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Avrupa Merkez Bankası'nın yaptığı açıklamada, bankanın yönetim
konseyinin, faiz oranlarını değiştirmeme kararı alındığı, politika
faizinin sıfır, mevduat faizinin %-0,50 ve marjinal fonlama faizinin
de %0,25’te sabit bırakıldığı bildirildi. ABD Çalışma Bakanlığı'nın
haftalık işsizlik maaşı başvurularına ilişkin raporuna göre ülkede ilk
kez işsizlik maaşı talebinde bulunanların sayısı 17 Temmuz ile
biten haftada önceki haftaya kıyasla 51 bin kişi artarak 419 bine
çıktı. Beklentilerin aksine artış göstererek 2 ayın en yüksek
seviyesine çıkan işsizlik maaşı başvurularının 350 bin civarında
gerçekleşmesi tahmin ediliyordu.

Açıklanacak Önemli Ekonomik Veriler

İngiltere'de, Perakende Satışlar, İmalat PMI'ı, Bileşik PMI,
Hizmetler PMI'ı verileri;  Almanya'da İmalat PMI verisi

Türkiye

Dün Rus kaynaklarından gelen Türkiye ile ikinci parti S-400 satış
antlaşmasının tamamlanmak üzere olduğu haberi, ABD ve NATO
ile gerginliği yeniden gündeme taşıdı.  Başkan Erdoğan ve
KKTC’nin Maraş’ı turizme açma ve kamu alanlarının ortak kullanımı
beyanatı da AB’den BM ve ABD’ye sert tepki yarattı. AB’nin Maraş
kararı üzerine Haziran zirvesinde aldığı “yapıcı, fakat geri
çevrilebilir ilişkiler kurma” vaadi geçerliliğini yitirebilir.   BM Güvenlik
Konseyi’nin  Rusya veto etmezse Türkiye ve KKTC aleyhine yeni
kararlar alması olasılığı da göz ardı edilmemeli. ABD ise
Ankara’nın  aralarında Rus hava savunma sistemi alımı da olan
“istikrar bozucu” davranışları nedeniyle Türkiye’ye daha fazla
yaptırım uygulama tehdidinde bulundu. 

Euro Bölgesi

ECB, büyük ölçüde beklendiği gibi, gösterge oranını %0'da bıraktı
ve Mart 2022'ye kadar 1,85 trilyon € satın alma taahhüdünü
değiştirmedi. Merkez bankası, bu ayın başlarındaki strateji
incelemesini yansıtmak için faiz oranlarına ilişkin ileriye dönük
kılavuzunu revize etti. Yeni çerçeveye göre, ECB enflasyonu %2
hedefini aşmak için yapacak. ECB, ileriye dönük rehberliğin
ayarlanmasının “enflasyon hedefine ulaşmak için uyumlu bir para
politikası duruşunu sürdürülebilir bir şekilde sürdürme taahhüdünü
vurgulamak” anlamına geldiğini söyledi. Bu ince ayar, faiz
oranlarına ilişkin ileriye dönük yönlendirmeyi enflasyona daha yakın
bir şekilde bağladığından, faiz oranlarının yakın zamanda
yükselmesi olası değildir.  

ABD

ABD Çalışma Bakanlığı'nın haftalık işsizlik maaşı başvurularına
ilişkin raporuna göre ülkede ilk kez işsizlik maaşı talebinde
bulunanların sayısı 17 Temmuz ile biten haftada önceki haftaya
kıyasla 51 bin kişi artarak 419 bine çıktı. Beklentilerin aksine artış
göstererek 2 ayın en yüksek seviyesine çıkan işsizlik maaşı
başvurularının 350 bin civarında gerçekleşmesi tahmin ediliyordu.
Ülkede önceki haftanın verisi ise 360 binden 368 bine revize edildi.
4 haftalık ortalama işsizlik maaşı başvuruları bir önceki haftaya
kıyasla 750 bin artarak 385 bin 250 oldu. Analistler, okulların
açılması ve eylül ayı itibarıyla eyaletlerdeki işsizlik yardımlarının
sona ermesiyle işgücü piyasasında yaşanan sıkıntıların
sonbaharda azalmasını bekliyor.

