
Forex Bülten 22 Eylül 2020

Piyasa Gündemi

Dünya genelinde yaşanan vaka sayılarındaki artışa bağlı olarak
tedbirlerin yeniden gündeme gelebileceğine ilişkin artan korkular ve
küresel bankacılık sistemindeki yasa dışı işlemlerle alakalı
yayınlanan raporun etkisiyle bankalar öncülüğünde artan satış
baskısı, dün küresel risk iştahının zayıflama kaydetmesine neden
oldu. Bugün Fed Başkanı Powell’ın gerçekleştireceği konuşma ve
vereceği mesajlar piyasalar açısından önemli olacak. 

Açıklanacak Önemli Ekonomik Veriler  
     
•    10:00 Türkiye – Tüketici Güveni Önem: Orta
•    17:30 ABD  - Fed Başkanı Powell Konuşması Önem: Yüksek

Türkiye 

Dünkü kabine toplantısı sonrasında Cumhurbaşkanı Erdoğan
açıklamalarda bulundu. Cumhurbaşkanı Erdoğan, 8 aşı geliştirme
çalışmasından 2'sinde hayvan deneyleri başarıyla tamamlandığını
ve yılın ilk aylarında hizmete sunmayı planladıklarını ifade etti.
Cumhurbaşkanı, koronavirüs salgının tüm dünyada tesirini
artırdığına değinirken, tedbirler konusunda denetimlerin
sıkılaştırılacağını söyledi. İl bazında da 65 yaş üstü vatandaşların
ulaşım saatlerinde sınırlama yapılabileceğini ifade etti. Bugün yurt
içinde eylül ayına ait tüketici güven endeksi açıklanacak. 

Euro Bölgesi

Bir haber kaynağına göre ECB’nin pandemi varlık alım programına
ilişkin bir değerlendirme başlattığı belirtildi. Avrupa Merkez Bankası
(ECB) Başkanı Lagarde, toparlanmadaki belirsizliğin sürmesi
durumunda teşviklerin artırılabileceğini söyledi. HSBC'nin hisse
senetleri Çin'in güvenilmez şirket ve kişiler listesine girebileceğine
ilişkin endişeler ve Uluslararası Araştırmacı Gazeteciler
Konsorsiyumu’nun (ICIJ) bankalarla ilgili raporunun etkisiyle sert bir
düşüş kaydetti. Avrupa bankaları öncülüğündeki artan satış baskısı
risk iştahı üzerinde baskı oluşturdu. İngiltere Başbakanı Johnson
salgın konusunda ülkenin kritik eşikte olduğunu dile getirirken,
Avrupa genelinde artan vaka sayıları tedbirlerin yeniden gündeme
gelebileceğini dair endişelerin de artış kaydetmesine neden oluyor.
Bugün Euro Bölgesi’nde eylül ayı tüketici güven endeksi
açıklanacak.

ABD

ABD ile Çin arasındaki yatırımlar, iki ülke arasındaki ilişkilerin
bozulması ve pandeminin ekonomik güven ortamını olumsuz
etkilemesiyle 2020'nin ilk yarısında yaklaşık dokuz yılın en düşük
seviyesine geriledi.  Uluslararası Araştırmacı Gazeteciler
Konsorsiyumu'nun (ICIJ) yayınlanan raporunda küresel finans
kurumlarının para aklama veya diğer kriminal faaliyet ihtimali
bulundurduğu şeklinde işaretlediği 2 trilyon doların üzerinde fonun
aktarıldığına işaret etti. Küresel bankaların yasa dışı işlemlerine
ilişkin yayınlanan bu rapor küresel çapta bankacılık hisseleri ve
buna bağlı olarak risk iştahı üzerinde baskı oluşturdu. ABD’de
bugün ağustos ayına ait mevcut konut satışları ve Fed Başkanı
Powell’ın konuşması takip edilecek. Powell’ın söylemleri risk iştahı
ve piyasaların seyri açısından önemli olacaktır. 

Piyasa Verileri

Pariteler Son Günlük Değ.
(%)

Haftalık Değ.
(%)

Yılbaşı Değ.
(%)

USDTRY 7.6396 0.07 1.97 28.42
EURTRY 8.9824 -0.05 1.20 34.59
EURUSD 1.1754 -0.14 -0.78 4.79
GBPUSD 1.2800 -0.12 -0.69 -3.37
USDJPY 104.54 -0.11 -0.86 -3.80

Sepetler Son Günlük Değ.
bp

Haftalık Değ.
bp

Yılbaşı Değ.
bp

½ $ + ½ € 8.3193 3.95 12.20 200.73
Dolar Endeksi 93.6150 5.10 48.60 -277.40
REK 63.7100 - - -1,259.00

Endeks Vadeliler Son Günlük Değ.
(%)

