
Forex Bülten 20 Ekim 2020

Piyasa Gündemi

ABD Temsilciler Meclisi Sözcüsü Pelosi, mali teşvik paketi için
yürütülen müzakerelerde son tarihin salı günü (bugün) olduğunu
ifade ederken, konu ile ilgili gelişmeler piyasalar ve risk iştahının
seyri açısından önemini koruyor. Vaka sayılarındaki artış ve
tedbirlerin sıkılaştırılması ise risk iştahı üzerinde baskı oluşturmaya
devam ediyor. ABD’deki teşvik paketi görüşmeleri ve salgın
konusundaki gelişmeler yakından izlenecektir. 

Açıklanacak Önemli Ekonomik Veriler  
     
•    15:30 ABD – İnşaat İzinleri Önem: Yüksek
•    15:30 ABD – Konut Başlangıçları Önem: Yüksek

Türkiye

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası, ağustos ayına ilişkin
Uluslararası Yatırım Pozisyonu (UYP) verilerini açıkladı. Türkiye'nin
yurt dışı varlıkları ile yükümlülüklerinin farkı olarak tanımlanan net
UYP, ağustos sonunda 364,8 milyar dolar azalış düzeyinde
gerçekleşti. Net UYP, 2019 sonunda 344,7 milyar dolar azalış
düzeyinde bulunuyordu.

Euro Bölgesi

Kovid-19 salgınında yeni vaka eğrisinin son günlerde hızlı şekilde
yükseldiği İtalya'da Başbakan Conte, kamuoyunda bir süredir
beklenen önlemlere dair başbakanlık sarayı Chigi'de basın
toplantısı düzenledi. İtalya Başbakanı Giuseppe Conte, yeni tip
koronavirüs salgının yeni dalgası karşısında zaman
kaybetmemeleri gerektiğini, genel bir karantinaya girmekten
kaçınmaya yönelik bazı önlemleri kabul ettiklerini bildirdi. Avrupa
Merkez Bankası Başkanı C. Lagarde, Avrupa'da artan Covid-19
vakaları nedeniyle virüsün yayılmasını engellemek için sosyal
mesafe gibi yeni önlemlerin alınmaya başlanması nedeniyle, Euro
bölgesinin ekonomik toparlanmasında belirsizliğin sürdüğünü
vurguladı.

ABD

Atlanta Fed Başkanı Bostic, ekonominin bazı kısımları çok iyi
giderken, diğer bazı bölümlerinin ise pandemiden dolayı zayıf
kaldığını söyledi. ABD Temsilciler Meclisi Sözcüsü Nancy Pelosi, 3
Kasım'daki başkanlık seçimlerinden önce mali teşvik paketi
konusunda Beyaz Saray ile anlaşmaya varmada ilerleme sağlamak
için son günü Salı olarak belirlerken, ABD Başkanı Donald Trump,
masadaki tekliflerinin miktarını artırma önerisini yineledi. ABD'de
konut piyasası endeksi, Ekim'de bir önceki aya göre 2 puan artarak
85 değerine çıkarak, tüm zamanların en yüksek seviyesine ulaştı.
Düşük konut kredisi oranlarının konut talebini artırmasıyla rekor
seviyeye ulaşan endekse ilişkin piyasa beklentisi, Eylül'deki
seviyesinin koruması yönündeydi. Powell, IMF -Dünya Bankası
Yıllık Toplantıları kapsamında düzenlenen ve dijital para
birimlerinin ele alındığı "Sınır Ötesi Ödemeler - Gelecek İçin Bir
Vizyon" başlıklı panele katıldı. Powell, doların küresel rolü dikkat
alındığında dijital para birimine ilişkin, ABD ekonomisi ve ödeme
sistemleri için olası maliyetlerini ve faydalarını dikkatli bir şekilde
değerlendirdiklerini söyledi. Trump, seçim kampanyası için
bulunduğu Arizona'da uçaktan inişinde gazetecilere açıklama yaptı.
Trump, Federal Soruşturma Bürosunun (FBI), Demokrat başkan
adayı ve eski ABD Başkan Yardımcısı Joe Biden'ın Ukraynalı enerji
şirketi Burisma ile ilişkisi olduğu iddialarını soruşturması gerektiğini
söyledi.

