
Forex Bülten 16 Temmuz 2021

Piyasa Gündemi

TCMB çarşamba günkü toplantısında beklentilere paralel faiz
oranlarında değişikliğe gitmezken, karar metninde para politikası ile
ilgili mesajlar da korundu. Başta ABD olmak üzere küresel çapta
artış kaydeden enflasyon ve salgın kaynaklı endişeler risk iştahı
üzerinde baskı oluşturuyor. Fed Başkanı Powell bu haftaki
sunumunda enflasyonun geçici olduğu görüşünü savunurken,
enflasyon gelişmeleri ve merkez bankalarının yönlendirmeleri
gündemdeki yerini koruyor. 

Açıklanacak Önemli Ekonomik Veriler  
     
•    12:00 Euro Bölgesi – TÜFE Önem: Yüksek
•    15:30 ABD – Perakende Satışlar Önem: Yüksek

Türkiye

TCMB önceki gün piyasa beklentilere paralel olarak faizi %19
seviyesinde sabit tutarken, daha önce metne eklenen sıkı duruş
vurgusunu korudu. Karar metninde enflasyona ilişkin
değerlendirmeler öne çıktı. Metinde yaz aylarında enflasyonda
oynaklık görülebileceğine dikkat çekildi. Yüksek gelen haziran
enflasyonu sonrası piyasanın sıkılaşmanın artması beklentilerine
karşın metin bir önceki PPK’dan çok farklılaştırılmadı. Dünya
Bankası, 2021 mali yılında koronavirüs salgınından kaynaklı sağlık,
ekonomik ve sosyal etkilerle mücadele için Türkiye'ye toplam
miktarı 1,5 milyar doları bulan 5 kritik kalkınma projesi için
finansman desteği sağlandığını bildirdi. Yurt içinde bugün bütçe
dengesinin açıklanması bekleniyor.

Euro Bölgesi

Eurostat verilerine göre, mayıs ayı sanayi üretimi Euro Bölgesinde
%1 ve Avrupa Birliği'nde %0,9 artı. Sanayi üretimindeki yıllık
bazdaki değişim ise Euro Bölgesinde %20,5 ve AB'de %21,2 artış
oldu. Euro Bölgesi'nin mayıs ayındaki dayanıklı mal üretimi %1,6
artarken, enerji üretimi %1,9, ana mallar üretimi %1,6, ve ara
mallar üretimi %0,2, dayanıklı olmayan tüketici malları üretimi %1,7
azaldı. Uluslararası Para Fonu, Almanya ekonomisinin bu yıl %3,6
ve gelecek yıl %4,1 büyüyeceği tahmininde bulundu. Açıklamada,
aşılamanın yaygınlaşması ve ekonominin tamamen normale
dönmesiyle büyümenin güçlenmesinin beklendiği ifade edildi. Euro
Bölgesi’nde bugün açıklanacak enflasyon rakamları önemini
koruyor.

ABD

ABD'de ilk kez işsizlik maaşı başvurusunda bulunanların sayısının,
10 Temmuz ile biten haftada beklentiler ile paralel olarak 360 bine
gerilediği açıklandı. Bu dönemde beklentiler dahilinde azalış
gösteren işsizlik maaşı başvuruları salgının etkili olduğu 14 Mart
2020'den bu yana kaydedilen en düşük seviyeye geriledi. Fed
haziran ayına ilişkin sanayi üretimi ve kapasite kullanım verilerini
açıkladı. Buna göre, ülkede sanayi üretimi, haziranda bir önceki
yılın aynı ayına göre %16,3, bir önceki aya göre ise %0,8 arttı.
Ülkede kapasite kullanım oranı da haziranda %75,4 düzeyine
yükseldi. New York Şubesi imalat endeksi ise temmuz ayında 43
değerine yükselerek rekor seviyeye ulaştı. Fed Başkanı J.Powell,
ABD Kongresi'ndeki ikinci sunumunda fiyat gelişmelerinin özgün
olduğunu belirterek, Fed'in riskleri takip ettiğini vurguladı. Powell,
enflasyondaki yükselişe rağmen Fed'in ABD ekonomisini
destekleyici nitelikteki duruşunu savundu. ABD Hazine Bakanı
Janet Yellen ülkede bi kaç ay daha enflasyon yaşanacağını ifade
ederek, enflasyonun geçici karakterli olduğuna vurgu yaptı.