Haftalık Değ.
(%)

Yılbaşı Değ.
(%)

S&P 500 Yakın Vade 3,262.25 -0.39 -4.20 0.97
DAX Yakın Vade 12,580.00 0.72 -4.87 -5.03
Dow Jones Yakın
Vade 26,948.00 -0.40 -3.44 -5.47

Emtialar Son Günlük Değ.
(%)

Haftalık Değ.
(%)

Yılbaşı Değ.
(%)

Ons Altın 1,910.77 -0.10 -2.23 25.89
Gram Altın 469.33 0.09 -0.29 61.65
WTI 39.43 -0.96 1.94 -35.54
BRENT 41.81 -0.86 1.87 -37.42
Bakır 3.10 0.55 1.18 10.96

Tahviller Son Günlük Değ.
bp

Haftalık Değ.
bp

Yılbaşı Değ.
bp

Türkiye 2 Yıllık 13.8400 11.00 53.00 206.00
Türkiye 10 Yıllık 13.9300 19.00 43.00 172.00
ABD 10 Yıllık 0.6690 0.00 -1.20 -125.00
ABD 2 Yıllık 0.1390 0.00 -0.20 -143.20
Almanya 10 Yıllık -0.5230 -3.60 -3.90 -33.50
Almanya 2 Yıllık -0.7240 -0.50 -3.20 -10.70

Gelişmekte Olan
Ülke Kurları Son Günlük Değ.

(%)
Haftalık Değ.

(%)
Yılbaşı Değ.

(%)
USDZAR 16.8144 0.20 2.17 20.05
USDIDR 14,815.00 -0.02 -0.20 6.70
USDTRY 7.6398 0.07 1.98 28.42
USDRUB 76.2188 0.09 1.61 22.78
USDBRL 5.4146 -0.01 2.61 34.70
USDCNY 6.7900 -0.22 0.12 -2.49
USDMXN 21.4062 0.23 1.21 13.21
USDCZK 23.0850 0.19 2.18 1.84
USDHUF 308.3600 0.26 2.08 4.54
USDPLN 3.8269 0.25 1.71 0.88
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Euro/Dolar

Vaka sayılarındaki artışa bağlı olarak tedbirlerin yeniden gündeme
gelebileceğine ilişkin korkular ve Avrupa bankaları öncülüğünde
artan satış baskısı nedeniyle dün risk iştahı zayıflama kaydetti.
Güvenli liman talebindeki artışla dolar küresel piyasalarda değer
kazanırken, Euro/Dolar paritesi aşağı yönlü bir seyir izledi. Parite
gün içerisinde 1,1731 – 1,1871 seviyeleri arasında hareket ederek
günü düşüşle 1,1772 seviyesinden tamamladı. Bugün Euro
Bölgesi’nde tüketici güven endeksi ile ABD’de mevcut konut
satışları ile Fed Başkanı Powell’ın konuşması takip edilecek. Aşağı
yönlü hareketlerin devamında 1,1737 – 1,1710 ve 1,1695 seviyeleri
destek olarak takip edilebilir. Yükselişlerde ise 1,1780 – 1,1800 ve
1,1824 seviyeleri direnç konumunda bulunmaktadır.

Günlük Pivot Seviyeleri
   1.1792

  1.1784  

 1.1769   

1.1754    

 1.1746   

  1.1738  

   1.1724

GBP/USD

GBPUSD paritesi önemli bir veri akışının bulunmadığı haftanın ilk
gününde dolar endeksinin güvenli liman alımlarıyla 40 günün
zirvesine çıkmasına bağlı olarak geriledi ve günü son 1 haftanın en
düşüğü 1,28’li seviyelerden tamamladı. ABD ve Avrupa merkezli
bazı bankaların pazar günü çıkan bir raporda usulsüz işlemlere
karıştıklarına yönelik belgeler dün küresel risk iştahını aşağıya
çekerken doların değerlenmesini sağladı. Bugün hem İngiltere hem
de ABD tarafında merkez bankaları başkanlarından gelecek
açıklamaların yanı sıra ABD mevcut konut satışları verisi takip
edilecek. Paritede bugün 1,2825 seviyesinin üzerinde 1,2872 ve
1,2930 seviyeleri önem kazanacaktır. Olası geri çekilmelerde ise
1,2765 seviyesinin altında 1,2730 ve 1,2680 seviyeleri destek
noktaları olarak takip edilebilir.