Piyasa Verileri

Pariteler Son Günlük Değ.
(%)

Haftalık Değ.
(%)

Yılbaşı Değ.
(%)

USDTRY 7.8916 0.11 -0.36 32.65
EURTRY 9.2907 0.14 -0.17 39.21
EURUSD 1.1773 0.03 0.24 4.95
GBPUSD 1.2940 -0.04 0.03 -2.31
USDJPY 105.52 0.06 0.04 -2.89

Sepetler Son Günlük Değ.
bp

Haftalık Değ.
bp

Yılbaşı Değ.
bp

½ $ + ½ € 8.6028 0.60 1.45 229.08
Dolar Endeksi 93.3840 -1.80 -18.50 -300.50
REK 62.2100 - - -1,407.00

Endeks Vadeliler Son Günlük Değ.
(%)

Haftalık Değ.
(%)

Yılbaşı Değ.
(%)

S&P 500 Yakın Vade 3,438.25 0.45 -1.90 6.41
DAX Yakın Vade 12,769.50 -0.62 -1.66 -3.60
Dow Jones Yakın
Vade 28,188.00 0.31 -1.39 -1.12

Emtialar Son Günlük Değ.
(%)

Haftalık Değ.
(%)

Yılbaşı Değ.
(%)

Ons Altın 1,900.32 -0.21 0.48 25.20
Gram Altın 482.15 -0.03 0.09 66.06
WTI 40.95 0.05 1.19 -33.06
BRENT 42.73 -0.11 0.17 -36.04
Bakır 3.06 0.36 0.53 9.56

Tahviller Son Günlük Değ.
bp

Haftalık Değ.
bp

Yılbaşı Değ.
bp

Türkiye 2 Yıllık 13.8000 15.00 27.00 202.00
Türkiye 10 Yıllık 13.5300 -23.00 -11.00 132.00
ABD 10 Yıllık 0.7670 -0.70 4.00 -115.20
ABD 2 Yıllık 0.1490 0.00 0.80 -142.20
Almanya 10 Yıllık -0.6320 -0.40 -7.30 -44.40
Almanya 2 Yıllık -0.7930 -0.50 -5.30 -17.60

Gelişmekte Olan
Ülke Kurları Son Günlük Değ.

(%)
Haftalık Değ.

(%)
Yılbaşı Değ.

(%)
USDZAR 16.5572 0.23 0.50 18.21
USDIDR 14,715.00 -0.05 -0.52 5.98
USDTRY 7.8916 0.11 -0.36 32.65
USDRUB 77.6280 -0.25 0.76 25.05
USDBRL 5.6067 -0.02 0.65 39.48
USDCNY 6.6862 0.06 -0.90 -3.98
USDMXN 21.2541 0.26 -0.43 12.40
USDCZK 23.1501 -0.08 -0.64 2.12
USDHUF 310.1550 0.09 0.69 5.15
USDPLN 3.8899 0.09 1.64 2.54

