
Forex Bülten 09 Ekim 2020

Piyasa Gündemi

ABD Başkanı Trump’ın teşvik paketi için masaya tekrar
dönülebileceğinin sinyalini vermesi ve verimli görüşmeler
gerçekleştirdiklerini ifade etmesi, teşvik paketine yönelik
beklentilerin tekrar güç kazanmasına katkı sağladı. Ekonomik veri
akışı sakin seyrederken, salgın kaynaklı gelişmeler ile teşvik paketi
ve seçim konusunda ABD kaynaklı haber akışları piyasaların
gündemindeki yerini ve önemini koruyor. Yurt içi piyasalarda ise
jeopolitik gelişmeler ve kur cephesindeki fiyatlamalar takip
edilecek.

Açıklanacak Önemli Ekonomik Veriler  
     
•    17:00 ABD – Toptan Stoklar Önem: Yüksek

Türkiye 

TCMB tarafından haftalık para, banka ve menkul kıymet istatistikleri
yayımlandı. Brüt döviz rezervleri 1 milyar dolar azalarak 41,4 milyar
dolara geriledi. TCMB’nin toplam rezervleri geçen hafta 121 milyon
dolar artarak 83 milyar 638 milyon dolara çıktı. Merkez Bankası'nın
verilerine göre, yabancı yatırımcılar geçen hafta net 610 milyon
dolarlık menkul kıymet aldı.

Euro Bölgesi

Avrupa Merkez Bankası Denetleme Kurulu Başkan Yardımcısı
Yves Mersch yaptığı açıklamada, Avrupa Komisyonu ve
Konsey'deki üye devletlerin ulusal hükümetleri, firmaları ve işçileri
desteklemek ve krize bir yastık olmak için belirleyici tedbirler
aldığını ifade etti. ECB'nin mevcut araçlarla hareket etmesi
gerektiğini vurgulayan De Guindos, Euro Bölgesi'nde enflasyona
ilişkin beklentilerin düşük kaldığına dikkat çekti. Avrupa Merkez
Bankası Başkan Yardımcısı Luis de Guindos , ECB'nin COVID-19
krizi esnasında ekonomiyi desteklemek için kullanabileceği
"cephaneye" hala sahip olduğunu söyledi. Almanya Federal
İstatistik Ofisi verilerine göre, ülkede mevsimsellikten ve takvim
etkilerinden arındırılmış ihracat ağustosta temmuz ayına kıyasla
%1,4’lik artış beklentisine karşın %2,4 artarak yaklaşık 101,3 milyar
euro oldu. İhracatta ağustos ayındaki artış, yeni tip koronavirüsün
yayılmasını önlemek için alınan tedbirlerin mayısta
gevşetilmesinden sonra art arda yaşanan 4'üncü aylık artış olarak
kayıtlara geçti. Ağustosta ithalat da %5,8 artarak 85,6 milyar euro
yükseldi. Böylece Almanya’nın dış ticaret fazlası 15,7 milyar euro
oldu.

ABD

ABD'de işsizlik maaşı başvuruları geçen hafta 9 bin adet azalarak,
840 bin adet oldu. İşsizlik maaşı başvurularının 820 bin kişi
civarında olması bekleniyordu. Yeni bir ekonomik destek paketi
olmaması halinde işe alımların bu yılın geri kalanında daha da
yavaşlayacağını bekleniyor. Beyaz Saray, Trump'ın Doktoru Sean
Conley'in Kovid-19 tedavisine Beyaz Saray'da devam eden
Trump'ın son sağlık durumuna ilişkin hazırladığı notu basınla
paylaştı. Trump'ın, cumartesi günü kamusal işlerine güvenli bir
şekilde dönmesinin beklendiği açıkladı. Trump ise bu açıklamanın
ardından Cumartesi akşamı Florida'da, pazar akşamı da
Pennsylvania'da miting yapmak isediğini belirtti. Beyaz Saray,
Temsilciler Meclisi Sözcüsü Nancy Pelosi'nin koronaviüs krizinden
hasar gören ekonomiye yönelik teşvik paketinin bireysel önlemler
kısmını geri çekme fikrinin ardından rota değiştirerek tekrar geniş
kapsamlı bir teşvik paketinin sinyalini verdi.

