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Piyasa Gündemi

Dünya çapında enfeksiyonlarda artışa neden olan Delta varyantı,
bu hafta enflasyonla birlikte yatırımcı endişelerinin en üstüne
çıkarak küresel hisse senetlerinin Pazartesi günü keskin bir şekilde
düşmesine neden oldu. Avrupa hisse senedi piyasaları çarşamba
günü toparlandı ve Wall Street hisseleri de yükseldi. Yatırımcılar,
merkez bankasının güvercin duruşunu sürdürmesi ve stratejisinde
ilk kez değişiklik yapması beklenen bir Avrupa Merkez Bankası
(ECB) politika kararını bekliyor.

Açıklanacak Önemli Ekonomik Veriler

14:45 Euro Bölgesi Para Politikası Duyurusu ve Faiz Kararı

Türkiye

Türkiye Esnaf ve Sanatkarları Konfederasyonu (TESK) Genel
Başkanı Bendevi Palandöken, binlerce kişinin, yaşları nedeniyle
başta ticari araçlar olmak üzere araçlarını yenileyeceklerini
belirterek, "Piyasaların canlanması için ticari araçlar başta olmak
üzere tüm araçlar için ÖTV indirimi yapılmalı. Bankalar da taşıt
kredilerinde elini taşın altına koyarak faizlerde indirim yapmalı."
ifadelerini kullandı. ÖTV indiriminin devletin zararına değil yararına
olduğunu vurgulayan Palandöken, "ÖTV indirimi bütçede açık
yaratarak devlete zarar ettirmek yerine, tam tersi araçların
yenilenmesiyle hem piyasalar zincirleme olumlu etkilenecek hem
üretim ve yatırımların artmasıyla istihdama katkı sağlanacak hem
de sanayinin hurda ihtiyacına destek olunacaktır. Hatta bu ÖTV
indiriminin hurda teşvikiyle de desteklenmesi, hurda ithalatımızı
azaltarak sanayicinin yüzünü güldürürken cari açığa da olumlu
katkı yapacaktır." dedi.

Euro Bölgesi

Euro bölgesinde, Avrupa Merkez Bankası'nın politika belirleme
kararı ve Başkan Christine Lagarde'ın müteakip basın toplantısı
piyasaların ana odak noktası. Lagarde, yeni ve daha esnek bir
enflasyon hedeflemesi stratejisini yansıtmak için bankanın oran
rehberliğinde bir ayarlamayı işaret ettikten sonra yatırımcılarda bir
beklenti duygusu yarattı. Avrupa Merkez Bankası’nın yeni
enflasyon hedefi ve para politikası üzerindeki olası etkileri
Frankfurt’taki bu hafta gerçekleşecek toplantının başlıca gündem
konusu olacak. Başkan Christine Lagarde, enflasyon beklentilerinin
sabitlenmesini önlemek için güçlü bir politika tepkisine ihtiyaç
olduğunu vurgulamaya devam ederken, euro bölgesi merkez
bankasının güvercin bir sürprizle geleceğine dair umutlar yüksek.

ABD

Wall Street, güçlü şirket kazançları ve ABD'nin ekonomik
toparlanmasına ilişkin yenilenen iyimserliğin yatırımcı risk iştahını
artırmasıyla, çarşamba günü üst üste ikinci yükselişini
gerçekleştirdi.  ABD ve Almanya, Rusya’dan Avrupa’ya uzanan
Kuzey Akım 2 boru hattı projesinin tamamlanmasına izin verilmesi
için anlaştı Almanya Başbakanı Angela Merkel'in ABD ziyaretinin
ardından gelen anlaşma ile ABD ve Almanya, Rusya'nın Kuzey
Akım 2 boru hattını siyasi bir silah olarak kullanma girişimine karşı
koyma taahhüdünde bulundu. Toplam maliyeti 10 milyar avro
civarında olması beklenen Kuzey Akım 2 projesiyle yılda 55 milyar
metreküplük Rus gazının Baltık Denizi üzerinden Almanya'ya sevk
edilmesi planlanıyor.

