
Forex Bülten 21 Eylül 2020

Piyasa Gündemi

ABD Ticaret Bakanı Ross, cuma günü WeChat ve TikTok
üzerinden yapılan işlemlerin bir kısmının 20 Eylül itibariyle
yasaklanacağını açıkladı. Ancak hafta sonundaki açıklamasında
Trump’ın Oracle'ın TikTok'u satın almasını onaylayacağını ifade
etmesi sonrasında yasağın bir hafta erteleneceği duyuruldu. Kasım
ayındaki seçimler öncesinde ABD – Çin ilişkilerinin seyri yakından
izlenilmeye devam edilecek. Aynı zamanda veri akışları ve salgın
kaynaklı gelişmeler de önemini koruyor. 

Açıklanacak Önemli Ekonomik Veriler  
     
•    Açıklanacak önemli bir ekonomik veri akışı bulunmamaktadır. 

Türkiye 

Merkez Bankası eylül ayı beklenti anketi sonuçlarına göre, yıl sonu
enflasyon beklentisi ve dolar/TL kurunda artış yaşandı. Verilere
göre, bir önceki anket döneminde %10,82 olan yıl sonu enflasyon
beklentisi %11,46'ya; yıl sonu bankalar arası dolar/TL kuru
beklentisi de 7,3428'den 7,5990'a çıktı. Cumhurbaşkanı Erdoğan,
aşı çalışmaları konusunda, "Yılbaşından sonra bazı olumlu
sinyaller alacağımızı görüyoruz." dedi. Erdoğan, koronavirüs
önlemleri ile ilgili ise, "Mecburen işi tekrar sıkmak durumundayız."
ifadesini kullandı. Vaka sayısındaki seyir ve gündeme dair
gelişmeler takip edilmeye devam edecek.

Euro Bölgesi

ECB, pandeminin ekonomiye darbe vurmasının ardından
bankaların sermayelerini korumaları ve kredi vermeyi sürdürmeleri
için temettü ödemesi yapmamalarını istemişti. Belirli kaynaklara
dayandırılan haberde ise Avrupalı regülatörlerin bankaların temettü
ödemeleriyle ilgili fiili yasağı gelecek yılın başında kaldırabilecekleri
ifade edildi. Birleşik Krallık hükümeti ile Avrupa Birliği arasında
geçen hafta gerçekleşen gayrı resmi görüşmelerin başarılı
olduğunu belirtilirken, AB Komisyonu Başkanı Ursula Von Der
Leyen, yaptığı açıklamada anlaşmanın olası olduğuna ikna
olduğunu belirtti.

ABD

ABD'de cari işlemler açığı 2. çeyrekte önceki çeyrekteki seviyesi
olan 111,5 milyar dolardan 170,5 milyar dolara yükseldi. Beklenti
158 milyar dolar civarında bir açık verilmesi yönündeydi. Önceki
çeyreğin açık rakamı da 104,2 milyar dolardan 111,5 milyar dolara
revize edildi. Yine cuma günü açıklanan Michigan tüketici güveni
75,0 olan beklentilerin üzerinde 78,9 olarak açıklandı. ABD Ticaret
Bakanı Willbur Ross cuma günü yaptığı açıklamada 20 Eylül Pazar
gününden itibaren WeChat ve TikTok üzerinden yapılan işlemlerin
yasaklanacağını duyurdu. Ancak hafta sonunda ABD Başkanı
Trump'ın, Çin merkezli sosyal medya platformu TikTok'un ABD'deki
kolunun Oracle-Walmart ortaklığında satın alınmasına ilişkin
yapılması muhtemel anlaşmayı imzalayacağını duyurmasının
ardından, ABD Ticaret Bakanlığı TikTok uygulamasının
indirilmesine yönelik yasağın bir hafta erteleneceğini açıkladı. ABD
– Çin arasındaki gelişmeler piyasaların yakın takibinde yer almaya
devam edecek. Aynı zamanda salgın kaynaklı gelişmeler ve aşı
çalışmaları da önemini korumaya devam ediyor.

