
Forex Bülten 26 Temmuz 2021

Piyasa Gündemi

Yurt içi piyasaların bayram tatili nedeniyle kapalı olduğu geçen
haftada Delta varyantına bağlı olarak dünya genelinde vaka sayıları
artış kaydederken, bazı ülkelerde tedbirlerin sıkılaştırıldığı görüldü.
Salgın kaynaklı gelişmeler, ekonomik veri akışları ve merkez
bankalarının söylemleri piyasaların ana gündemini oluşturmaya
devam etmektedir. Yurt içinde ise Kıbrıs konusundaki açıklamalar
ve dış ilişkilerdeki gelişmeler yakından izlenecektir. 

Açıklanacak Önemli Ekonomik Veriler  
     
•    10:00 Türkiye – Reel Kesim Güven Endeksi Önem: Orta
•    17:00 ABD – Yeni Konut Satışları Önem: Yüksek

Türkiye

Yurt içinde tatilin ardından piyasalar bugün açılırken, reel sektör
güven endeksleri ve gündeme dair gelişmeler takip edilecek.

Euro Bölgesi

Euro Bölgesi'nde temmuz imalat sanayi PMI 62,6 ile 4 ayın en
düşük seviyesinde açıklandı. Veriye ilişkin beklentiler 62,5
seviyesinde bulunuyordu. Geçen aya göre imalat sanayi PMI
verisinde düşüş yaşandı. Euro Bölgesi'nde temmuz hizmet sektörü
PMI ise 60,4 ile son dönemin en yüksek seviyesinde açıklandı.
Avrupa’nın en büyük ekonomisi olan Almanya’da temmuz ayına ait
hizmet sektöründe tedbirlerin gevşetilmesiyle iyileşmenin devam
ettiği gözlenerek 62,2 seviyesinde açıklandı. Ülkede imalat sektörü
PMI endeksi ise 65,6 ile beklentiler aşarken, bir önceki aya göre
gerileme kaydetti. Vaka sayılarında tekrar yükseliş eğiliminin
görüldüğü birçok Avrupa ülkesinde, salgınla mücadele kapsamında
alınan önlemler ve kısıtlamalar artırılıyor. Birçok Avrupa ülkesi,
koronavirüs daha bulaşıcı türü olan Delta varyantının neden olduğu
vaka sayılarındaki artışın önüne geçmek için yeni önlemler
açıkladı.

ABD

ABD imalat sanayi PMI, temmuzda bir önceki aya kıyasla 1 puan
artarak 63,1 değerine çıkarak rekor seviyeye çıktı. Bu dönemde
rekor seviyeye yükselen endeksin 62 değerini alması bekleniyordu.
Hizmet sektörü PMI ise temmuzda bir önceki aya göre 4,8 puan
azalarak 59,8'e indi ve yavaşlama kaydetti. Son 5 ayın en düşük
seviyesine gerileyen endeksin 64,8 değerinde gerçekleşmesi
bekleniyordu. ABD Hazine Bakanı Janet Yellen, Kongre'nin ülkenin
borç limitini yükseltmemesi halinde bakanlığın 2 Ağustos'ta
"olağanüstü önlemler" alması gerekeceğini bildirdi. Yellen, borç
limitine ilişkin ABD Temsilciler Meclisi Başkanı Nancy Pelosi'ye
yönelik bir mektup kaleme aldı. Yasal borç limitinin 31 Temmuz'a
kadar askıda olduğunu hatırlatan Yellen, 1 Ağustos itibarıyla
ABD'nin ödenmemiş borcunun yasal limite ulaşacağını bildirdi.
Yellen, 2 Ağustos'a kadar borç limitinin askıya alınması veya
artırılması için harekete geçilmemesi halinde Hazine Bakanlığı'nın
ABD'nin temerrüde düşmesini önlemek için bazı olağanüstü
önlemler almasının gerekeceğini ifade etti.

Piyasa Verileri

Pariteler Son Günlük Değ.
(%)

Haftalık Değ.
(%)

Yılbaşı Değ.
(%)

USDTRY 8.5803 0.28 -0.11 15.40
EURTRY 10.1160 0.43 -0.18 11.16
EURUSD 1.1783 0.10 -0.15 -3.55
GBPUSD 1.3756 -0.03 0.59 0.59
USDJPY 110.28 -0.25 0.76 6.80

Sepetler Son Günlük Değ.
bp

Haftalık Değ.
bp

Yılbaşı Değ.
bp

½ $ + ½ € 9.3363 5.00 -9.00 105.63
Dolar Endeksi 92.8340 -7.20 -1.90 289.70
REK 59.7700 - - -241.00

Endeks Vadeliler Son Günlük Değ.
(%)