 

Piyasa Verileri

Pariteler Son Günlük Değ.
(%)

Haftalık Değ.
(%)

Yılbaşı Değ.
(%)

USDTRY 8.5563 -0.12 0.37 15.08
EURTRY 10.0740 -0.09 -0.31 10.70
EURUSD 1.1774 0.02 -0.27 -3.63
GBPUSD 1.3741 -0.20 -0.19 0.48
USDJPY 110.47 0.28 0.36 6.98

Sepetler Son Günlük Değ.
bp

Haftalık Değ.
bp

Yılbaşı Değ.
bp

½ $ + ½ € 9.3363 5.00 -9.00 105.63
Dolar Endeksi 92.8800 6.30 16.80 294.30
REK 59.7700 - - -241.00

Endeks Vadeliler Son Günlük Değ.
(%)

Haftalık Değ.
(%)

Yılbaşı Değ.
(%)

S&P 500 Yakın Vade 4,378.00 0.42 1.38 16.79
DAX Yakın Vade 15,592.00 0.60 0.50 13.43
Dow Jones Yakın
Vade 34,840.00 0.38 0.80 14.24

Emtialar Son Günlük Değ.
(%)

Haftalık Değ.
(%)

Yılbaşı Değ.
(%)

Ons Altın 1,804.90 -0.10 -0.41 -5.05
Gram Altın 496.51 -0.21 -0.03 9.33
WTI 71.95 0.24 1.21 48.57
BRENT 73.23 0.23 0.73 42.01
Bakır 4.26 0.59 -0.30 21.14

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 1.2920 1.00 -0.50 37.50
ABD 2 Yıllık 0.2020 -0.90 -3.60 7.90
Almanya 10 Yıllık -0.4010 2.20 -5.10 17.40
Almanya 2 Yıllık -0.7150 -0.40 -3.80 -0.20

Gelişmekte Olan
Ülke Kurları Son Günlük Değ.

(%)
Haftalık Değ.

(%)
Yılbaşı Değ.

(%)
USDZAR 14.7546 0.41 2.20 0.41
USDIDR 14,485.95 -0.15 -0.04 4.04
USDTRY 8.5555 -0.13 0.36 15.06
USDRUB 73.6770 0.03 -0.54 -0.62
USDBRL 5.2009 -0.02 1.69 0.14
USDCNY 6.4738 0.05 -0.08 -0.90
USDMXN 20.0854 -0.10 0.96 0.97
USDCZK 21.7898 0.09 0.76 1.46
USDHUF 304.6250 0.23 0.00 2.63
USDPLN 3.8811 0.07 -0.05 3.96
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Euro/Dolar

EUR/USD, geçtiğimiz gün 1.1830 bölgesine yükseldikten sonra
yönünü tersine çevirdi. Beklendiği gibi, Avrupa Merkez Bankası
(ECB) , ana refinansman operasyonları, marjinal kredilendirme ve
mevduat faiz oranlarını sırasıyla %0,00, %0,25 ve %-0,50'de
değiştirmedi. ECB, politika açıklamasında ileriye dönük kılavuzunu
revize ederek politika önlemi almadan önce enflasyonun geçici
olarak aşılmasına izin vereceğini belirtti. Yenilenen EUR zayıflığına
ek olarak, USD'nin dayanıklılığı, EUR/USD'nin Amerikan seansı
sırasında aşağı yönlü hareketine devam etmesine neden oldu. Wall
Street'in ana endeksleri Perşembe günü iki günlük rallisini
sürdürmekte zorlanırken, ABD Doları Endeksi yükseldi. Perşembe
günü ABD'den gelen veriler, İlk İşsizlik Başvurularının 17
Temmuz'da sona eren haftada 419.000'e yükseldiğini, analistlerin
tahminlerinin 350.000 olduğunu ortaya koydu.

Günlük Pivot Seviyeleri
   1.1811

  1.1799  

 1.1787   

1.1774    

 1.1762   

  1.1750  

   1.1737

GBP/USD

Haftanın son işlem gününde Dolar endeksinin kısa vadede görece
yatay hareket etmesi, Sterlin’in de yatay eğilimli hareket etmesine
alan bıraktı. GBP/USD, Birleşik Krallık Perakende Satış
rakamlarının açıklanmasının ardından savunmada kalmaya devam
etti ve en son, 1.3700 civarındaki gün içi dip seviyeleri yakınlarında
seyrediyordu. Öte yandan, koronavirüsün son derece bulaşıcı Delta
varyantının yayılmasının küresel ekonomik toparlanmayı rayından
çıkarabileceğine dair endişeler, güvenli liman ABD dolarına
bir miktar destek verdi . Bunun dışında, ABD Hazine tahvil
getirilerindeki iyi bir artış, doları daha da destekledi ve bu da
GBP/USD üzerinde bir miktar baskı yarattı. Yatırımcılar şimdi, bazı
anlamlı ivmeler için İngiltere ve ABD'den flaş PMI çıktılarının
yayınlanmasını dört gözle bekliyorlar.  Direnç seviyeleri olarak
1.3806- 1.3845-1.3903 seviyeleri, destek olarak ise 1.3748-1.3710-
1.3652 ve 1.3613 seviyeleri takip edilebilir.

