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Piyasa Gündemi

Delta varyantının bulaşma oranında hızlanma Asya’dan Amerika’ya
kadar görülüyor. ABD’de vaka sayısı bir haftada %65 artış
kaydederken küresel çapta %19’luk artışın oldukça üstünde
gerçekleşti. ABD’de özellikle aşılamanın yavaş seyrettiği
eyaletlerde vaka sayıları hızla artıyor. Salgın gelişmeleri küresel
piyasalarda fiyatlamalar üzerinde olumsuz etkisini haftanın başında
da hissettirdi. Kovid-19 salgınının yeniden hızlanmasının ekonomik
toparlanma üzerinde yarattığı soru işaretleri riskli varlıklar üzerinde
etkisini gösteriyor. 

Açıklanacak Önemli Ekonomik Veriler

15:30 ABD- İnşaat İzinleri Önem: Yüksek

Türkiye

TCMB'nin 14 Temmuz tarihli toplantısının karar metninde
enflasyona ilişkin değerlendirmeler öne çıkmıştı. Metinde son
dönemde ithalat fiyatları ve yönetilen/yönlendirilen fiyatlardaki
artışların yanı sıra, talep koşulları, bazı sektörlerdeki arz kısıtları,
açılmanın etkisiyle yaz aylarında enflasyonda oynaklık
görülebileceğine dikkat çekilmişti. TCMB karar metninde de yer
verdiği 'enflasyon' vurgusunu toplantı özetlerinde de tekrarladı.
TCMB’nin faizleri sabit tuttuğu 14 Temmuz toplantısına ilişkin
özetlerde; Kurul, küresel enflasyon baskılarının para politikalarında
ve dolayısıyla küresel finansal piyasalarda veri duyarlılığını artırdığı
ve buna bağlı oynaklıkların görülebileceği yönündeki görüşünü
korumuştur ifadesine yer verildi.

Euro Bölgesi

Euro Bölgesi'nde Haziran'da yıllık enflasyon %1,9 oldu. Aylık
enflasyon da Haziran'da beklentilere paralel geldi. Euro Bölgesi'nde
aylık enflasyon %0,3 oldu. Avrupa Merkez Bankası enflasyonda
yeni simetrik hedefe geçmişti. AMB, enflasyon hedefinin %2'ye
yükseleceğini teyit etti ve orta vadede simetrik %2 hedefi kabul
edildi. Strateji değerlendirmesine göre AMB geçici sürede ılımlı
düzeyde enflasyon hedefinin üzerine çıkabilecek. Merkez
Bankasının, perşembe günü faiz oranı kararı açıklaması
bekleniyor.

ABD

Biden, ABD Merkez Bankası Başkanı Jerome Powell ile geçenlerde
bir araya geldiğini ve kendisine FED'in güçlü ve kalıcı ekonomik
toparlanmayı desteklemek için gerekli görülen her türlü adımı
atmakta bağımsız olduğunu söylediğini kaydetti. Altyapı paketinin
enflasyonu artırmayacağına işaret eden Biden, "Enflasyonun
üzerindeki baskıyı kaldıracak, gelecek yıllarda daha düşük fiyatlara
yol açacak, işgücümüze destek verecek. " değerlendirmesinde
bulundu. Perakende satışların artışında, hükümet teşvikleri, artan
tasarruflar ve aşılamanın olumlu katkısı görüldü. ABD'de %5'in
üzerinde gerçekleşen yıllık enflasyon, tüketici güvenine olumsuz
yansıdı. Michigan Üniversitesi Öncü Tüketici Güven Endeksi
Temmuz'da 80,8 olarak kaydedildi. Enflasyona ilişkin artan
endişelerin satın alma koşullarında keskin bir bozulmaya yol
açmasıyla beklenmedik bir şekilde beş ayın en düşük seviyesine
geriledi.