444 0 435 www.gedikyatirim.com.tr

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


Gedik Forex Bülten 20 Ekim 2020

Euro/Dolar

Euro Bölgesi’nde haftanın ilk işlem günü önemli haber akışı
bulunmazken, Avrupa Merkez Bankası Başkanı C. Lagarde’ın
söylemleri ön plandaydı. Başkan Lagarde, Avrupa'da artan
koronavirüs vakalarına ilişkin tekrar sıkı önlemlerin alınması
nedeniyle Euro bölgesinin ekonomik toparlanmasında belirsizliğin
sürdüğünü vurguladı. ABD’de yerle Fed başkanlarının konuşmaları
ve teşvik paketine ilişkin gelişmeler takip edildi. Teşvik paketine
yönelik oluşan iyimser beklentilerle paritede tekrar pozitif seyrin
yaşandığı gözlendi. Yükselişin kaydedildiği paritede 1,1755
seviyesinin üzerinde kısa vadede 1,1785 – 1,1800 ve 1,1830 takip
edilen direnç seviyeleridir. Geri çekilmelerde 1,1755 ilk önemli
destek seviyesi konumunda bulunurken, devamında 1,1725 ve
1,1695 destek seviyeleridir.

Günlük Pivot Seviyeleri
   1.1799

  1.1790  

 1.1781   

1.1773    

 1.1764   

  1.1756  

   1.1747

GBP/USD

Yeni haftaya 1,29 seviyelerinden başlayan GBPUSD paritesi gün
içinde ABD tarafında teşvik paketine yönelik iyimserliğin risk
iştahını desteklemesiyle ABD spot piyasaları öncesi 1,30
seviyesinin üzerini test etti. Faka Salı gününe kadar süre tanınan
görüşmelerde henüz bir anlaşma olmamasının küresel tarafta risk
iştahını törpülemesi ve İngiltere’de başbakan Johnson’ın
İngiltere’nin gelecek yıl müzakerelere dönmeyeceğini belirtmesi
paritenin 1,30 seviyesinin altında dengelenmesi sağladı. Bugün
paritede ABD tarafında açıklanacak konut verileri takip edilecek.
Paritede bugün 1,2955 seviyesinin üzerinde 1,3015 ve 1,3060
seviyeleri önem kazanacaktır. Geri çekilmelerde ise 1,2935
seviyesinin altında 1,2905 ve 1,2860 seviyeleri destek noktaları
olarak takip edilebilir.

Günlük Pivot Seviyeleri
   1.2978

  1.2969  

 1.2954   

1.2940    

 1.2930   

  1.2921  

   1.2906
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USD/TRY

Dolar/TL kuru dün 7,8701 ve 7,9400 seviyeleri arasında
dalgalanarak günü 7,8828 seviyesinden tamamladı. Yeni haftaya
5,92-5,93 bölgesinde işlem görerek başlayan Dolar/TL kuru gün
içinde hem dolar endeksindeki geri çekilme hem de TCMB
toplantısının bulunduğu haftada TL varlıklara yönelik iyimser
fiyatlamaların etkisiyle gün içinde geri çekildi. Yurtdışında teşvik
paketine yönelik beklentiler risk iştahını desteklerken küresel dolar
endeksinde kayıplara yol açtı. Dolar ayrıca gelişmekte olan ülke
para birimlerine karşı da değer kaybetti. Bugün yurtiçinde önemli
bir veri akışı bulunmazken yurtdışında ABD’de açıklanacak konut
verileri önemli olacak. Sabah 08:25 itibariyle küresel dolar endeksi
93,4 seviyelerine yakın, Dolar/TL kuru ise 7,88 seviyelerine yakın
işlem görüyor.

Günlük Pivot Seviyeleri
   7.9186

  7.9061  

 7.8988   

7.8916    

 7.8790   

  7.8665  

   7.8592

EUR/TRY

Euro Bölgesi’nde dün açıklanan önemli veri akışı bulunmazken,
Avrupa Merkez Bankası Başkanı C. Lagarde’ın söylemleri ön
plandaydı. Başkan Lagarde, Avrupa'da artan koronavirüs
vakalarına ilişkin tekrar sıkı önlemlerin alınması nedeniyle Euro
bölgesinin ekonomik toparlanmasında belirsizliğin sürdüğünü
vurguladı. Yurt içinde Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası, ağustos
ayına ilişkin uluslararası yatırım pozisyonu verilerini açıkladı.
Türkiye'nin yurt dışı varlıkları ile yükümlülüklerinin farkı olarak
tanımlanan net UYP, ağustos sonunda 364,8 milyar dolar azalış
şeklinde gerçekleşti. Bugün Euro Bölgesi’nde cari işlemler
dengesinin açıklanması beklenirken, yurt içinde gündeme dair
gelişmeler izlenecek.