Haftalık Değ.
(%)

Yılbaşı Değ.
(%)

S&P 500 Yakın Vade 4,387.50 -0.35 3.20 17.04
DAX Yakın Vade 15,566.00 -0.56 3.13 13.24
Dow Jones Yakın
Vade 34,775.00 -0.50 2.77 14.03

Emtialar Son Günlük Değ.
(%)

Haftalık Değ.
(%)

Yılbaşı Değ.
(%)

Ons Altın 1,808.84 0.36 -0.22 -4.84
Gram Altın 498.97 0.68 -0.34 9.88
WTI 71.17 -1.33 7.04 46.96
BRENT 72.73 -1.18 6.34 41.05
Bakır 4.31 0.10 1.89 22.65

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 1.2560 -2.20 6.10 33.90
ABD 2 Yıllık 0.1980 -0.80 -2.00 7.50
Almanya 10 Yıllık -0.4170 0.60 -6.70 15.80
Almanya 2 Yıllık -0.7170 -0.60 -4.00 -0.40

Gelişmekte Olan
Ülke Kurları Son Günlük Değ.

(%)
Haftalık Değ.

(%)
Yılbaşı Değ.

(%)
USDZAR 14.8535 0.19 1.94 1.08
USDIDR 14,487.80 -0.25 -0.70 4.05
USDTRY 8.5803 0.28 -0.11 15.40
USDRUB 74.0396 0.23 -0.98 -0.13
USDBRL 5.2001 0.00 -0.99 0.13
USDCNY 6.4841 0.04 -0.10 -0.75
USDMXN 20.0903 0.16 0.07 0.99
USDCZK 21.7844 -0.02 0.04 1.43
USDHUF 305.8400 -0.03 0.28 3.04
USDPLN 3.8867 0.06 -0.22 4.11
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Euro/Dolar

Küresel piyasalarda haftanın son işlem günü öncü niteliğinde olan
temmuz ayına ait hizmet ve imalat PMI rakamları takip edildi. Euro
Bölgesi’nde temmuz ayına ait imalat PMI endeksi 62,6 ile 4 ayın en
düşük seviyesinde açıklanırken, hizmet sektörü PMI endeksi 60,4
ile son dönemin en yüksek seviyesinde açıklandı. ABD ise imalat
sanayi PMI, temmuzda bir önceki aya kıyasla 63,1 değerine çıkarak
rekor seviyede açıklanırken, hizmet sektöründe gerileme
yaşanarak yavaşlama kaydedildi. Avrupa cephesinde artan vaka
sayıları tedbirlerin yeniden gündeme gelmesinde etkili olurken, risk
iştahı üzerinde baskı oluşturan faktör olarak takip edilmeye devam
ediyor. Dalgalı seyrin kaydedildiği paritede 1,1786 – 1,1805 ve
1,1824 seviyeleri direnç,  1,1751 – 1,1735 ve 1,1705 izlenen
destek seviyeleridir. 

Günlük Pivot Seviyeleri
   1.1813

  1.1799  

 1.1791   

1.1783    

 1.1769   

  1.1755  

   1.1747

GBP/USD

İngiltere’de perakende satışlar beklentilerin üzerinde gerçekleşirken
PMI verileri beklentilerin altında kaldı. ABD’de ise imalat PMI
beklentilerin üzerinde, hizmetler PMI ise beklentilerin altında
gerçekleşti. Bugün İngiltere’de veri akışı sakin. ABD’de ise yeni
konut satışları verisi takip edilecek. Çarşamba günü yapılacak Fed
toplantısı öncesi dolar endeksinde güçlü duruş devam ediyor.
Paritede toplantı öncesi 200 günlük basit hareketli ortalama altında
fiyatlama görülse de kalıcılık sağlayamadı. Bu bağlamda paritede
kısa vadede 1,3720 - 1,3690 ve 1,3630 seviyeleri destek, 1,3800 -
1,3863 ve 1,3911 seviyeleri ise direnç olarak izlenebilir.

Günlük Pivot Seviyeleri
   1.3791

  1.3777  

 1.3767   

1.3756    

 1.3743   

  1.3729  

   1.3719
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USD/TRY

Dolar/TL kuru cuma günü 8,5694 ile 8,5363 seviyeleri arasında
dalgalanarak günü 8,5565’den tamamladı. Bayram süresince kurda
oynaklığın azalarak 8,51 – 8,61 arası bir bantta hareket ettiği
gözlendi. Bugün yurt içinde kapasite kullanım oranı ve reel kesim
güven endeksi izlenecek. ABD tarafında ise yeni konut satışları
takip edilecek. Dolar/TL, bu sabah 08:30 itibariyle 8,5570’den işlem
görüyor. DXY 92,83 seviyelerinde hareket ederken ABD 10 yıllık
tahvil faizi %1.2570’ seviyesinden işlem görüyor. Gelişmekte olan
ülke para birimleri bu sabah dolara karşı karışık bir görünüm
sergiliyor.