Piyasa Verileri

Pariteler Son Günlük Değ.
(%)

Haftalık Değ.
(%)

Yılbaşı Değ.
(%)

USDTRY 8.5581 -0.06 -0.15 15.10
EURTRY 10.0957 -0.04 -0.43 10.94
EURUSD 1.1797 0.01 -0.12 -3.44
GBPUSD 1.3743 0.22 -0.62 0.49
USDJPY 110.27 -0.02 0.39 6.79

Sepetler Son Günlük Değ.
bp

Haftalık Değ.
bp

Yılbaşı Değ.
bp

½ $ + ½ € 9.3363 5.00 -9.00 105.63
Dolar Endeksi 92.7290 -8.30 18.50 279.20
REK 59.7700 - - -241.00

Endeks Vadeliler Son Günlük Değ.
(%)

Haftalık Değ.
(%)

Yılbaşı Değ.
(%)

S&P 500 Yakın Vade 4,358.75 0.19 0.16 16.27
DAX Yakın Vade 15,536.00 0.82 -0.48 13.02
Dow Jones Yakın
Vade 34,774.00 0.25 -0.26 14.02

Emtialar Son Günlük Değ.
(%)

Haftalık Değ.
(%)

Yılbaşı Değ.
(%)

Ons Altın 1,797.47 -0.35 -1.75 -5.44
Gram Altın 494.57 -0.41 -1.90 8.91
WTI 71.09 1.21 -0.16 46.78
BRENT 72.39 1.07 -0.56 40.39
Bakır 4.22 0.18 -1.37 19.98

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 1.2870 -0.80 -1.20 37.00
ABD 2 Yıllık 0.2220 1.20 -0.70 9.90
Almanya 10 Yıllık -0.3920 0.00 -6.00 18.30
Almanya 2 Yıllık -0.7070 0.20 -3.30 0.60

Gelişmekte Olan
Ülke Kurları Son Günlük Değ.

(%)
Haftalık Değ.

(%)
Yılbaşı Değ.

(%)
USDZAR 14.5365 -0.35 -0.13 -1.07
USDIDR 14,477.55 0.04 -0.38 3.98
USDTRY 8.5581 -0.06 -0.15 15.10
USDRUB 73.7510 -0.28 -0.87 -0.52
USDBRL 5.1887 0.01 1.51 -0.09
USDCNY 0.0000 0.00 0.00 0.00
USDMXN 0.0000 0.00 0.00 0.00
USDCZK 21.7050 -0.36 0.30 1.06
USDHUF 0.0000 0.00 0.00 0.00
USDPLN 0.0000 0.00 0.00 0.00
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Euro/Dolar

EUR/DOLAR paritesi, Avrupa Merkez Bankası'nın para
politikası kararı öncesinde temkinli olması nedeniyle 1.1800
seviyesi civarında seyrediyor. Başkan Christine Lagarde, enflasyon
beklentilerinin sabitlenmesini önlemek için güçlü bir politika
tepkisine ihtiyaç olduğunu vurgulamaya devam ederken, Euro
Bölgesi merkez bankasının güvercin bir sürprizle geleceğine dair
umutlar yüksek. Delta endişelerine rağmen yatırımcıların risk
iştahının artmasıyla ABD doları geri çekildi. Paritede 1,1868 -
1,1836- 1,1815 seviyeleri direnç; satış baskısının gelmesi halinde
ise 1,1783 – 1,1762 destek seviyeleri olarak izlenebilir.

Günlük Pivot Seviyeleri
   1.1831

  1.1817  

 1.1807   

1.1797    

 1.1783   

  1.1769  

   1.1758

GBP/USD

GBP/USD,  Brexit gerilimine rağmen 1.3720 fiyat bölgesine
yükseldi. AB, İngiltere'nin Kuzey İrlanda Protokolü'ne yeni bir
yaklaşım talebini reddetti. İngiltere Başbakanı Boris Johnson,
bunun için atabilecekleri pratik adımlar olduğunu, ancak Birliğin
herhangi bir değişiklik yapacak gibi görünmediğini söyledi.
İngiltere'nin Kamu Sektörü Net Borçlanması, Haziran ayında
beklenenden daha iyi bir şekilde 22.02 milyar sterlin ile sonuçlandı.
Kuzey İrlanda Protokolü etrafındaki Brexit gerilimleri artmaya
devam ediyor. GBP/USD toparlanmasını uzatıyor ancak ek
kazanımlar hala belirsiz. Yukarı yönlü hareketlerde 1.3761 1.3808
1.3893seviyeleri, aşağı yönlü hareketlerde ise 1.3676 1.3629 
seviyeleri takip edilebilir.