Piyasa Verileri

Pariteler Son Günlük Değ.
(%)

Haftalık Değ.
(%)

Yılbaşı Değ.
(%)

USDTRY 7.9450 0.08 2.41 33.55
EURTRY 9.3531 0.21 2.83 40.15
EURUSD 1.1772 0.11 0.47 4.94
GBPUSD 1.2944 0.00 0.14 -2.28
USDJPY 105.91 -0.07 0.61 -2.53

Sepetler Son Günlük Değ.
bp

Haftalık Değ.
bp

Yılbaşı Değ.
bp

½ $ + ½ € 8.6178 6.05 18.02 230.57
Dolar Endeksi 93.4800 -10.10 -33.00 -290.90
REK 63.7100 - - -1,259.00

Endeks Vadeliler Son Günlük Değ.
(%)

Haftalık Değ.
(%)

Yılbaşı Değ.
(%)

S&P 500 Yakın Vade 3,452.50 0.59 3.39 6.86
DAX Yakın Vade 13,058.00 0.04 3.13 -1.42
Dow Jones Yakın
Vade 28,420.00 0.49 3.10 -0.31

Emtialar Son Günlük Değ.
(%)

Haftalık Değ.
(%)

Yılbaşı Değ.
(%)

Ons Altın 1,907.55 0.83 0.45 25.67
Gram Altın 487.25 0.96 2.70 67.82
WTI 41.34 -0.35 11.60 -32.42
BRENT 43.31 -0.69 10.10 -35.17
Bakır 3.03 1.32 2.17 8.63

Tahviller Son Günlük Değ.
bp

Haftalık Değ.
bp

Yılbaşı Değ.
bp

Türkiye 2 Yıllık 13.4700 30.00 45.00 169.00
Türkiye 10 Yıllık 13.6400 17.00 67.00 143.00
ABD 10 Yıllık 0.7690 0.00 6.50 -115.00
ABD 2 Yıllık 0.1470 -0.40 1.40 -142.40
Almanya 10 Yıllık -0.5330 -0.50 0.80 -34.50
Almanya 2 Yıllık -0.7140 -0.30 0.10 -9.70

Gelişmekte Olan
Ülke Kurları Son Günlük Değ.

(%)
Haftalık Değ.

(%)
Yılbaşı Değ.

(%)
USDZAR 16.5476 -0.18 0.11 18.14
USDIDR 14,715.50 -0.13 -1.14 5.98
USDTRY 7.9450 0.08 2.41 33.55
USDRUB 77.2241 -0.18 -1.24 24.40
USDBRL 5.6001 0.07 -1.47 39.31
USDCNY 6.7120 -1.15 -1.16 -3.61
USDMXN 21.3495 -0.19 -1.25 12.91
USDCZK 23.0979 -0.16 -0.30 1.89
USDHUF 303.4520 -0.17 -0.88 2.88
USDPLN 3.8119 -0.13 -0.81 0.48
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Euro/Dolar

Almanya’da ihracat ağustosta temmuz ayına kıyasla %1,4’lik artış
beklentisine karşın %2,4 artarak yaklaşık 101,3 milyar euro
olurken, ithalat %5,8 artarak 85,6 milyar euroya yükseldi. Böylece
Almanya’nın dış ticaret fazlası 15,7 milyar euro oldu. Avrupa
Merkez Bankası Başkan Yardımcısı Luis de Guindos, ECB'nin
salgına karşı ekonomiyi desteklemek için kullanabileceği
cephaneye hala sahip olduğunu ve mevcut araçlarla hareket
etmesi gerektiğini vurguladı. ABD'de ilk kez işsizlik maaşı
başvurusunda bulunanların sayısı, 840 bin seviyesinde
gerçekleşerek beklentilerin üzerinde seyretti. Dalgalı seyrin
yaşandığı paritede 1,1755 seviyesinin üzerinde 1,1800– 1,1825 ve
1,1840 seviyeleri direnç, 1,1755 - 1,1725 ve 1,1695 destek
seviyeleridir.