Piyasa Verileri

Pariteler Son Günlük Değ.
(%)

Haftalık Değ.
(%)

Yılbaşı Değ.
(%)

USDTRY 8.5877 -0.02 -0.44 15.50
EURTRY 10.1200 -0.14 -0.51 11.21
EURUSD 1.1783 -0.15 0.04 -3.55
GBPUSD 1.3646 -0.22 -1.23 -0.22
USDJPY 109.48 0.03 -1.05 6.02

Sepetler Son Günlük Değ.
bp

Haftalık Değ.
bp

Yılbaşı Değ.
bp

½ $ + ½ € 9.3363 5.00 -9.00 105.63
Dolar Endeksi 92.9400 8.70 12.50 300.30
REK 59.7700 - - -241.00

Endeks Vadeliler Son Günlük Değ.
(%)

Haftalık Değ.
(%)

Yılbaşı Değ.
(%)

S&P 500 Yakın Vade 4,268.75 0.41 -2.12 13.87
DAX Yakın Vade 15,176.00 0.54 -3.77 10.40
Dow Jones Yakın
Vade 33,962.00 0.36 -2.34 11.36

Emtialar Son Günlük Değ.
(%)

Haftalık Değ.
(%)

Yılbaşı Değ.
(%)

Ons Altın 1,817.25 0.24 0.53 -4.40
Gram Altın 501.74 0.21 0.09 10.49
WTI 67.15 0.99 -10.08 38.64
BRENT 68.96 0.83 -9.31 33.74
Bakır 4.20 -0.88 -0.41 19.31

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 17.4000 -2.00 -7.00 450.00
ABD 10 Yıllık 1.1990 0.40 -22.50 28.20
ABD 2 Yıllık 0.2140 -0.40 -5.50 9.10
Almanya 10 Yıllık -0.3960 -1.30 -10.30 17.90
Almanya 2 Yıllık -0.6950 -0.40 -3.40 1.80

Gelişmekte Olan
Ülke Kurları Son Günlük Değ.

(%)
Haftalık Değ.

(%)
Yılbaşı Değ.

(%)
USDZAR 14.5711 0.00 -1.20 -0.84
USDIDR 14,584.55 -0.04 0.28 4.74
USDTRY 8.5877 -0.02 -0.44 15.50
USDRUB 74.5775 -0.26 0.31 0.60
USDBRL 5.2527 0.01 1.74 1.14
USDCNY 6.4869 -0.06 0.28 -0.70
USDMXN 0.0000 0.00 0.00 0.00
USDCZK 0.0000 0.00 0.00 0.00
USDHUF 305.6000 0.20 0.72 2.96
USDPLN 0.0000 0.00 0.00 0.00
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Euro/Dolar

Euro Bölgesi'nde enflasyon beklentiler dahilinde gelerek sürpriz
yapmadı ve yıllık %1,9 seviyesinden gerçekleşti. ABD’de enflasyon
oranının iki aydır beklentinin üzerinde gerçekleşmesi üzerine
Hazine Bakanı Janet Yellen, enflasyondaki önemli hareketin devam
edebileceğini belirtti. Avrupa Merkez Bankası Yönetim Konseyi,
yaptığı toplantının ardından dijital Euro uygulamasının araştırma
aşamasının başlatılacağını duyurdu. Bu hafta genelinde Avrupa
Merkez Bankası faiz oranı kararı yakından takip edilecek. Paritede
1,1825 - 1,1845 seviyeleri direnç; satış baskısının gelmesi halinde
ise 1,1780 – 1,1760 destek seviyeleridir. 

Günlük Pivot Seviyeleri
   1.1825

  1.1815  

 1.1798   

1.1782    

 1.1772   

  1.1762  

   1.1745

GBP/USD

İngiltere’de ekonominin yeniden açılması ve sınırlamaların
kaldırılmasıyla, İngiltere Merkez Bankası’nın artan enflasyonu
dizginlemek için izleyebileceği politikalar tartışılıyor. İngiliz Ulusal
İstatistik Ofisi verilerine göre, ülkede Haziran ayında tüketici fiyat
endeksi %2,2 olan beklentinin üzerine çıkarak % 2,5 artış kaydetti.
İngiltere’de Mayıs'ta TÜFE %2,1 seviyesinde bulunuyordu. Yaklaşık
2,8 trilyon $’lık İngiliz ekonomisinde, yeni tip Koronavirüs
kısıtlamaları dün itibarıyla tamamen kaldırılırken, artan enflasyonu
kontrol altında tutmanın yolları aranıyor. İngiltere Merkez Bankası
halihazırda politika faizini %0,1 ile tüm zamanların en düşük
seviyesinde tutmaya devam ediyor. Paritede 1,3660 – 1,3655 –
1,3650 destek ; 1,3735 – 1,3705 seviyeleri direnç seviyeleridir.