Piyasa Verileri

Pariteler Son Günlük Değ.
(%)

Haftalık Değ.
(%)

Yılbaşı Değ.
(%)

USDTRY 7.5692 0.12 1.08 27.23
EURTRY 8.9775 0.23 1.05 34.52
EURUSD 1.1860 0.16 -0.03 5.73
GBPUSD 1.2944 0.15 0.75 -2.28
USDJPY 104.36 -0.21 -1.29 -3.96

Sepetler Son Günlük Değ.
bp

Haftalık Değ.
bp

Yılbaşı Değ.
bp

½ $ + ½ € 8.2798 3.10 11.10 196.77
Dolar Endeksi 92.8150 -19.00 -24.00 -357.40
REK 63.7100 - - -1,259.00

Endeks Vadeliler Son Günlük Değ.
(%)

Haftalık Değ.
(%)

Yılbaşı Değ.
(%)

S&P 500 Yakın Vade 3,298.75 -0.53 -2.48 2.10
DAX Yakın Vade 13,035.50 -0.81 -1.24 -1.59
Dow Jones Yakın
Vade 27,453.00 -0.54 -1.93 -3.70

Emtialar Son Günlük Değ.
(%)

Haftalık Değ.
(%)

Yılbaşı Değ.
(%)

Ons Altın 1,950.36 0.01 -0.32 28.49
Gram Altın 474.62 0.02 0.77 63.47
WTI 41.16 -0.09 8.30 -32.72
BRENT 43.34 -0.40 8.29 -35.12
Bakır 3.10 0.55 1.18 10.96

Tahviller Son Günlük Değ.
bp

Haftalık Değ.
bp

Yılbaşı Değ.
bp

Türkiye 2 Yıllık 13.7300 2.00 49.00 195.00
Türkiye 10 Yıllık 13.7400 0.00 4.00 153.00
ABD 10 Yıllık 0.6970 1.00 3.00 -122.20
ABD 2 Yıllık 0.1430 0.60 1.40 -142.80
Almanya 10 Yıllık -0.4870 0.00 -0.30 -29.90
Almanya 2 Yıllık -0.6980 0.10 0.20 -8.10

Gelişmekte Olan
Ülke Kurları Son Günlük Değ.

(%)
Haftalık Değ.

(%)
Yılbaşı Değ.

(%)
USDZAR 16.2926 -0.16 -2.23 16.32
USDIDR 14,693.55 -0.94 -1.65 5.82
USDTRY 7.5692 0.12 1.08 27.23
USDRUB 75.4990 -0.31 0.29 21.62
USDBRL 5.3898 0.00 2.23 34.08
USDCNY 6.7596 -0.14 -0.75 -2.92
USDMXN 21.0920 -0.22 0.04 11.55
USDCZK 22.5570 -0.09 0.38 -0.49
USDHUF 304.0100 -0.10 0.90 3.07
USDPLN 3.7567 -0.31 0.22 -0.97
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Euro/Dolar

Euro Bölgesi’nde temmuz ayında cari işlemler dengesi 16,6 milyar
euro fazla verdi. ABD'de cari işlemler açığı 2. çeyrekte 170,5 milyar
dolara yükseldi. Michigan tüketici güveni ise beklentilerden daha iyi
gelerek 78,9 seviyesine yükseldi. Geçen hafta çarşamba günü
Powell’ın konuşmasının ardından risk iştahındaki zayıflama ve
dolardaki güç kazanımına bağlı olarak paritede 1,17’li seviyeler test
edilse de bu taraftaki düşüş kalıcı olmadı. Parite cuma günü 1,1826
– 1,1871 seviyeleri arasında hareket ederek haftayı 1,1842
seviyesinden tamamladı. ABD – Çin ilişkilerinin seyri de
fiyatlamalar açısından önemini koruyor. Yukarı yönlü hareketlerde
1,1882 – 1,1901 ve 1,1917 seviyeleri direnç konumundadır. Geri
çekilmelerde ise 1,1840 - 1,1813 ve 1,1766 seviyeleri destek olarak
takip edilebilir.

Günlük Pivot Seviyeleri
   1.1909

  1.1891  

 1.1876   

1.1860    

 1.1843   

  1.1825  

   1.1809

GBP/USD

Geçtiğimiz haftanın neredeyse tamamında tepki yükselişleri
gerçekleştiren GBPUSD paritesi haftanın son gününde karışık bir
görünüm sergiledi. 1,30 psikoloji direncini zorlayan paritede bu
seviyenin aşılmaması bir miktar geri çekilmenin yaşanmasına
neden oldu. Gün içinde İngiltere’de açıklanan perakende satışlar
verisi tahminlerle uyumlu şekilde sınırlı yükselişe işaret ederken
ABD’de açıklanan Michigan tükeitic güveni bir miktar tahminlerin
üzerinde kaldı. Bugün hem İngiltere hem ABD tarafında önemli bir
veri akışı bulunmuyor. Sabah 1,2950 seviyesinden işlem gören
paritede bugün 1,3000 seviyesinin üzerinde 1,3035 ve 1,3072
seviyeleri önem kazanacaktır. Olası geri çekilmelerde ise 1,2945
seviyesinin altında 1,2915 ve 1,2870 seviyeleri destek noktaları
olarak takip edilebilir.