Günlük Pivot Seviyeleri
   1.3829

  1.3805  

 1.3773   

1.3741    

 1.3717   

  1.3693  

   1.3660
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USD/TRY

Dolar fiyatları Kurban Bayramı sebebiyle Türkiye piyasalarının
kapalı olduğu yeni güne, uluslararası piyasalarda 8.55 TL
seviyesinden başladı. Türkiye'nin ünlü yatırım şirketleri
dolar kurunun yakın zaman içerisinde 8,57 Türk lirasının üzerine
çıkmadığı müddetçe sert bir yükseliş hareketi sergileyemeyeceği ile
ilgili hemfikir oldu. Olası düşüşlerde ise 8,50 Türk lirası seviyesinin
çok kritik bir anlamı yer alıyor. Bu seviyenin aşağısına çekilme
yaşanması durumunda dolarda başka şartlar etkili olacak.

Günlük Pivot Seviyeleri
   8.5985

  8.5839  

 8.5701   

8.5563    

 8.5417   

  8.5272  

   8.5134

EUR/TRY

EURTRY paritesi 10,0500 – 10,1000 aralığında yoğunlaşan bir
seyir izliyor. Gün içinde Avrupa ve ABD tarafındaki veri akışı 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. Olası toparlanmalar 10,1000 – 10,1500
bölgesi altında sınırlandığı müddetçe yeni düşüş potansiyeli
oluşabilir. Dolayısıyla yükseliş isteğinin devamı için 10,1500
üzerindeki seyri ve 4 saatlik kapanışları görmek gerekebilir. Bu
durumda 10,2000 seviyesi gündeme gelebilir.

Günlük Pivot Seviyeleri
   10.1408

  10.1175  

 10.0957   

10.0740    

 10.0507   

  10.0273  

   10.0056
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XAU/USD

1800 doların altındaki seviyelerin test edilmesiyle Perşembe günü
görülen geçici bir geri dönüşün ardından altın fiyatı bir kez daha
kırmızı bölgeye döndü. Altın fiyatı, Asya hisse senetlerinde karışık
bir hareketin ortasında ABD dolarının yeni bir teklif
yakalamasıyla 1800$'a yaklaşırken alt zemini koruyor . Asya-pakt
bölgesinde Covid endişeleri azalmadan dolar için güvenli liman
talebini artırıyor. İlginç bir şekilde, ABD Hazine getirileri, altın fiyatı
üzerinde aşağı yönlü baskı oluşturmaya devam eden teşvik
iyimserliği sayesinde yüksek seviyelerde kalmaya devam
ediyor. ABD Başkanı Joe Biden'ın altyapı tasarısı, tartışmanın
Çarşamba günü oylanmasının ardından Pazartesi günü
g e l e c e k . Ekonomik veriler cephesinde, küresel ekonomik
toparlanmaya ilişkin yeni ipuçları için tüm gözler Euro Bölgesi ve
ABD Ön İmalat ve Hizmet PMI'larında kaldı ve bu da risk hissiyatı
ve dolayısıyla altın fiyatı üzerinde önemli bir etkiye sahip
olabilir. Yukarı yönlü hareketlerde, 1.813-1.823-1.832 seviyeleri,
aşağı yönlü hareketlerde ise 1.803-1.794-1.784 seviyeleri takip
edilebilir.

Günlük Pivot Seviyeleri
   1,818.77

  1,814.60  

 1,809.76   

1,804.92    

 1,800.74   

  1,796.57  

   1,791.73

DAX Yakın Vade

Alman DAX Performans Endeksi bugün üst üste üçüncü işlem
gününde yükseldi . Destek Avrupa Merkez Bankası'ndan (ECB)
geldi. ECB, büyük ölçüde beklendiği gibi, gösterge oranını %0'da
bıraktı ve Mart 2022'ye kadar 1,85 trilyon € satın alma taahhüdünü
değiştirmedi. Merkez bankası, bu ayın başlarındaki strateji
incelemesini yansıtmak için faiz oranlarına ilişkin ileriye dönük
kılavuzunu revize etti. Gün içinde Almanya temmuz ayı İmalat PMI
verisi takip edilecek.