Günlük Pivot Seviyeleri
   1.3722

  1.3706  

 1.3676   

1.3646    

 1.3630   

  1.3613  

   1.3583
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USD/TRY

Geçtiğimiz haftanın önemli gelişmelerinden olan TCMB PPK
toplantısında beklentiye paralel faiz oranı %19’da sabit bırakıldı.
Karar metnindeki sıkı duruşu ifadesi kullanılmaya devam etti.
ABD’de sanayi üretimi yıllık %9,8 artış gösterirken işsizlik
haklarından yararlanma başvuruları 360 bin kişi olarak
açıklandı. Dolar/TL, küresel piyasalarda risk iştahının azalması ve
doların güçlenmesiyle beraber yeni haftaya yükselişle başladı.
Dolar/TL, bayram öncesinde nakde dönüş eğilimi ve Türk lirasına
olan talep ile 8,52’ye kadar geriledikten sonra pazartesi günü
doların kuvvetlenmesiyle birlikte 8,60'a kadar yükseldi. 10 yıl vadeli
ABD Hazine tahvil faizi ise %1,20 civarında bulunuyor. Türkiye’nin
kredi temerrüt risk primi (CDS) 381 baz puan civarında bulunurken
2 yıl vadeli gösterge tahvil faizi %18,88 seviyesinde seyrediyor. 

Günlük Pivot Seviyeleri
   8.6082

  8.6004  

 8.5940   

8.5877    

 8.5798   

  8.5720  

   8.5656

EUR/TRY

Euro bölgesinde enflasyon oranı yıllık %1,9 olarak açıklandı. Hafta
içerisinde ECB Başkanı Lagarde % 2 hedefi veya yakın bir
seviyeye dikkat edeceklerini vurgulamıştı. TCMB PKK toplantısında
piyasa beklentisinde olduğu gibi faizleri yüzde 19’da sabit bıraktı ve
enflasyonda belirli bir düşüş yaşanmadığı takdirde mevcut
politikalara devam edileceği belirtildi. Yurt içinde merkezi yönetim
bütçesi haziranda 25 milyar lira açık verdi. 6 aylık bütçe açığı, 32,5
milyar lira oldu. Haziran ayında merkezi yönetim bütçe giderleri
113,4 milyar TL, bütçe gelirleri 88,3 milyar TL açıklandı. Kurdaki
seyrin devam etmesi bekleniyor.

Günlük Pivot Seviyeleri
   10.1691

  10.1549  

 10.1373   

10.1197    

 10.1055   

  10.0914  

   10.0738
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XAU/USD

Altın, salı günkü Avrupa seansında %0,26 artışla 1.817$ civarında
yükseldi. Piyasa yeni ipuçları için duraklarken altın bir haftadaki en
yüksek günlük kazancı yazdırıyor. Ancak, ABD Hazine getirilerinin
beş ayın en düşük seviyesine yakın bir yerde durmasıyla
desteklenen güçlenen ABD doları, altın alıcılarını test ediyor.
Bununla birlikte, altın yatırımcıları için Delta varyantı ve reflasyon
korkuları masada kalmaya devam ediyor. FED Başkanı Powell’ın
temsilciler meclisinde yaptığı sunumda enflasyonun geçici olup
olmadığı ile ilgili kesin bir şeyin söylenemeyeceğini belirtmesi
değerli metaldeki yükselişi hızlandırdı. Ons altın için 1820$ - 1825$
- 1830$ direnç noktaları olurken, geri çekilmelerde 1805$ - 1795$
ve 1785$ destekler. 

Günlük Pivot Seviyeleri
   1,829.06

  1,824.12  

 1,820.69   

1,817.26    

 1,812.32   

  1,807.39  

   1,803.95

DAX Yakın Vade

Almanya hisse senetleri Pazartesi kapanışın ardından düştü.
Haziran ayı için Alman Üretici Fiyat Endeksi (ÜFE), yıllık bazda
%7,2'ye karşı %8,5 bekleniyor, bu görünüm EUR/USD'yi
destekleyebilir, ancak daha fazla ayrıntı için ECB Bankacılık Borç
Verme Anketi'nin ayrıntıları izlenecektir. Her şeyden önce, piyasa
hissiyatı, ECB' nin önündeki çift için temel itici güç olmaya devam
ediyor. Euro Bölgesi’nde perşembe günü açıklanacak olan faiz
oranı kararı bekleniyor. DAX vadelisinde geri çekilmelerde 15.130 –
15.125 ve 15.120 seviyeleri destek olarak takip edilecektir. Yeniden
alımların görülmesi halinde ise 15.135 seviyesi ilk direnç noktası
olup, devamında 15.150 ve 15.155 seviyeleri direnç.