Günlük Pivot Seviyeleri
   9.3341

  9.3160  

 9.3033   

9.2907    

 9.2726   

  9.2545  

   9.2418
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XAU/USD

Ons altın piyasalardaki belirsizlik nedeniyle yön arayışını
sürdürüyor. Hafta sonu, ABD Temsilciler Meclisi Başkanı Pelosi,
seçimlerden önce anlaşmaya varılması için Trump yönetimine salı
gününe kadar süre verildiğini belirtmişti. Dolayısıyla bugün paketle
ilgili açıklamalar önemli olabilir. Trump, Biden için FBI tarafından
soruşturulmalı ifadesinde bulundu. Bu hafta, 22 Ekim günü
seçimden önce son kez Trump ve Biden karşı karşıya gelecek.
ABD ve Avrupa'da vaka sayılarındaki artış devam ediyor. Kısacası,
riskler hala aynı bu durum piyasaları tedirgin ediyor. Dolayısıyla,
altında net bir yönden bahsedemiyoruz. Ons altın için 1913$ -
1922$ ve 1931$ direnç noktaları. 1894$ - 1884$ ve 1874$ destek
noktaları.

Günlük Pivot Seviyeleri
   1,914.73

  1,909.68  

 1,904.98   

1,900.28    

 1,895.23   

  1,890.18  

   1,885.48

DAX Yakın Vade

Teşvik paketine ilişkin beklentilerle küresel hisse piyasaları haftaya
olumlu bir havayla başlarken, pakete ilişkin belirsizliklerin gündeme
gelmesi ve salgın kaynaklı endişeler hisse piyasalarında tekrardan
satışların hız kazanmasına neden oldu. Avrupa’da artan vaka
sayıları ve sıkılaştırılan tedbirler yakından takip ediliyor. Avrupa
borsaları haftanın ilk işlem gününü hafif satıcılı kapanışlarla
tamamlarken, DAX vadeli kontratı da günü %0,44’lük düşüşle
12.850 seviyesinden kapattı. Bu sabah satıcılı bir seyrin izlendiği
DAX vadelisinde geri çekilmelerde 12.690 -  12.582 ve 12.479
seviyeleri destek olarak takip edilebilir. Yukarı yönlü hareketlerde
ise 12.829 – 12.900 ve 13.018 seviyeleri direnç konumunda
bulunmaktadır.

Günlük Pivot Seviyeleri
   12,908.00

  12,868.50  

 12,819.00   

12,769.50    

 12,730.00   

  12,690.50  

   12,641.00
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Dow Jones Yakın Vade

ABD Dow Jones Endeksi dünü %1.44 düşüşle 28.195 seviyesinden
kapattı. Borsalara olumsuz etki, ABD teşvik paketine dair belirsizlik
ve ABD ile Avrupa'da artan vaka sayılarının etkili olduğunu
gözlemliyoruz. ABD Temsilciler Meclisi Başkanı, seçimlerden önce
anlaşmaya varılması için Trump yönetimine salı gününe kadar süre
verildiğini bildirmişti. Dolayısıyla, bugün paketle ilgili gelecek olası
açıklamalar önemli olabilir. Bugün için açıklanacak önemli bir veri
akışı bulunmuyor. Bu sabah, ABD vadelilerinde hafif alıcılı seyirler
izleniyor. Sözleşme için 28.223 - 28.358 - 28.490 direnç noktaları
olabilir. Geri çekilmelerde, 28.064 - 27.953 ve 27.839 destek
noktaları olarak izlenebilir. 