Piyasa Verileri

Pariteler Son Günlük Değ.
(%)

Haftalık Değ.
(%)

Yılbaşı Değ.
(%)

USDTRY 8.5685 -0.03 -1.09 15.24
EURTRY 10.1207 -0.18 -1.62 11.22
EURUSD 1.1812 0.01 -0.56 -3.31
GBPUSD 1.3834 0.04 -0.41 1.16
USDJPY 109.96 0.11 -0.18 6.49

Sepetler Son Günlük Değ.
bp

Haftalık Değ.
bp

Yılbaşı Değ.
bp

½ $ + ½ € 9.3088 -4.75 -17.00 102.88
Dolar Endeksi 92.5700 2.60 46.80 263.30
REK 59.7700 - - -241.00

Endeks Vadeliler Son Günlük Değ.
(%)

Haftalık Değ.
(%)

Yılbaşı Değ.
(%)

S&P 500 Yakın Vade 4,352.75 0.02 -0.17 16.11
DAX Yakın Vade 15,642.00 0.20 -0.10 13.79
Dow Jones Yakın
Vade 34,878.00 0.04 0.37 14.37

Emtialar Son Günlük Değ.
(%)

Haftalık Değ.
(%)

Yılbaşı Değ.
(%)

Ons Altın 1,825.99 -0.20 0.98 -3.94
Gram Altın 503.03 -0.22 -0.09 10.77
WTI 71.21 0.01 -3.57 47.03
BRENT 72.73 -0.09 -3.28 41.06
Bakır 4.26 -0.39 -0.83 21.17

Tahviller Son Günlük Değ.
bp

Haftalık Değ.
bp

Yılbaşı Değ.
bp

Türkiye 2 Yıllık 18.7300 25.00 26.00 377.00
Türkiye 10 Yıllık 17.3500 0.00 -37.00 445.00
ABD 10 Yıllık 1.3170 1.80 -4.30 40.00
ABD 2 Yıllık 0.2340 0.50 1.70 11.10
Almanya 10 Yıllık -0.3320 0.00 -4.30 24.30
Almanya 2 Yıllık -0.6740 0.00 -0.50 3.90

Gelişmekte Olan
Ülke Kurları Son Günlük Değ.

(%)
Haftalık Değ.

(%)
Yılbaşı Değ.

(%)
USDZAR 14.5227 -0.23 2.30 -1.17
USDIDR 14,490.00 -0.29 0.02 4.06
USDTRY 8.5685 -0.03 -1.09 15.24
USDRUB 74.3269 -0.09 -0.12 0.26
USDBRL 5.1117 0.01 -2.82 -1.58
USDCNY 6.4640 0.05 -0.23 -1.05
USDMXN 19.9062 -0.20 0.17 0.07
USDCZK 21.6430 0.01 -0.16 0.77
USDHUF 303.7200 0.03 1.48 2.33
USDPLN 3.8751 -0.12 1.23 3.80
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Euro/Dolar

Avrupa’da dün açıklanan önemli veri akışı bulunmazken, ABD’de
yoğun veri akışı ve Fed cephesinden gelen açıklamalar ön
plandaydı. ABD’de haftalık işsizlik maaşı başvuruları geçen hafta
beklentilere paralel 360 bin ile Mart 2020'den bu yana kaydedilen
en düşük seviyeye geriledi. Ülkede sanayi üretimi, haziranda aylık
%0,4 yükselirken, yıllık bazda %16,3 seviyesinde açıklandı. Fed
Başkanı J. Powell, ABD Kongresi'ndeki ikinci sunumunda
enflasyondaki yükselişe rağmen Fed'in ABD ekonomisini
destekleyici nitelikteki duruşunu savunurken, riskleri izlediklerini
vurguladı. Fed Başkanı Powell’ın güvercin mesajlar sonrası
paritede toparlanma kaydedilirken, 1,1808 seviyesinin üzerinde
1,1828 – 1,1850 ve 1,1875 seviyeleri direnç, 1,1795 – 1,1770 ve
1,1755 izlenen destek seviyeleridir.