Günlük Pivot Seviyeleri
   15,333.67

  15,272.33  

 15,220.67   

15,169.00    

 15,107.67   

  15,046.33  

   14,994.67
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Dow Jones Yakın Vade

Dow, yatırımcıların COVID-19 vakalarındaki artışın piyasayı
etkilediği korkusu ile pazartesi günü %2'den fazla düştü. Biden,
Beyaz Saray'da ekonomiye ilişkin değerlendirmelerde bulundu.
Biden, yönetiminin uzun vadede kontrolsüz bir enflasyon yaşanırsa
bunun ekonomi için gerçek bir zorluk teşkil edeceğinin farkında
olduğunu, bu nedenle fiyat artışlarının geçici olacağından emin
olsalar da gereken herhangi bir müdahale konusunda tetikte
olacaklarının altını çizdi. 33.962 desteğinin altında 33.359 ve
33.350 destek alanları olarak izlenebilir. Yukarı yönlü hareketin
devamı durumunda 33.990 – 34.272 ve 34.278 dirençler.

Günlük Pivot Seviyeleri
   0.00

  0.00  

 0.00   

0.00    

 0.00   

  0.00  

   0.00

S&P 500 Yakın Vade

ABD ekonomik verileri beklentiye paralel bir şekilde gerçekleşmeye
devam ediyor. Son olarak açıklanan ABD işsizlik başvuruları
beklentiye paralel 360 bin kişi olarak açıklanırken sanayi
üretimindeki yıllık artış %9,80 olarak gerçekleşti. FED Başkanı
Powell’ın konuşmaları geçtiğimiz hafta boyunca yakından takip
edildi. Çarşamba günü temsilciler meclisinde konuşan ve varlık
alım programı ile ilgili konuşan Başkan Powell, bir kez daha
istihdam seviyesinin olması gerek seviyeden uzak olduğunu belirtti.
Sözleşme için 4.270 direncinin üzerinde 4.386- 4.416 dirençleri
bulunuyor. Aşağıda 4.250- 4.248 destekler.

Günlük Pivot Seviyeleri
   4,297.08

  4,285.92  

 4,277.33   

4,268.75    

 4,257.58   

  4,246.42  

   4,237.83
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Brent Petrol

Petrol fiyatları, OPEC+'ın haftasonu üretim artırımı konusunda
anlaşmaya varmasıyla birlikte yeni haftaya düşüşle başladı. Brent
petrol %1’e yakın düşüş kaydederken Batı Teksas Petrolü de %0,9
düşüş kaydetti. OPEC'ten yapılan açıklamada, Ağustos-Aralık
döneminde petrol üretiminin her ay için günlük 400 bin varil
artırılmasına karar verildiği, 10. Bakanlar Toplantısı'nda varılan
anlaşmanın süresinin ise Nisan 2022'den 31 Aralık 2022'ye kadar
uzatıldığı ifade edildi. Eylül vadeli Brent petrol, varil başına 70
$’dan işlem görüyor. Brent petrol için 72,10 $ - 73,20$ - 73,90$
dirençler, 68,90$ - 68,85$ - 68,52$ destekler.

Günlük Pivot Seviyeleri
   70.09

  69.53  

 69.24   

68.96    

 68.40   

  67.83  

   67.55

USD/JPY

USD/JPY paritesi, Avrupa seansının erken saatlerinde gün içi
kazançlarını sürdürdü, kilit 110.00 psikolojik seviyesinin ötesinde
sürekli bir hareket bekliyor. Parite haftanın son işlem gününde bir
miktar pozitif ivme kazanmayı başardı ve şimdilik iki gün üst üste
kaybetme serisini sonlandırmış görünüyor. Japon Yeni, Japonya
Merkez Bankası'nın Mart 2020'de sona eren cari mali yıl için
büyüme tahminini Nisan ayında öngörülen %4,0'dan %3,8'e
düşürmesinin ardından biraz zayıfladı. Bu da USD/JPY paritesine
bir miktar destek veren önemli bir faktör olarak görüldü. 109,40 –
109,35 – 109,20 destek seviyeleri; 110,20 – 110,65 – 111,00 direnç
seviyeleridir.

Günlük Pivot Seviyeleri
   109.83

  109.71  

 109.60   

109.48    

 109.37   

  109.25  

   109.14
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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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