Günlük Pivot Seviyeleri
   8.6303

  8.6061  

 8.5932   

8.5803    

 8.5561   

  8.5320  

   8.5191

EUR/TRY

Haftanın son işlem günü Avrupa cephesinde öncü imalat ve hizmet
PMI rakamları ön plandaydı. Euro Bölgesi’nde temmuz ayına ait
imalat PMI endeksi 62,6 ile 4 ayın en düşük seviyesinde
açıklanırken, hizmet sektörü PMI endeksi 60,4 ile son dönemin en
yüksek seviyesinde açıklandı. Almanya’da ise hizmet sektöründe
iyileşmenin devam ettiği gözlenerek 62,2 yükselirken, imalat
sektörü PMI endeksi ise 65,6 ile bir önceki aya göre gerileme
kaydetti. Yurt içinde geçen hafta tatil nedeniyle piyasalar kapalı
bulunurken, paritede düşük volatilite devam ediyor. Vaka
sayılarındaki artış tedbirleri tekrar gündeme getirirken, bugün yurt
içinde reel sektör güven endeksleri takip edilecek.  Euro/TL kuru bu
sabah 10,07’li seviyelerden fiyatlanıyor.

Günlük Pivot Seviyeleri
   10.1925

  10.1552  

 10.1356   

10.1160    

 10.0787   

  10.0413  

   10.0217
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XAU/USD

Ons altın, geçtiğimiz hafta 1789-1824$ aralığında işlem gördü.
ABD 10 yıllık tahvil faizi en son Şubat ayında görülen en düşük
seviyesine kadar gerilemesine karşın, ons altın 1824$ seviyelerini
aşmakta zorlandı. Son günlerde, tahvil faizi ve altın arasındaki
korelasyonun zayıfladığı dikkat çekiyor. Bu durum altının
piyasadaki gelişmelere ikna olmadığını ve belirsizlik nedeniyle yön
arayışının bir süre daha devam edeceğini gösteriyor. Bugün için
ABD'de açıklanacak önemli bir veri akışı bulunmuyor. Bu haftanın
gündemi ABD için 28 Temmuz günü Fed'in faiz kararı olarak
karşımıza çıkıyor. Fed için bir sürpriz beklenilmiyor ancak
söylemler oynaklık yaratabilir. Ons altın için 1811$ - 1820$ - 1831$
direnç noktaları olurken, 1800$ - 1791$ ve 1780$ destek noktaları
olarak takip edilebilir.

Günlük Pivot Seviyeleri
   1,823.36

  1,816.34  

 1,812.57   

1,808.80    

 1,801.77   

  1,794.75  

   1,790.98

DAX Yakın Vade

Geçen haftaya salgın kaynaklı endişelerle zayıf bir seyirle başlayan
küresel hisse piyasalarında haftanın devam eden bölümünde
toparlanma çabası ve alıcılı bir fiyatlama etkili oldu. Avrupa’da vaka
artışları dikkat çekerken, bazı ülkelerde ek tedbirlerin gündeme
geldiği görülüyor. Ekonomik veri akışları ve salgın kaynaklı
gelişmeler gündemdeki yerini ve önemini korumaktadır. Avrupa
borsaları cuma gününü %1’leri bulan yükselişlerle tamamlarken,
DAX vadeli kontratı da günü %0,99’luk yükselişle 15.653 puandan
tamamladı. Bu sabah ise hafif satıcılı bir seyrin izlendiği DAX
vadelisinde geri çekilmelerde 15.515 – 15.425 ve 15.343 seviyeleri
destek olarak takip edilebilir. Tekrar alımların yaşanması halinde
ise 15.651 – 15.738 ve zirve seviyesinin bulunduğu 15.806 direnç
konumunda bulunmaktadır. 