Günlük Pivot Seviyeleri
   1.1814

  1.1798  

 1.1785   

1.1772    

 1.1756   

  1.1740  

   1.1727

GBP/USD

ABD’de teşvik paketine yönelik beklentilerin küresel risk iştahını
kamçılaması dün küresel dolar endeksinde zayıf seyrin devam
etmesini sağlarken GBPUSD paritesini yeniden 1,30 seviyesine
yaklaştırdı. Dün İngiltere’de BoE başkanı Bailey’nin açıklamaları ve
Brexit görüşmelerine yönelik gündem takip edilirken konut fiyat
endeksi eylül ayında güçlü bir görüntü verdi. ABD’de açıklanan
haftalık işsizlik başvuruları ise beklentilerle uyumlu gerçekleşti.
Bugün bülten hazırlandığı sırada açıklanacak İngiltere sanayi
üretimi ve büyüme verileri paritede takip edilecek. Paritede bugün
1,2980 seviyesinin üzerinde 1,3008 ve 1,3035 seviyeleri önem
kazanacaktır. Olası geri çekilmelerde ise 1,2925 seviyesinin altında
1,2890 ve 1,2845 seviyeleri destek noktaları olarak takip edilebilir.  

Günlük Pivot Seviyeleri
   1.2997

  1.2979  

 1.2961   

1.2944    

 1.2925   

  1.2907  

   1.2889
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USD/TRY

Dolar/TL kuru dün 7,8761 ve 7,9464 seviyeleri arasında
dalgalanarak günü 7,9455 seviyesinden tamamladı. TL varlıklarda
Salı günü başlayan negatif ayrışmanın dünde devam etmesi
Dolar/TL kurunda gün içinde yeni tarihi zirveleri test etmemizi
sağladı. Küresel tarafta havayollarına yönelik teşvik paketi
beklentileri küresel risk iştahını desteklerken dün küresel dolar
endeksi yatay bir seyirle 93,5-93,8 bölgesinden işlem gördü. Gün
içinde yurtiçi jeopolitik gündem yurtdışında beklentilere yakın
gerçekleşen ABD haftalık işsizlik verileri izlendi. Bugün yurtiçi ve
yurtdışında önemli bir veri akışı bulunmuyor. Sabah 08:25 itibariyle
küresel dolar endeksi 93,4 seviyelerinden, Dolar/TL kuru ise tarihi
zirveleri olan 7,94 seviyelerinden işlem görüyor. 

Günlük Pivot Seviyeleri
   7.9788

  7.9640  

 7.9545   

7.9450    

 7.9301   

  7.9153  

   7.9058

EUR/TRY

Almanya’da ihracat ağustosta temmuz ayına kıyasla %1,4’lik artış
beklentisine karşın %2,4 artarak yaklaşık 101,3 milyar euro
olurken, ithalat %5,8 artarak 85,6 milyar euroya yükseldi. Böylece
Almanya’nın dış ticaret fazlası 15,7 milyar euro oldu. Avrupa
Merkez Bankası Başkan Yardımcısı Luis de Guindos, ECB'nin
salgına karşı ekonomiyi desteklemek için kullanabileceği
cephaneye hala sahip olduğunu ve mevcut araçlarla hareket
etmesi gerektiğini vurguladı. Yurtiçinde TCMB tarafından haftalık
para, banka ve menkul kıymet istatistikleri yayımlandı. Bankanın
toplam rezervleri geçen hafta 83 milyar 638 milyon dolara çıkarken,
yabancı yatırımcılar geçen hafta net 610 milyon dolarlık menkul
kıymet aldı. Avrupa’da ve yurt içinde gündeme dair gelişmeler takip
edilecek.

