milyar sterlin seviyesindeki tahvil alım
programında değişikliğe gitmedi. Bankanın ekonomide alışılmadık
bir belirsizlik dönemine girmesi ile birlikte, tarihinde ilk kez faizi
negatif bölgeye düşürebileceğine ilişkin en açık sinyalini vermesi
sonrası sterlinde sert değer kaybı yaşandı. ABD’de ise işsizlik
maaşı talebinde bulunanların sayısı, geçen hafta 33 bin kişi
azalarak 860 bine gerileyerek salgından hasar gören işgücü
piyasasında kademeli iyileşmeye işaret etti. Paritede 1,3000 –
1,3035 ve 1,3056 seviyeleri direnç, 1,2925 – 1,2900 ve 1,2865
destek seviyeleridir.

Günlük Pivot Seviyeleri
   1.3046

  1.3020  

 1.2993   

1.2966    

 1.2940   

  1.2914  

   1.2887
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USD/TRY

Powell’ın açıklamaları sonrasında dolarda yükselişler izlenirken,
dün doların gelişmekte olan ülke para birimleri karşısında değer
kazanımlarını artırdığı görüldü. Dolardaki değer kazanımının
etkisiyle yukarı yönlü bir seyir izleyen ve gün içerisinde 7,4870 ve
7,5646 seviyeleri arasında hareket eden Dolar/TL kuru günü
7,5500 seviyesinden tamamladı.  Küresel dolar endeksi ise günü
geri çekilmeyle 92,82 seviyesinden kapattı. Doğu Akdeniz’deki
gelişmeler ve TCMB’nin genel duruşu önemini koruyor. Bugün yurt
içinde TCMB beklenti anketi ile ABD’de cari işlemler dengesi ile
Michigan tüketici güveni takip edilecek. Sabah 08:35 itibariyle
küresel dolar endeksi 92,9’lu seviyelerinden, Dolar/TL kuru ise
7,55’li seviyelerden işlem görüyor.

Günlük Pivot Seviyeleri
   7.5678

  7.5614  

 7.5566   

7.5518    

 7.5454   

  7.5390  

   7.5342

EUR/TRY

Euro/TL kuru gün içerisinde 8,7978– 8,9484 seviyeleri arasında bir
seyir izledi ve günü yükselişle 8,9456 seviyesinden tamamladı.
Euro Bölgesi’nde enflasyon koronavirüs tedbirlerinin gevşetilmeye
devam ettiği ağustos ayında aylık bazda %0,4 azalırken, yıllık
bazda %0,2 geriledi. Yurt içinde TCMB’nin yayınladığı haftalık para,
banka ve menkul kıymet istatistikleri takip edildi.  Brüt döviz
rezervleri geçen hafta 400 milyon dolar artarak 45,281 milyar
dolara çıkarken, Merkez Bankası'nın verilerine göre, yabancı
yatırımcılar geçen hafta net 62 milyon dolarlık menkul kıymet sattı.
Brüt döviz rezervleri ise bir önceki haftaya göre, 400 milyon dolarlık
artarak 45 milyar 281 milyon dolara yükseldi. Yurt içinde TCMB
beklenti anketi, Euro Bölgesi’nde cari işlemler dengesi takip
edilecek.

Günlük Pivot Seviyeleri
   8.9844

  8.9720  

 8.9616   

8.9511    

 8.9388   

  8.9264  

   8.9159
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XAU/USD

ABD borsalarındaki negatif kapanışlar, virüs nedeniyle ekonomiler
üzerindeki belirsizlik, piyasaları tatmin etmeyen ABD verileri derken
ons altın bunlardan kendisini beslemeye çalışıyor. Yine de yukarı
yönde çok güçlü değil ancak geri çekilmelerde sınırlı kaldığını
gözlemliyoruz. Altın için bugün açıklanacak ABD verileri bulunuyor
ancak etkisi sınırlı kalabilir. Altın için olası haber akışlarını takip
etmekte fayda var. Ons altında 1959$ - 1966$ ve 1973$ direnç
noktaları olurken, 1945$ - 1936$ ve 1927$ destek noktaları olarak
takip edilebilir. 
 

Günlük Pivot Seviyeleri
   1,969.94

  1,962.78  

 1,958.45   

1,954.14    

 1,946.96   

  1,939.79  

   1,935.47

DAX Yakın Vade

Fed Başkanı Powell’ın salgın ve toparlanma konusundaki
belirsizliklere ilişkin yaptığı vurgu sonrasında risk iştahında
zayıflama görülürken, dün küresel hisse piyasalarında satıcılı bir
fiyatlama etkili oldu.  Avrupa borsaları dünü düşüşlerle
tamamlarken, akşam saatlerin kayıplarını belirli ölçüde geri alan
DAX vadeli kontratı günü %0,22’lik daha sınırlı bir düşüşle 13.206
puandan tamamladı. Ekonomik veri akışları ve salgın kaynaklı
gelişmeler gündemdeki yerini korumaya devam ediyor. Bu sabah
yataya yakın bir seyrin izlendiği DAX vadelisinde yukarı yönlü
hareketlerde 13.260 –13.339 ve 13.425 seviyeleri direnç olarak
izlenebilir. Geri çekilmelerde ise 13.140 – 13.030 ve 12.930
seviyeleri destek konumunda bulunmaktadır. Bugün Euro
Bölgesi’nde cari işlemler dengesi açıklanacak. 