Günlük Pivot Seviyeleri
   15,709.00

  15,680.00  

 15,623.00   

15,566.00    

 15,537.00   

  15,508.00  

   15,451.00
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Dow Jones Yakın Vade

Dow Jones endeksi haftayı %0,68 artışla 35.061 seviyesinden
tamamladı. Endeks 35.095 ile tüm zamanların en yüksek seviyesini
test etti ve kapanışı bu seviyenin bir miktar altında gerçekleştirdi.
ABD'de bilanço sezonu nedeniyle açıklanan finansalların
beklentileri karşılaması, hisse bazlı ayrışmalara neden olduğu gibi
ABD endekslerinin yükselişini destekledi. Bugün için takvim sakin.
Bu hafta ABD'de gündem yoğun olacak. Bilançolar açıklanmaya
devam edecek, hisse bazlı ayrışmalarda sürebilir. 28 Temmuz
günü Fed'in faiz kararı bulunuyor. Karar öncesinde ABD
borsalarında temkinli seyirler devam edebilir. Bu sabah ABD
vadelileri hafif satıcılı seyrediyor. Sözleşme için 34.952 - 35.123 -
35.315 direnç noktaları olarak izleniyor. Geri çekilmelerde, 34.618 -
34.451 ve 34.300 destek konumunda. 

Günlük Pivot Seviyeleri
   35,079.00

  35,017.00  

 34,896.00   

34,775.00    

 34,713.00   

  34,651.00  

   34,530.00

S&P 500 Yakın Vade

ABD endekslerinde rekor seviyeler görüldü. S&P 500 endeksi
4.415 ile tüm zamanların en yüksek seviyesini test etti ve haftalık
kapanışını 4.411 ile %0,98 artışla tamamlamış oldu. Endekslerin
seyrini ABD'de açıklanan bilançolar etkiledi. İyi gelen bilançolar,
hisse bazlı ayrışmalara neden olduğu gibi endekslerinde yükselişini
destekledi. Bu hafta içinde ABD'de bilançolar endekslerin seyri
açısından takip edilebilir. Bugün açıklanacak önemli bir veri akışı
bulunmuyor. Bu hafta 28 Temmuz günü Fed'in faiz kararı
bulunuyor. Karar öncesinde ABD endekslerinde temkinli seyir
korunabilir. Bu sabah ABD vadelileri sınırlı kayıpla işlem görüyor.
Sözleşme için 4.371 - 4.347 ve 4.327 destek noktaları olarak takip
edilebilir. Yukarı yönlü hareketinde 4.409 - 4.430 - 4.452 direnç
noktaları olarak görülüyor.

Günlük Pivot Seviyeleri
   4,417.92

  4,411.58  

 4,399.42   

4,387.25    

 4,380.92   

  4,374.58  

   4,362.42
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Brent Petrol

Brent petrol yeni haftaya sınırlı kayıpla başladı. Dünya genelinde
Delta varyantına dair endişelerin etkisi ve talebi olumsuz
etkileyebilir ihtimali, fiyatları baskılamaya devam ediyor. Varyant
nedeniyle bazı ülkeler tedbirlerini arttırıyor. Daha da yayılması
sonucu yeni seyahat yasakları gündeme gelebilir, petrol açısından
olumsuz olur. Bu ihtimaller piyasada olunca petrol fiyatlarındaki
yükseliş hızı biraz törpülendi. Bu hafta içinde varyantla ilgili
gelişmelerin etkisi petrol fiyatlarının seyri açısından takip edilebilir.
OPEC ve OPEC+ arasında uzlaşma sağlanmasının ardından o
tarafla ilgili belirsizlik kalkmış oldu. Ağustos ayı itibariyle 400 bin
varillik üretim devreye girecek. Brent petrol için 72,96$ - 71,94$ -
70,77$ destekler, 74,65$ - 75,66$ - 76,65$ direnç noktaları.

Günlük Pivot Seviyeleri
   74.57

  74.13  

 73.43   

72.73    

 72.29   

  71.86  

   71.16

USD/JPY

ABD’de haftanın son işlem günü öncü imalat sanayi PMI,
temmuzda bir önceki aya kıyasla 1 puan artarak 63,1 ile rekor
seviyeye çıkarken, hizmet sektörü PMI ise temmuzda 4,8 puan
azalarak 59,8'e inerek yavaşlama kaydetti. ABD Hazine Bakanı J.
Yellen, Kongre'nin ülkenin borç limitini yükseltmemesi halinde
bakanlığın 2 Ağustos'ta olağanüstü önlemler alması gerekeceğini
bildirdi. Japonya’da hizmet PMI 46,4 seviyesinde açıklanırken,
imalat sektörü PMI endeksi 52,2 ile sınırlı gerileme kaydetti. Artan
vaka sayıları ve tedbirlerin yeniden gündeme gelmesi risk iştahı
üzerinde baskı oluşturan başlıklar olurken paritede bu sabah geri
çekilme kaydedilmektedir. Geri çekilmelerde kısa vadede 110,24 –
110,00 ve 109,72 destek, toparlanmalarda ise 110,69 – 110,98 ve
111,14 izlenen direnç seviyeleridir.

Günlük Pivot Seviyeleri
   110.81

  110.70  

 110.49   

110.28    

 110.17   

  110.06  

   109.85
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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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