Günlük Pivot Seviyeleri
   1.2844

  1.2835  

 1.2817   

1.2800    

 1.2790   

  1.2781  

   1.2763
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USD/TRY

Dolar/TL kuru dün 7,5589 ve 7,6403 seviyeleri arasında
dalgalanarak günü 7,6345 seviyesinden tamamladı. Dolar/TL kuru
haftanın ilk gününde yukarı yönlü seyrini devam ettirdi ve tarihi
zirvelerini yineledi. Yurtdışında bankaların usulsüz işlem
yaptıklarına yönelik basında yer alan haber akışı ve artan vaka
sayılarına yönelik endişeler dün küresel risk iştahını aşağıya
çekerken küresel dolar endeksi güvenli liman alımlarıyla 93,7
seviyeleriyle son 40 günün zirvesine tırmandı. Dolar ayrıca
gelişmekte olan ülke para birimlerinin tamamına karşı da değerini
artırdı.  Bugün yurtiçinde tüketici güveni yurtdışında ise ABD
mevcut konut satışları verileri takip edilecek. Sabah 08:25 itibariyle
küresel dolar endeksi 93,5 seviyelerinden, Dolar/TL kuru ise 7,63
seviyelerinden işlem görüyor. 

Günlük Pivot Seviyeleri
   7.6711

  7.6572  

 7.6484   

7.6396    

 7.6257   

  7.6118  

   7.6030

EUR/TRY

Moody’s, Türkiye’nin kredi notunu B1’den B2’ye düşürürken, bu not
güncellemesi paralelinde sekiz finans dışı Türk şirketinin kredi
notunu B2'ye düşürdüğünü açıkladı. Yurt içinde ve Euro
Bölgesi’nde dün ekonomik veri akışı genel olarak sakin seyretti.
Küresel çapta bankalar öncülüğünde başlayan satış baskısı,
küresel risk iştahının zayıflamasına yol açtı. Risk iştahındaki
zayıflamaya bağlı olarak gelişmekte olan ülke para birimleri ile
Avrupa varlıklarındaki zayıflamaya bağlı olarak euro da zayıf bir
seyir izledi. Euro/TL kuru 8,9154 – 8,9916 seviyeleri arasında
dalgalanarak günü yataya yakın bir kapanışla 8,9852 seviyesinden
kapattı. Bugün yurt içinde ve Euro Bölgesi’nde eylül ayı tüketici
güven rakamları açıklanacak. Risk iştahının seyri kurdaki yön
üzerinde etkili olacaktır.

Günlük Pivot Seviyeleri
   9.0210

  9.0072  

 8.9948   

8.9824    

 8.9687   

  8.9549  

   8.9425
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XAU/USD

Piyasalarda dün nakde kaçış görüldü. Hisse senetlerinden,
emtialardan çıkışlar dün piyasaların panik havasında olduğunu
gösterdi. Virüs nedeniyle vaka sayılarındaki artış, dünyanın önde
gelen bankalarına yönelik kuşkulu işlemlere dair haber akışının da
etkisiyle piyasalarda olumsuz bir görünüm vardı. Ons altın dün
1882$ seviyesine kadar hızlı bir düşüş kaydetti. Sonrasında bu
seviyeden aldığı destekle yeniden 1900$ seviyesinin üzerinde
seyirler izleniyor. Bugün için Fed Başkanı Powell konuşması
bulunuyor, metin yayınlandı. Sürpriz açıklamalar görülmüyor.
Dolayısıyla Powell kaynaklı yeni bir hareket oluşmayabilir. Altın için
1907$ - 1898$ - 1882$ destekleri olarak takip edilebilir. Yukarıda
ise 1924$ - 1932$ ve 1940$ direnç noktaları olarak izleniyor.

Günlük Pivot Seviyeleri
   1,931.11

  1,925.52  

 1,918.13   

1,910.74    

 1,905.14   

  1,899.55  

   1,892.16

DAX Yakın Vade

HSBC'nin Çin'in güvenilmez şirket ve kişiler listesine girebileceğine
ilişkin endişeler ve Uluslararası Araştırmacı Gazeteciler
Konsorsiyumu'nun yayınladığı yasa dışı işlemler ile ilgili rapor,
bankacılık hisseleri öncülüğünde küresel hisse piyasalarında sert
satışların yaşanmasına neden oldu. Salgın kaynaklı endişeler ve
tedbirlerin gündeme gelme ihtimali de risk iştahını baskıladı.
Avrupa borsaları günü %4’lere yaklaşan düşüşlerle tamamlarken,
DAX vadeli kontratı da günü %4,96’lık düşüşle 12.491 puandan
kapattı. Bu sabah toparlanma çabasının izlendiği DAX vadelisinde
yukarı yönlü hareketlerde 12.678 – 12.744 ve  50 günlük üssel
ortalama (12.854) direnç olarak takip edilebilir. Satışların tekrar
gündeme gelmesi durumunda ise 12.553 – 12.478 ve 12.390
seviyeleri destek konumundadır.