Günlük Pivot Seviyeleri
   9.3917

  9.3756  

 9.3644   

9.3531    

 9.3371   

  9.3211  

   9.3099
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XAU/USD

Piyasalardaki dinamikler sürekli değişiyor. Bu hafta, Trump'ın teşvik
paketini durdurma talimatının ardından bugün Trump'ın daha
detaylı bir paket istediğine dair açıklamalar bulunuyor. Bu haberin
etkisi piyasalara nefes aldırmış durumda. Ons altın ise yeniden
1900$ seviyesinin üzerinde, 1893$ seviyesinden aldığı destekle bu
hareketini gerçekleştiriyor. Sağlık durumu hakkında olumsuz bir
durum bulunmuyor. Hafta sonu mitingler yapacağı söyleniyor. 15
Ekim günü de Biden ile münazarası bekleniyor. Siyasi gündem
yoğun, bu da altında hareketliliğe neden oluyor. Bugün için olası
haber akışlarına karşı dikkatli olunmalı. Ons altın için 1914$ -
1919$ - 1924$ dirençler, 1906$ - 1900$ - 1895$ destekler olarak
izlenebilir.

Günlük Pivot Seviyeleri
   1,934.95

  1,923.98  

 1,915.76   

1,907.54    

 1,896.57   

  1,885.59  

   1,877.37

DAX Yakın Vade

ABD’de ekonomik teşvik paketine ilişkin beklentiler dün küresel
hisse piyasalarını destekledi. Salgın kaynaklı endişelerin ve vaka
sayılarının artış kaydettiği son dönemde ekonomik toparlanmanın
devamlılığını sağlayacak teşvik paketlerine ilişkin gelişmeler
piyasalar açısından önemini koruyor. Avrupa borsaları dün günü
yükselişlerle tamamlarken, DAX vadeli kontratı da günü %1,10’luk
yükselişle 13.041 puandan tamamladı. Ekonomik veri akışları ve
salgın kaynaklı gelişmeler önemini korumaya devam ediyor. Bu
sabah yataya yakın hafif alıcılı bir seyrin izlendiği DAX vadelisinde
yukarı yönlü hareketlerde 13.140 -  13.245 ve 13.339 seviyeleri
direnç olarak takip edilebilir. Geri çekilmelerde ise 13.000 – 12.910
ve 50 günlük üssel ortalama (12.825) destek konumunda
bulunmaktadır.

Günlük Pivot Seviyeleri
   13,132.00

  13,113.00  

 13,085.50   

13,058.00    

 13,039.00   

  13,020.00  

   12,992.50
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Dow Jones Yakın Vade

ABD Dow Jones Endeksi dünü %0.43 yükselişle 28.425
seviyesinden kapattı. Teşvik paketi söylemleri dün akşam ABD
borsalarının günü pozitif kapatmasını destekledi. ABD Başkanı
Trump, teşvik paketine dair rotayı yeniden değiştirdi. ABD Hazine
Bakanı, Temsilciler Başkanı Pelosi'ye Trump'ın daha kapsamlı bir
teşvik paketi istediği söyleniyor. Bu durum, piyasalara yine nefes
aldırmış durumda. Bugün açıklanacak önemli bir veri akışı
bulunmuyor. Haftanın son işlem gününde de, Trump gündemde
kalmaya devam edecektir. Trump'ın sağlığı için kritik bir durum
şimdilik görülmüyor. Haftasonu mitinglere başlayacağına dair haber
akışları bulunuyor. Bu sabah, ABD vadelileri hafif alıcılı seyrediyor.
Sözleşme için 28.521 - 28.649 - 28.720 direnç noktaları olurken,
28.323 - 28.156 - 28.008 destek noktaları olarak takip edilebilir. 