 

Günlük Pivot Seviyeleri
   1.3839

  1.3799  

 1.3771   

1.3743    

 1.3702   

  1.3662  

   1.3634
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USD/TRY

Dolar fiyatları Kurban Bayramı sebebiyle Türkiye piyasalarının
kapalı olduğu yeni güne, uluslararası piyasalarda 8.55 TL
seviyesinden başladı. Dolar kuru yeni güne yatay seviyeden
başlarken, Asya piyasalarında gün içerisinde en düşük 8.5344 TL
seviyesini, en yüksek ise 8.5728 TL seviyesini görürken; kur saat
10.40 itibarıyla 8.5515 TL seviyesinde hareket etti. 10 yıl vadeli
ABD Hazine tahvil faizi ise %1,29 civarında bulunuyor. Türkiye’nin
kredi temerrüt risk primi (CDS) 372 baz puanda. USDTRY kurunu
değerlendirdiğimizde, 8,4950 seviyesi önemini korumakla birlikte
kur ilgili bölge üzerinde pozitif görünümüne devam etmek
isteyebilir. Bu düşünce ile 8,5850 başta olmak üzere 8,6100 ve
8,6400 bariyerlerine doğru yükselişler izlenebilir.

Günlük Pivot Seviyeleri
   8.6030

  8.5892  

 8.5737   

8.5581    

 8.5444   

  8.5306  

   8.5150

EUR/TRY

Euro bölgesinde, Avrupa Merkez Bankası'nın politika belirleme
kararı ve Başkan Christine Lagarde'ın müteakip basın toplantısı
piyasaların ana odak noktası. ECB'nin olası güvercin kararına
yönelik gerilimlerin artmasıyla Euro geriliyor. EURTRY paritesi
10,0500 üzerinde toparlanma çabasına rağmen ortalamalar
altındaki seyrini korudu. Gün içinde Avrupa ve ABD borsalarının
seyri ile Avrupa Merkez Bankası para politikası beyanatı takip
edilebilir. Önümüzdeki süreçte fiyatlamalar, 10,1000 – 10,1500
bölgesi ve altında kaldığı müddetçe düşüş beklentisi ön planda
olabilir. Gerçekleşebilecek düşüşlerde 10,0500 ve 10,0000
seviyeleri hedeflenebilir.

Günlük Pivot Seviyeleri
   10.1484

  10.1316  

 10.1136   

10.0957    

 10.0789   

  10.0621  

   10.0442

???????
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XAU/USD

Altın, doların üç ayın en yüksek seviyesinden geri çekilmesi, risk
iştahının artması ve hisse senetlerinin yükselmesiyle altın fiyatı
düşük seviyelerden toparlandı. S&P 500 ikinci çeyrek kazançlarının
ivmesiyle %0,65 arttı, ancak yatırımcılar, enflasyon korkuları ve son
derece bulaşıcı koronavirüs varyantı hakkındaki endişeler
nedeniyle temkinli olmaya devam ediyor. Altın perşembe sabahı
Asya'da düştü ve bir haftanın en düşük seviyesine yakın kaldı.
Artan COVID-19 vakalarına ilişkin endişelerin azalmasıyla güçlenen
dolar ve artan risk iştahı, sarı metalin yatırımcılara yönelik
cazibesini azalttı. ECB'nin genellikle güvercin kalması bekleniyor,
bu nedenle bu euronun dolar karşısında zayıflamasına neden
olabilir ve doların yükselmesine neden olabilir, bu da altın için
negatif olabilir.

Günlük Pivot Seviyeleri
   1,814.98

  1,809.64  

 1,803.55   

1,797.46    

 1,792.12   

  1,786.78  

   1,780.69

DAX Yakın Vade

Almanya hisse senedi piyasaları çarşamba kapanışın ardından
yükseldi Sanayi, Teknoloji ve Sigorta sektörlerindeki hisselerin
artışıyla yükseldi. Frankfurt borsasının kapanışıyla DAX 1,36%
yükseldi. DAX için zımni volatilite ölçümü yapan DAX New Volatility
10,77% oranında düşüşle 20.22 puanı gördü. Yatırımcılar şimdi,
günün ilerleyen saatlerinde, merkez bankasının güvercin duruşunu
sürdürmesi ve stratejisinde ilk kez değişiklik yapması beklenen bir
Avrupa Merkez Bankası (ECB) politika kararını bekliyor. DAX
vadelisinde geri çekilmelerde 15.355 – 15.262 ve 15.087 seviyeleri
destek olarak takip edilecektir. Yeniden alımların görülmesi halinde
ise 15.530 seviyesi ilk direnç noktası olup, devamında 15.624 ve
15.799 seviyeleri takip edilebilir.