Günlük Pivot Seviyeleri
   1.1836

  1.1827  

 1.1820   

1.1812    

 1.1803   

  1.1794  

   1.1787

GBP/USD

İngiltere’de işsizlik oranı mayıs ayında %4,8 (beklenti %4,7) olarak
açıklandı. ABD’de ise yıllık ÜFE %7,3 (beklenti %6,8) ile
beklentilerin üzerinde gerçekleşti. ABD’de enflasyon kısa dönemde
güçlü kalmaya devam ediyor. Fed Başkanı Powell, enflasyonun çok
fazla yükselmesi durumunda Fed politikalarını ayarlamaya hazır
olduğunu söyledi. Bugün İngiltere’de veri akışı sakin. ABD’de ise
perakende satışlar verisi takip edilecek. Günlük grafikte sıkışma
alanı içerisinde hareket eden paritede aşağı yönlü hareketlerde
1,3800 - 1,3755 ve 1,3670 destek seviyeleri takip edilebilir. Yukarı
yönlü hareketlerde 1,3866 - 1,3900 ve 1,3940 direnç seviyeleri
izlenebilir.

Günlük Pivot Seviyeleri
   1.3861

  1.3851  

 1.3842   

1.3834    

 1.3824   

  1.3814  

   1.3805
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USD/TRY

Dolar/TL kuru dün 8,5965 ile 8,5446 seviyeleri arasında
dalgalanarak günü 8,5707’den tamamladı. TCMB faizlerde bir
değişikliğe gitmeyerek politika faizini %19 seviyesinde sabit tuttu.
Karar metninde TCMB’nin fiyat istikrarı temel amacı doğrultusunda
elindeki tüm araçları kararlılıkla kullanmaya devam edeceği
vurgusu yapıldı. ABD’de ise yıllık ÜFE %7,3 (beklenti %6,8) ile
beklentilerin üzerinde gerçekleşti. Bugün ABD’de perakende
satışlar verisi ön planda olacak. Bayram öncesi iyimserliğin hakim
olduğu Dolar/TL, bu sabah 08:30 itibariyle 8,5670’den işlem
görüyor. DXY 92,59 seviyelerinde hareket ederken, ABD 10 yıllık
tahvil faizi %1.3180 seviyesinden işlem görüyor.

Günlük Pivot Seviyeleri
   8.6036

  8.5929  

 8.5807   

8.5685    

 8.5578   

  8.5471  

   8.5349

EUR/TRY

Uluslararası Para Fonu, Almanya ekonomisinin bu yıl %3,6 ve
gelecek yıl %4,1 büyüyeceği tahmininde bulundu. Açıklamada,
aşılamanın yaygınlaşması ve ekonominin tamamen normale
dönmesiyle büyümenin güçlenmesinin beklendiği ifade edildi. Yurt
içinde ise TCMB önceki gün piyasa beklentilere paralel olarak faizi
%19 seviyesinde sabit tutarken, daha önce metne eklenen sıkı
duruş vurgusunu korudu. Küresel piyasalarda artan enflasyon
endişeleri ve delta varyant vakalarındaki artış risk iştahı üzerinde
baskı yaratmaya devam ederken, TL varlıklarda değer kazancı
sürüyor. Yurt içinde bugün bütçe dengesinin açıklanması
beklenirken, Euro Bölgesi’nde bugün açıklanacak enflasyon
rakamları önemini korumaktadır. Euro/TL kuru bu sabah 10,14’lü
seviyelerden fiyatlanıyor.