Günlük Pivot Seviyeleri
   28,594.33

  28,542.67  

 28,481.33   

28,420.00    

 28,368.33   

  28,316.67  

   28,255.33

S&P 500 Yakın Vade

S&P 500 Endeksi dünü %0.81 artışla 3.447 puandan tamamladı.
ABD borsaları, teşvik paketi haberiyle yine pozitif etkilendi. ABD
Hazine Bakanı, Temsilciler Meclisi Başkanı Pelosi'ye, Trump'ın
daha kapsamlı bir teşvik paketi istediğini belirttiği söyleniyor. Bu
durum, ilerleyen günlerde daha da netleşebilir. Geçtiğimiz
günlerde, bu paketi durduran Trump'tan böyle bir hamlenin gelmesi
piyasalara nefes aldırıyor. Haftasonu, Trump'ın Florida ve
Pennsylvania'da mitingler düzenleyebileceğine dair açıklamalar
var. Şimdilik, Trump'ın sağlığına dair kritik bir durumun olmadığı
görülüyor. Bugün için açıklanacak önemli bir veri yok, Trump tarafı
yakından takip edilmeli. Bu sabah, ABD vadelileri sınırlı yükselişle
işlem görüyor. Sözleşme için 3.468 - 3.484 - 3.495 direnç noktaları,
3.446 - 3.429 - 3.402 destek noktaları olarak izlenebilir. 

Günlük Pivot Seviyeleri
   3,473.67

  3,466.83  

 3,459.42   

3,452.00    

 3,445.17   

  3,438.33  

   3,430.92
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Brent Petrol

Haftanın son işlem gününde Trump'ın daha kapsamlı bir teşvik
paketi istediğine dair beklentilerle petrol fiyatlarının yükselişini
hızlandırmış durumda. Ancak, diğer yandan, Delta Kasırgası
nedeniyle de ABD'de bir endişe söz konusu, üretimde baskı var ve
bu da petrol fiyatlarının yükselişine neden oluyor. Geçtiğimiz ay,
Laura Kasırgası nedeniyle de yükselen petrol fiyatları şimdi Delta
Kasırgasından etkileniyor. Kasırga sonrası fiyatlar dengelenebilir.
Ama teşvik paketi biraz daha önemli olduğundan, paketin
detaylarının netleşmesi petrol fiyatlarının seyrini belirleyebilir. Brent
petrol için 42,89$ - 42,62$ - 42,32$ destekler olurken, 43,46$ -
43,60$ - 43,85$ dirençler olarak izlenebilir. 

Günlük Pivot Seviyeleri
   43.81

  43.71  

 43.51   

43.31    

 43.21   

  43.10  

   42.91

USD/JPY

ABD'de işsizlik maaşı başvuruları geçen hafta 9 bin adet azalarak,
840 bin adet oldu. İşsizlik maaşı başvurularının 820 bin kişi
civarında olması bekleniyordu. Yeni bir ekonomik destek paketi
olmaması halinde işe alımların bu yılın geri kalanında daha da
yavaşlayacağını bekleniyor. Tedavisine devam eden Trump'ın
doktoru son sağlık durumuna ilişkin cumartesi günü kamusal
işlerine güvenli bir şekilde dönmesinin beklendiği açıkladı. Beyaz
Saray devam eden görüşmelerin ardından tekrar geniş kapsamlı bir
teşvik paketinin sinyalini verdi. Konuya ilişkin pozitif beklentiler risk
iştahında toparlanmanın yaşanmasında etkili oldu. 105,80
seviyesinin güçlü destek oluşturduğu paritede geri çekilmelerde
105,55 – 105,26 ve 105,00 seviyeleri destek, 106,10 – 106,38 ve
106,64 direnç seviyeleridir.

Günlük Pivot Seviyeleri
   106.28

  106.16  

 106.04   

105.91    

 105.80   

  105.68  

   105.56
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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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