Günlük Pivot Seviyeleri
   15,708.00

  15,629.00  

 15,583.00   

15,537.00    

 15,458.00   

  15,379.00  

   15,333.00

???????
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Dow Jones Yakın Vade

ABD hisse senedi piyasaları Çarşamba kapanışın ardından
yükseldi Petrol ve Gaz, Hammadde ve Finans sektörlerindeki
hisselerin artışıyla yükseldi. NYSE borsasının kapanışıyla Dow
Jones Industrial Average 0,83% yükseldi. Hızla yayılan Delta
varyantının ekonomiye zarar vereceğine dair endişeler dün Wall
Street’te sert satışlara yol açmıştı ancak iyi gelen ikinci çeyrek
kazançlarının da etkisiyle piyasalarda risk iştahında toparlanma
gözlemlendi. Sözleşme için 34.484 ve 34,233 destek alanları olarak
izlenebilir. Yukarı yönlü hareketin devamı durumunda 34.861 –
34.987  direnç noktaları olarak karşımıza çıkıyor.

Günlük Pivot Seviyeleri
   0.00

  0.00  

 0.00   

0.00    

 0.00   

  0.00  

   0.00

S&P 500 Yakın Vade

Küresel piyasalarda salgına ilişkin endişeler devam ederken,
şirketlerin ikinci çeyrek bilançoları ABD’de yeniden toparlanmaya
ilişkin iyimserliği gündeme getirdi ve yatırımcıların risk iştahındaki
toparlanma ile birlikte S&P 500 endeksi 0,82% yükseldi. Sözleşme
için 4.369- 4.384 dirençleri takip edilebilir. Aşağıda 4.324- 4.294
seviyeleri destek olarak takip edilebilir.

Günlük Pivot Seviyeleri
   0.00

  0.00  

 0.00   

0.00    

 0.00   

  0.00  

   0.00
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Brent Petrol

Goldman Sachs Salı günü, Delta varyantı COVID-19 vakalarındaki
artışın talep üzerine zarar vermesi nedeniyle, Brent ham petrolü
için üçüncü çeyrek için tahminini önceki tahmininden 5 ABD doları
daha düşük olan varil başına 75 ABD dolarına indirdi. Çarşamba
günü yayınlanan EIA'dan ABD ham petrol arzı verileri, 16 Temmuz
haftasına kadar 2.108 milyon varil artış gösterdi. Brent petrolde
teknik olarak 73,45 $ - 74,76 $ - 77,17 $ aralığının direnç, 69,73 ile
67,32 $ aralığı ise destek bölgesi olarak izlenebilir.

Günlük Pivot Seviyeleri
   74.04

  73.24  

 72.81   

72.39    

 71.58   

  70.78  

   70.36

USD/JPY

10 yıllık ABD Hazine tahvil getirisi Çarşamba günü yaklaşık %6
arttı. ABD hisse senetleri, risk akışlarının piyasaları yönlendirmeye
devam etmesiyle günlük kazançlarına tutunuyor. Güvenli liman JPY
talep bulmakta zorlanırken, piyasa hissiyatında görülen olumlu
değişim Çarşamba günü USD/JPY'nin yükselişini de tetikledi. Dolar
gücünü korumakta zorlanmış olsa da, ABD Hazine tahvil
getirilerinde görülen keskin yükseliş, pozitif korelasyonlu
USD/JPY'ye ek bir destek sağladı. 109,93 – 109,572 –109,346
destek seviyeleri; 110,518 – 110,744 – 111,104 direnç seviyeleridir.

Günlük Pivot Seviyeleri
   110.69

  110.52  

 110.40   

110.27    

 110.11   

  109.94  

   109.81
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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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