Günlük Pivot Seviyeleri
   1.3001

  1.2982  

 1.2963   

1.2944    

 1.2925   

  1.2906  

   1.2887
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USD/TRY

Dolar/TL kuru cuma günü 7,5382 ve 7,5862 seviyeleri arasında
dalgalanarak günü 7,5644 seviyesinden tamamladı. Dolar/TL
kurunda yukarı yönlü hareketler cuma günü de devam ederken kur
akşam saatlerinde yeni tarihi zirvelerini test ederek haftayı
noktaladı. Gün içinde yurtiçinde TCMB beklenti anketi yurtdışında
ise Michigan tüketici güveni verisi izlendi. Küresel dolar endeksi de
gün içinde haftanın en düşüğü 92,7-92,8 bölgesini test ettikten
sonra bu seviyelerden bulduğu destekle haftayı 93 seviyelerine
yakın tamamladı. Bugün hem yurtiçi hem de yurtdışında önemli bir
veri akışı bulunmuyor. Sabah 08:25 itibariyle küresel dolar endeksi
92,8 seviyelerinden, Dolar/TL kuru ise 7,57 seviyelerine yakın işlem
görüyor. 

Günlük Pivot Seviyeleri
   7.5974

  7.5877  

 7.5784   

7.5692    

 7.5594   

  7.5497  

   7.5404

EUR/TRY

Cuma günü Euro Bölgesi’nde cari işlemler dengesi açıklanırken,
temmuz ayında 16,6 milyar euro fazla verildi. Yurt içinde ise TCMB
beklenti anketi açıklandı. Açıklanan ankette yıl sonu enflasyon
beklentisi ve dolar/TL kurunda artış görüldü. Yıl sonu enflasyon
beklentisi %10,82 seviyesinden %11,46 seviyesine, yıl sonu kur
beklentisi ise 7,3428’den 7,5990’a yükseldi. Powell sonrası risk
iştahındaki güç kaybı gelişmekte olan ülke para birimlerinde
zayıflamayı beraberinde getirdi. Euro/TL kuru cuma günü 8,9361 ve
8,9936 seviyeleri arasında hareket etti ve haftayı 8,9566
seviyesinden kapattı. Yeni haftanın ilk işlem gününde veri akışı
sakin seyrederken, bu hafta perşembe günkü TCMB toplantısı
öncesinde TL’nin seyri yakından takip edilecektir.

Günlük Pivot Seviyeleri
   9.0871

  9.0423  

 9.0099   

8.9775    

 8.9327   

  8.8879  

   8.8555
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XAU/USD

Küresel borsalarda risk iştahı zayıf. Virüs endişesi, bazı ülkelerde
yavaş yavaş kısıtlamaların yeniden başlaması piyasaları tedirgin
ediyor. ABD cephesinde ise TikTok ile gelişmeler, ABD ile Çin
arasındaki tansiyonu azaltmayı destekledi. Ancak, ABD ile İran
arasında önümüzdeki günlerde sorunlar derinleşebilir. ABD, İran'a
yönelik BM yaptırımlarını yeniden yürürlüğe soktu bildirirken,
İran'da ABD'nin zorbalıkla muamele etmesi durumunda
kendilerinden kesin cevap alacaklarını söyledi. Dolayısıyla ons altın
yatay seyrini sürdürüyor. Altın için 1945$ - 1936$ ve 1927$
destekler olurken, 1959$ - 1966$ ve 1973$ direnç noktaları olarak
takip edilebilir. 

Günlük Pivot Seviyeleri
   1,964.09

  1,959.86  

 1,955.12   

1,950.38    

 1,946.15   

  1,941.92  

   1,937.18

DAX Yakın Vade

Fed Başkanı Powell’ın konuşması sonrasında küresel piyasalarda
satış baskısı artış kaydederken, cuma günü ABD Ticaret Bakanı
Ross’un açıklamaları ve ABD – Çin ilişkilerine yönelik endişeler risk
iştahını ve piyasaları baskılamaya devam etti. Avrupa borsaları
haftanın son işlem gününü düşüşlerle tamamlarken, DAX vadeli
kontratı da günü %0,48’lik bir düşüşle 13.143 seviyesinden kapattı.
Ekonomik veri akışları ve salgın kaynaklı gelişmeler de
gündemdeki yerini korumaya devam ediyor. Bu sabah satıcılı
seyrin devam ettiği DAX vadelisinde aşağı yönlü hareketlerde
12.940 – 12.865 ve 12.744 seviyeleri destek olarak takip edilebilir.
Yukarı yönlü hareketlerde ise 13.140 – 13.245 ve 13.308 seviyeleri
direnç konumundadır. 