Günlük Pivot Seviyeleri
   12,761.33

  12,719.67  

 12,649.83   

12,580.00    

 12,538.33   

  12,496.67  

   12,426.83
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Dow Jones Yakın Vade

ABD Dow Jones Endeksi dünü %1.84 düşüşle 27.147 puandan
tamamladı. Dün dünya genelinde borsalarda negatif bir görünüm
vardı. Virüs vaka sayılarındaki artış, salgının ekonomide yaratmış
olduğu belirsizlik ve dünyanın önde gelen bankalarına yönelik
kuşkulu işlemlere dair haber akışının da etkisiyle Avrupa, ABD
borsalarında satışlar izlendi. Bu sabah, vadeli piyasada ABD
borsalarında hafif satıcılı bir seyir izleniyor. Bugün, Fed Başkanı
Powell'ın konuşması bulunuyor. Metin önceden yayınlandı ve
sürpriz açıklamalar bulunmuyor. Powell kaynaklı piyasalar üzerinde
bir etki oluşmayabilir. Sözleşme için 26.913 - 26.787 - 26.660
destekler olurken, 27.111 - 27.234 ve 27.357 dirençler olarak
izlenebilir. 

Günlük Pivot Seviyeleri
   27,318.33

  27,242.67  

 27,095.33   

26,948.00    

 26,872.33   

  26,796.67  

   26,649.33

S&P 500 Yakın Vade

S&P 500 Endeksi dünü %1.13 azalışla 3.282 puandan tamamladı.
Dünya genelinde dün borsalarda ciddi satışlar görüldü. Virüs
nedeniyle vaka sayılarında artışın görülmesi, salgın nedeniyle
ekonomiler üzerindeki baskı ve dünyanın önde gelen bankalarına
yönelik kuşkulu işlemlere dair haber akışının da etkisi ABD ve
Avrupa endekslerini dün oldukça olumsuz etkiledi. Bu sabah vadeli
piyasada ABD borsaları sınırlı düşüşle işlem görüyor. Bugün için
Fed Başkanı Powell'ın konuşması bulunuyor ancak metin önceden
yayınlandı ve sürpriz yok. Dolayısıyla Powell kaynaklı yeni bir
hareket oluşmayabilir. Sözleşme için 3.256 - 3.237 - 3.221 destek
noktaları olarak takip edilebilir. Yukarıda, 3.283 - 3.297 ve 3.312
direnç noktaları olarak karşımıza çıkıyor. 

Günlük Pivot Seviyeleri
   3,309.00

  3,299.25  

 3,280.75   

3,262.25    

 3,252.50   

  3,242.75  

   3,224.25
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Brent Petrol

Dün piyasalardaki panik havasının etkisiyle Brent petrolde 41$
seviyesinin altına doğru gevşedi. Hisse senetlerinden, emtialardan
kaçışlar sınırlı da olsa nakde doğru yönelmeye neden oldu. Petrol
fiyatları üzerinde de bu durum olumsuz yorumlandı. Bu sabah
piyasaların geneli soluklanıyor. Dolayısıyla Brent petrolde 41$
seviyesinin üzerinde seyrediyor. Bugün için petrol için olası haber
akışları takip edilmeli. Petrolde talep konusu hala ciddi bir sorun ve
kısa vadede bunun çözülmesinin zor olması fiyatları da baskıladığı
için güçlenmekte zorlandığını gözlemliyoruz. Brent petrol için
41,20$ - 41,02$ ve 40,87$ destek noktaları, 41,49$ - 41,70$ ve
41,88$ direnç noktaları olarak takip edilebilir.

Günlük Pivot Seviyeleri
   42.78

  42.56  

 42.18   

41.81    

 41.58   

  41.36  

   40.98

USD/JPY

Geçen hafta risk iştahındaki güç kaybına bağlı olarak paritede
genel olarak aşağı yönlü bir seyir etkili olurken, dün itibariyle
küresel çapta dolardaki değer kazanımına bağlı olarak tekrar yukarı
yönlü bir seyir etkili oldu. ABD tarafında önemli bir ekonomik veri
akışı bulunmazken, tatil nedeniyle piyasaların kapalı olduğu
Japonya’da da önemli bir veri akışı yer almadı. Bugün
Japonya’daki tatil devam ederken, ABD’de mevcut konut satışları
ile Fed Başkanı Powell’ın konuşması yakından izlenecektir. Küresel
risk iştahının seyri ve Powell’ın mesajları doların küresel seyri
üzerinde belirleyici olacaktır. Paritede yükselişlerin devamında
104,78 – 104,96 ve 105,16 seviyeleri direnç olarak izlenebilir. Geri
çekilmelerde ise kısa vadede 104,40 – 104,18 ve 104,00 seviyeleri
destek konumundadır.

Günlük Pivot Seviyeleri
   105.01

  104.88  

 104.71   

104.54    

 104.41   

  104.29  

   104.11
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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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