Günlük Pivot Seviyeleri
   10.2081

  10.1875  

 10.1541   

10.1207    

 10.1001   

  10.0795  

   10.0461
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XAU/USD

Ons altın, piyasada risk iştahının zayıflamasıyla kademeli bir
şekilde yukarı yönlü hareketini korumaya devam ediyor. Bu hafta
için 1830$ seviyesini zorlayan altında, bu seviyenin üzerine doğru
tepkilerde başladı ancak şimdilik çok kalıcı olamadığını
gözlemliyoruz. Dolar endeksi bu sabah hafif alıcılı, ABD 10 yıllık
tahvil faizi %1,30 seviyesinin bir miktar üzerinde. Delta varyantı
endişesi ve Fed Başkanı Powell'ın ekonomiyi desteklemeye devam
mesajları, altının da hareketini sürdürmesini sağlıyor. Bugün içinde
ABD'den açıklanacak veriler bulunuyor. Veri bazlı hareketler
görülebilir. Ons altın için 1834$ direncinin üzerinde seyirlerin
devamı durumunda 1842$ ve 1850$ direnç noktaları takip edilebilir.
Geri çekilmelerde, 1820$ desteğinin altında 1810$ ve 1801$
destek noktaları olarak izleniyor.  

Günlük Pivot Seviyeleri
   1,837.92

  1,835.00  

 1,830.49   

1,825.98    

 1,823.05   

  1,820.13  

   1,815.62

DAX Yakın Vade

Küresel çapta artış kaydeden enflasyon ve merkez bankalarının
erken bir adım atabileceğine yönelik endişeler risk iştahını
baskılarken, hisse piyasaları dün zayıf bir görünüm ortaya koydu.
Merkez bankalarının piyasalarla kuracağı iletişim, ekonomik veri
akışları, salgın kaynaklı gelişmeler gündemdeki önemini
korumaktadır. Avrupa borsaları dün günü %1’leri bulan kayıplarla
tamamlarken, DAX vadeli kontratı da günü %1,05’lik düşüşle
15.611 puandan tamamladı. Bu sabah hafif alıcılı bir seyrin
izlendiği DAX vadelisinde yükselişlerde 15.700 – 15.767 ve zirve
seviyesinin bulunduğu 15.806 seviyesi direnç olarak takip edilebilir.
Zirve üzerinde alımlar güç kazanabilir. Tekrar satışların gündeme
gelmesi halinde ise 15.578 – 50 günlük üssel ortalama (15.493) ve
15.343 seviyeleri destek konumundadır.

Günlük Pivot Seviyeleri
   15,732.33

  15,688.67  

 15,665.33   

15,642.00    

 15,598.33   

  15,554.67  

   15,531.33
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Dow Jones Yakın Vade

Dow Jones endeksi dünü %0,15 yükselişle 34.987 seviyesinden
tamamladı. Fed Başkanı Powell'ın dün ABD Kongresi'nde sunumu
vardı. Çarşamba günkü sunumun tekrarıydı. Sunumda, risklerin
devam ettiğini bu nedenle bir süre daha ekonomiyi desteklemeye
devam edeceklerini belirtti. Ayrıca, komite içinde tahvil alım
programının azaltılmasına dair görüşmelerinde süreceğini ifade etti.
Delta varyantına dair endişeler fiyatları baskılamaya devam ediyor.
Risk iştahı çok güçlü değil. Bu sabah ABD vadelilerinde kararsız
seyirlerin sürdüğünü gözlemleniyor. Bugün içinde ABD'den
açıklanacak veriler var. Sözleşme için 34.981 direncinin üzerinde
ısrarcı seyirlerde 35.114 ve sonrasında 35.324 direnci takip
ediliyor. Aşağı yönlü hareketinde 34.780 - 34.649 ve 34.515 destek
noktaları olarak bulunuyor.   