Günlük Pivot Seviyeleri
   13,230.50

  13,183.50  

 13,109.50   

13,035.50    

 12,988.50   

  12,941.50  

   12,867.50
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Dow Jones Yakın Vade

ABD Dow Jones Endeksi cuma gününü %0.88 düşüşle 27.657
puandan tamamladı. Endeksler üzerinde teknoloji hisselerindeki
satışlar etkisini göstermeye devam ediyor. Vadeli piyasada bu
sabah ABD vadelileri hafif satıcılı işlem görüyor. Piyasa risk
iştahının zayıf olması bu anlamda borsalarında toparlanmasını
zorlaştırıyor. Virüs endişesi ve bazı ülkelerde kısıtlamaların yavaş
yavaş yeniden başlaması bu anlamda piyasaları da baskılıyor.
Bugün içinde açıklanacak önemli bir veri akışı bulunmuyor. Olası
haber akışlarına karşı dikkatli olunmalı. Sözleşme için 27.502 -
27.587 - 27.679 dirençler olurken, 27.355 - 27.276 - 27.186 destek
noktaları olarak takip edilebilir. 

Günlük Pivot Seviyeleri
   27,865.00

  27,764.00  

 27,608.00   

27,452.00    

 27,351.00   

  27,250.00  

   27,094.00

S&P 500 Yakın Vade

S&P 500 Endeksi cuma gününü %1.18 azalışla 3.317 puandan
tamamladı. Teknoloji hisselerindeki satışlar ABD borsalarını
baskılamaya devam ediyor. Bugün için açıklanacak önemli bir veri
akışı bulunmuyor. Olası haber akışlarına karşı dikkatli olunmasında
fayda var. ABD vadelileri bu sabah satıcılı işlem görüyor. Günün
geri kalanında, TSİ 16:30'daki ABD spot piyasadaki açılış önemli
olabilir. Piyasalarda konuştuğumuz riskler sürdüğü sürece borsalar
toparlanmakta zorlanabilir. Sözleşme için 3.308 - 3.323 - 3.335
direnç noktaları olarak takip edilebilir. Olası geri çekilmelerin
devamı durumunda, 3.287 - 3.281 - 3.276 destek noktaları olarak
karşımıza çıkıyor. 
 

Günlük Pivot Seviyeleri
   3,353.25

  3,339.75  

 3,319.25   

3,298.75    

 3,285.25   

  3,271.75  

   3,251.25
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Brent Petrol

Petrol fiyatları, geçtiğimiz haftanın son işlem gününde yükselerek
piyasaları şaşırtmıştı. Ancak bu hareketin çok kalıcı olmasını
beklemediğimizi belirtmiştik. Petrol piyasasında talep tarafında
toparlanma hala görülemiyor, geçtiğimiz hafta OPEC üyelerinin
teknik toplantısı vardı. Özellikle, Arabistan kesintilere uymayan
ülkeleri çok sert bir şekilde eleştirmişti. Talep tarafındaki sıkıntının
bir süre daha devam etmesi beklenebilir. Bu doğrultuda, petrol
fiyatlarındaki toparlanma için biraz daha zamanın olduğunu
düşünüyoruz. Brent petrol için 43,15$ - 43,30$ ve 43,49$ dirençleri
takip edilebilir. Geri çekilmelerde, 42,87$ - 42,69$ ve 42,47$
seviyeleri destek konumunda.  

Günlük Pivot Seviyeleri
   43.63

  43.56  

 43.45   

43.34    

 43.27   

  43.19  

   43.08

USD/JPY

Cuma günü Japonya tarafında ağustos ayı TÜFE rakamları,
ABD’de ise ikinci çeyreğe ait cari işlemler dengesi ile Michigan
tüketici güveni açıklandı. ABD Ticaret Bakanı Willbur Ross cuma
günü yaptığı açıklamada 20 Eylül Pazar gününden itibaren WeChat
ve TikTok üzerinden yapılan işlemlerin yasaklanacağını duyursa da
yasağın bir hafta erteleneceği sonraki haber akışlarında yer aldı.
ABD – Çin arasındaki gerilim ve güvenli liman talebi paritedeki yön
üzerinde etkili olacaktır. Geçen hafta risk iştahındaki zayıflamanın
da etkisiyle paritede aşağı yönlü bir seyir etkili oldu. Paritede aşağı
yönlü hareketlerin devamında 104,19 – 104,11 ve 103,60 seviyeleri
destek olarak izlenebilir. Yükselişlerde ise 104,55 – 104,88 ve
105,17 seviyeleri direnç konumunda bulunmaktadır. 

Günlük Pivot Seviyeleri
   104.84

  104.71  

 104.53   

104.36    

 104.23   

  104.10  

   103.92
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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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