Günlük Pivot Seviyeleri
   13,330.83

  13,284.67  

 13,244.33   

13,204.00    

 13,157.83   

  13,111.67  

   13,071.33
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Dow Jones Yakın Vade

Dow Jones Endeksi dünü %0.47 düşüşle 27.901 puandan
tamamladı. Teknoloji hisselerindeki kayıplar, virüs nedeniyle
ekonomilerdeki belirsizlik ve son açıklanan piyasaları tatmin
etmeyen ABD verileri borsalarda satışlara neden oldu. Dolayısıyla
dün borsalar günü negatif tamamladı. Bugün içinde açıklanacak
ABD verileri bulunuyor ancak etkisi sınırlı kalabilir. Vadeli piyasada
ABD borsaları bu sabah karışık seyrediyor ve Dow Jones Endeksi
sınırlı düşüşle işlem görüyor. Sözleşme için 27.870 - 27.996 -
28.084 direnç noktaları olarak takip ediliyor. Olası geri çekilmelerin
devamı durumunda 27.643 - 27.541 ve 27.426 destek noktaları
olarak izlenebilir. 

Günlük Pivot Seviyeleri
   28,124.67

  28,002.33  

 27,887.67   

27,773.00    

 27,650.67   

  27,528.33  

   27,413.67

S&P 500 Yakın Vade

S&P 500 Endeksi dün günü %0.82 azalışla 3.357 puandan
tamamladı. Geçtiğimiz günlerde olduğu gibi yine teknoloji
hisselerindeki düşüş ABD borsalarını olumsuz etkiledi. Diğer
yandan, virüs nedeniyle ekonomilerdeki belirsizlik ve son açıklanan
piyasaları tatmin etmeyen ABD verileri de borsalar üzerinde baskı
oluşturdu. Bugün için ABD'den açıklanacak veriler bulunuyor.
Verilerin borsalar üzerinde etkisi sınırlı kalabilir. Vadeli piyasada
S&P 500 Endeksi hafif satıcılı seyrediyor. Sözleşme için 3.358 -
3.371 ve 3.386 direnç noktaları olurken, 3.330 - 3.311 ve 3.295
destek noktaları olarak takip edilebilir. 

Günlük Pivot Seviyeleri
   3,388.83

  3,373.67  

 3,361.33   

3,349.00    

 3,333.83   

  3,318.67  

   3,306.33
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Brent Petrol

Petrol fiyatları geçtiğimiz günlerdeki kayıplarını telafi etmeye
çalışıyor. Dün, OPEC'in komite toplantısı yapıldı ve sonrasında
Suudi Arabistan Petrol Bakanının açıklamaları oldukça agresifti.
Bakan, kesintilere uymayan ülkeleri eleştirdi. Rusya Enerji Bakanı
ise, global petrol talebinin 2021'in ikinci çeyreğinde tamamen
toparlanmasını beklediğini bildirdi. Petrol için karışık haberler
geliyor. Bunlara rağmen son günlerdeki sert satışların ardından
petrol biraz dengelenme çabasında. Yönünü net bir şekilde yukarı
çevirdi demek güç. Belirsizlikler sürüyor. Bundan sonraki süreç
içinde haberler yakından takip edilmeli. Brent petrol için 43,94$ -
44,31$ - 44,70$ dirençler, 43,12$ - 42,69$ ve 42,30$ destekler
olarak izlenebilir. 

Günlük Pivot Seviyeleri
   44.72

  44.39  

 44.18   

43.97    

 43.64   

  43.31  

   43.11

USD/JPY

ABD’de Fed’in ardından haftalık işsizlik maaşı başvuruları ve konut
başlangıçları verisi takip edildi. Ülkede işsizlik maaşı talebinde
bulunanların sayısı, geçen hafta 33 bin kişi azalarak 860 bine
gerileyerek salgından hasar gören işgücü piyasasında kademeli
iyileşmeye işaret etti. Konut başlangıçları ise ağustos ayında %5,1
ile beklenenden daha fazla düşüş kaydetti. Japonya’da bu sabah
açıklanan çekirdek tüketici fiyatları ağustos ayında neredeyse son
4 yılın en hızlı düşüşünü yaşayarak yıllık bazda %0,4 düştü.
Düşüşteki temel neden, hükümetin uygulamaya koyduğu
desteklemeler sonrası konaklama ücretlerinde yaşanan düşüş oldu.
Paritede 104,78’in üzerinde 105,16 – 105,37 seviyeleri direnç,
104,78’in altında oluşacak fiyatlamalarda 104,48 – 104,18 destek
seviyeleridir.

Günlük Pivot Seviyeleri
   105.08

  104.98  

 104.88   

104.78    

 104.68   

  104.58  

   104.48
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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."

444 0 435 www.gedikyatirim.com.tr

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

	Piyasa Gündemi
	Piyasa Verileri

	Euro/Dolar
	GBP/USD
	USD/TRY
	EUR/TRY
	XAU/USD
	DAX Yakın Vade
	Dow Jones Yakın Vade
	S&P 500 Yakın Vade
	Brent Petrol
	USD/JPY
	Gedik Yatırım Menkul Değerler A.Ş. - Yatırım Danışmanlığı Birimi
	YASAL UYARI