Günlük Pivot Seviyeleri
   15,694.33

  15,648.67  

 15,620.33   

15,592.00    

 15,546.33   

  15,500.67  

   15,472.33
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Dow Jones Yakın Vade

Geçtiğimiz gün ABD'de ilk kez işsizlik maaşı başvurusunda
bulunanların sayısı, 17 Temmuz ile biten haftada beklentilerin
aksine 419 bine çıktı. ABD hisse senetleri, perşembe günü
kapanışın ardından yükseldi; Teknoloji, Sağlık ve Tüketici
Hizmetleri sektörlerindeki kazanımların hisseleri artırmasıyla NYSE
borsasının kapanışıyla Dow Jones 0,07% yükseldi. Dow Jones
Yakın Vade için  yükselişlerde 34987 - 34861 seviyeleri, aşağı
yönde ise 34610 - 34484 - 34233 ve 34107 seviyeleri takip
edilebilir.

Günlük Pivot Seviyeleri
   34,981.33

  34,912.67  

 34,876.33   

34,840.00    

 34,771.33   

  34,702.67  

   34,666.33

S&P 500 Yakın Vade

S&P 500, haftalık işsizlik başvurularında sürpriz bir artış gösteren
verilerin ardından düşen Hazine getirileri arasında yükselen
teknoloji hisselerinin desteklediği gün içi zayıflığı toparladıktan
sonra Perşembe günü yükselişle kapandı. Dikkatlerin küresel para
politikasından koronavirüs vakalarındaki artışa ve büyümedeki
toparlanma hızına kaymasıyla birlikte, bu hafta tam bir trend
oluşturmak oldukça zordu. Bu durumu pazartesi günkü
beklenmedik, keskin çöküşün ardından, tam bir toparlanma
girişiminde bulunan S&P 500 üzerinden gerçekleştiğini görebiliriz.
Yukarı yönlü hareketlerde 4380,59- 4390,75 seviyeleri takip
edilebilir. Aşağı yönlü hareketlerde ise 4361,01- 4350,85- 4331,27
ve 4321,11 seviyeleri izlenebilir.

Günlük Pivot Seviyeleri
   4,393.58

  4,386.17  

 4,382.08   

4,378.00    

 4,370.58   

  4,363.17  

   4,359.08
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Brent Petrol

ABD Enerji Enformasyon İdaresi, ülkede ticari ham petrol
stoklarının geçen hafta 2 milyon 100 bin varil (%0,5) artarak
yaklaşık 439 milyon 700 bin varile yükseldiğini açıkladı. Böylece,
ABD'nin ticari ham petrol stokları 8 haftanın ardından ilk kez artış
gösterdi. Petrol fiyatları, stok verileri ve yeni tip koronavirüs (Kovid-
19) vakalarındaki artışın küresel ekonomik toparlanmayı ve petrol
talebin büyümesini olumsuz etkileyeceğine yönelik endişeler
nedeniyle dalgalı bir seyir izlemeye devam ediyor. Güncelde Brent
petrol 73,56 $ seviyesinde işlem görüyor. Brent petrol için direnç
seviyeleri olara 74,76 $ ve 77,17 $ takip edilebilir; destek seviyeleri
olarak ise 73,45 $, 71,04 $ ve 69,73 $ izlenebilir.

Günlük Pivot Seviyeleri
   73.97

  73.63  

 73.43   

73.23    

 72.88   

  72.54  

   72.34

USD/JPY

USD/JPY paritesi, Avrupa seansına girerken gün içi kazançlarını
sürdürdü ve en son 110.25-30 bölgesi civarındaki gün içi zirveleri
yakınlarında seyrediyordu. Olumlu bir risk tonu, güvenli liman
JPY'ne bir miktar destek verdi. ABD tahvil getirilerindeki toparlanma
ise USD'ye fayda sağladı. Bununla birlikte, koronavirüsün hızla
yayılan Delta varyantının küresel ekonomik toparlanmayı rayından
çıkarabileceği endişeleri USD/JPY'ni ciddi anlamda
etkileyebilir. Piyasa katılımcıları şimdi , Kuzey Amerika seansının
erken saatlerinde flaş PMI çıktılarının yayınlanmasını içeren ABD
ekonomik raporu dört gözle bekliyorlar. Bu, ABD tahvil getirileri ile
birlikte USD fiyat dinamiklerini etkileyebilir ve USD/JPY için bir
miktar ticaret ivmesi sağlayabilir. 

Günlük Pivot Seviyeleri
   111.03

  110.77  

 110.62   

110.47    

 110.20   

  109.94  

   109.79
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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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