Günlük Pivot Seviyeleri
   28,412.00

  28,340.00  

 28,264.00   

28,188.00    

 28,116.00   

  28,044.00  

   27,968.00

S&P 500 Yakın Vade

S&P 500 Endeksi dünü %1.62 kayıpla 3.427 puandan tamamladı.
ABD teşvik paketine dair belirsizlik, ABD ve Avrupa'da artan vaka
sayıları, borsalar açısından olumsuz algılandı. ABD Temsilciler
Meclisi Başkanı Pelosi, hafta sonu yapmış olduğu açıklamasında,
seçimlerden önce anlaşmaya varılması için Trump yönetimine salı
gününe kadar süre verildiğini duyurmuştu. Bugün teşvik paketiyle
ilgili gelecek olası açıklamalar önemli olabilir. Bugün içinde
açıklanacak önemli bir veri akışı bulunmuyor. Bu sabah ABD vadeli
piyasasında S&P 500 endeksi sınırlı yükselişle işlem görüyor.
Sözleşme için 3.445 - 3.460 - 3.472 direnç noktaları olarak
izlenebilir. Geri çekilmelerde, 3.424 - 3.409 - 3.391 destekler olarak
takip edilebilir. 

Günlük Pivot Seviyeleri
   3,463.50

  3,454.50  

 3,446.25   

3,438.00    

 3,429.00   

  3,420.00  

   3,411.75
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Brent Petrol

Brent petrol 42$ üzerindeki seyrini korumaya devam ediyor. Dün,
OPEC ve OPEC dışı bazı petrol üretici ülkelerden oluşan OPEC+
ortak bakanlar gözetim toplantısı yapıldı. Toplantı sonrası
açıklamalarda, nisan ayında kararlaştırılan "üretim kesintisi
anlaşmasına" tam bağlılık vurgusunda bulunuldu. Suudi Prens,
daha proaktif olunması gerektiğini ifade etti. Ancak, piyasaların
beklediği ise 2021 ocak ayında kesintinin bir kısmından vazgeçip,
üretimi artırma beklentisi olduğuydu. Dolayısıyla petrol için çok
olumlu bir durum oluşmadı. Petrol için bundan sonraki günlerde,
vaka sayısı, teşvik paketi ve petrol piyasasına dair son görünüm
önemli olabilir. Brent petrol için 42,38$ - 42,60$ - 42,80$ direnç
noktaları, 42,12$ - 41,89$ - 41,66$ destek noktaları olabilir. 

Günlük Pivot Seviyeleri
   43.16

  42.98  

 42.86   

42.73    

 42.55   

  42.37  

   42.25

USD/JPY

Atlanta Fed Başkanı Bostic, ekonominin bazı kısımları çok iyi
giderken, diğer bazı bölümlerinin ise pandemiden dolayı zayıf
kaldığını söyledi. Bostic, ABD ekonomisin bazı kısımları güçlü bir
şekilde geri dönerken, diğerlerinin salgından dolayı güçlük çektiğini
kaydetti. ABD'de konut piyasası endeksi, Ekim'de bir önceki aya
göre 2 puan artarak 85 değerine çıkarak, tüm zamanların en
yüksek seviyesine ulaştı. Endeks düşük konut kredisi oranlarının
konut talebini artırmasıyla rekor seviyeye ulaştı. Teşvik paketine
yönelik oluşan iyimserlikle geçen haftadan bu yana değer
kazancının yaşandığı JPY’nin kazançlarının bir kısmını geri
verdiğini görüyoruz. Toparlanmalarda kısa vadede 105,62 – 105,80
ve 106,10 seviyeleri direnç, 105,42 - 105,26 ve 105,00 takip
edilecek destek seviyeleridir.

Günlük Pivot Seviyeleri
   105.91

  105.76  

 105.64   

105.52    

 105.38   

  105.23  

   105.11
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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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