Günlük Pivot Seviyeleri
   35,042.00

  34,966.00  

 34,922.00   

34,878.00    

 34,802.00   

  34,726.00  

   34,682.00

S&P 500 Yakın Vade

S&P 500 endeksi dünü %0,33 kayıpla 4.360 puandan kapattı.
Endeksler üzerinde Fed Başkanı Powell ve Delta varyantına dair
endişeler, kararsız seyirlere neden oldu. Dün Fed Başkanı Powell,
Temsilciler Meclisindeki sunumun aynısını Kongre'de
gerçekleştirdi. Sunumda, risklere dikkat çeken Powell, bu nedenle
ekonomiyi bir süre daha destekleyeceklerini vurguladı. Komite
içinde, varlık alım programına yönelik azaltma tartışmalarına da
devam edeceklerinin altını çizdi. Delta varyantıyla ilgili endişelerde
sürüyor ve bu durum risk iştahının güçlenmesini zorlaştırıyor. Bu
sabah vadelilerde karışık seyirler var. Bugünde ABD'den
açıklanacak veriler takip edilecek. Sözleşme için 4.338 desteğinin
altında kapanışlarda 4.323 - 4.306 destekler, 4.362 - 4.378 ve
4.395 direnç noktaları olarak izlenebilir.

Günlük Pivot Seviyeleri
   4,373.00

  4,363.25  

 4,358.00   

4,352.75    

 4,343.00   

  4,333.25  

   4,328.00
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Brent Petrol

Brent petrol bu hafta bir miktar ivme kaybetmeye başladı. Hafta
içerisinde, Suudi Arabistan ve Birleşik Arap Emirlikleri arasında
anlaşmaya yakınlar mesajı gelmesiyle, petrol fiyatlarında sınırlı bir
düşüş yaşandı. Kendi aralarında uzlaşma sağlanamadığı için
piyasada bir belirsizlik vardı ve Ağustos ayı itibariyle 400 bin varillik
yeni üretimin devreye girmemesi, petrolü biraz olumlu etkilemişti.
Ancak, bu hafta yavaş yavaş bu belirsizliğin sonuna yaklaşılması
ve uzlaşma yolunda gelen sinyaller, 400 bin varillik üretiminde
Ağustos ayı itibariyle devreye alınma ihtimali ve varyanta ilişkin
endişeler, fiyatların zayıflamasına neden oldu. Brent petrol için
72,68$ desteğinin altında kapanışlarda 71,91$ ve 71,08$ destekleri
izlenebilir. Yukarıda 73,90$ - 74,86$ - 75,85$ direnç noktaları.

Günlük Pivot Seviyeleri
   73.40

  73.26  

 73.00   

72.73    

 72.60   

  72.46  

   72.20

USD/JPY

ABD’de dün yoğun veri akışı takip edilirken, Fed Başkanı Powell ve
Fed üyelerinin açıklamaları ön plandaydı. ABD’de haftalık işsizlik
maaşı başvuruları geçen hafta beklentilere paralel 360 bin ile Mart
2020'den bu yana kaydedilen en düşük seviyeye geriledi. Ülkede
sanayi üretimi, haziranda aylık %0,4 yükselirken, yıllık bazda
%16,3 seviyesinde açıklandı. Kapasite kullanım oranı ise haziranda
%75,4 düzeyine yükseldi. Fed Başkanı J.Powell, ABD
Kongresi'ndeki ikinci sunumunda fiyat gelişmelerinin özgün
olduğunu belirterek, Fed'in riskleri takip ettiğini vurguladı. Japonya
Merkez Bankası toplantısında beklentilere paralel faiz oranında
değişikliğe gitmedi. Paritede yükselişlerde kısa vadede 110,10 –
110,28 ve 110,46 seviyeleri direnç, 109,70 – 109,53 ve 109,40
takip edilen desteklerdir.

Günlük Pivot Seviyeleri
   110.45

  110.26  

 110.11   

109.96    

 109.77   

  109.58  

   109.44
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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

