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Piyasa Gündemi

Delta varyantının etkisiyle vaka sayılarında gözlenen artış ve bazı
bölgelerde tedbirlerin sıkılaştırılması risk iştahı üzerinde baskı
oluşturuyor. ABD’de açıklanan yeni konut satışları 2020 Nisan’dan
bu yana en düşük seviyede gerçekleşirken, ekonomik veri akışları
ve ekonomik toparlanmanın gücü risk iştahı üzerinde belirleyici
olacaktır. Ayrıca son dönemdeki gelişmelerle ABD – Çin arasında
artan gerilim de piyasaların takibinde yer almaktadır. 

Açıklanacak Önemli Ekonomik Veriler  
     
•    15:30 ABD – Dayanıklı Mal Siparişleri Önem: Yüksek
•    17:00 ABD – CB Tüketici Güveni Önem: Yüksek

Türkiye

Reel Kesim Güven Endeksi (RKGE), temmuzda bir önceki aya
kıyasla 1,8 puan artarak 114,8 seviyesinde gerçekleşerek 2012’den
bu yana en yüksek seviyeye yükseldi. Güven endeksi hizmet,
perakende ticaret ve inşaat sektörlerinde artış kaydetti. İmalat
sanayi genelinde kapasite kullanım oranı, bir önceki aya göre 0,1
puan artarak %76,7'ye çıktı. Yurt içinde bugün açıklanacak önemli
veri akışı bulunmazken, gündeme dair gelişmeler takip edilecek.

Euro Bölgesi

Almanya’da iş iklimi endeksi Temmuz’da tedarik zinciri
endişelerinin devam etmesi ve koronavirüs vakalarındaki artışla
geriledi. IFO iş iklimi endeksi Haziran’daki 101,7 seviyesinden
100,8’e geriledi. IFO Başkanı C. Fuest görünümün daha az iyimser
olduğunu, arz sıkıntıları ve vakalardaki artışın Alman ekonomisi
üzerinde zorluklara neden olduğunu belirtti. Avrupa Merkez
Bankası Başkanı Christine Lagarde da geçen hafta pandeminin
ekonomide tehdit oluşturduğunu, özellikle delta varyantının
belirsizlik kaynağı olduğunu belirtmişti.

ABD

Ticaret Bakanlığı’nın verilerine göre yeni konut satışları aylık bazda
%6,6 azalarak piyasa beklentilerinin altında kaldı. Yeni konut
satışlarına ait piyasa beklentisi %3,5 artış yönündeydi. Yeni konut
satışları, Haziran 676 bin adet olurken, yıllık bazda %19,4'lük bir
düşüşe işaret etti. ABD’de yeni konut satışları yüksek fiyatların
etkisiyle gerileyerek konut sektörünün ivme kaybettiğine işaret etti.
ABD'nin New York şehrinde, belediye çalışanlarına eylül ortasına
kadar koronavirüs  aşısı olmaları ya da her hafta test yaptırmaları
zorunluluğu getirildi.

Piyasa Verileri

Pariteler Son Günlük Değ.
(%)

Haftalık Değ.
(%)

Yılbaşı Değ.
(%)

USDTRY 8.5562 -0.03 -0.21 15.07
EURTRY 10.0967 -0.02 -0.07 10.95
EURUSD 1.1800 -0.02 0.15 -3.41
GBPUSD 1.3822 0.04 1.41 1.07
USDJPY 110.21 -0.16 0.32 6.73

Sepetler Son Günlük Değ.
bp

Haftalık Değ.
bp

Yılbaşı Değ.
bp

½ $ + ½ € 9.3288 -0.75 -0.75 104.88
Dolar Endeksi 92.6110 1.20 -37.20 267.40
REK 59.7700 - - -241.00

Endeks Vadeliler Son Günlük Değ.
(%)

Haftalık Değ.
(%)

Yılbaşı Değ.
(%)

S&P 500 Yakın Vade 4,405.50 -0.20 2.09 17.52
DAX Yakın Vade 15,577.00 -0.14 2.41 13.32
Dow Jones Yakın
Vade 34,964.00 -0.20 1.64 14.65

Emtialar Son Günlük Değ.
(%)

Haftalık Değ.
(%)

Yılbaşı Değ.
(%)

Ons Altın 1,794.87 -0.15 -0.86 -5.57
Gram Altın 493.75 -0.19 -1.07 8.73
WTI 72.15 -0.06 8.25 48.96
BRENT 73.92 -0.07 8.32 43.35
Bakır 4.38 0.08 3.91 24.65

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 17.6600 26.00 26.00 476.00
ABD 10 Yıllık 1.2790 -1.70 5.50 36.20
ABD 2 Yıllık 0.2190 1.30 2.10 9.60
Almanya 10 Yıllık -0.4140 0.00 -0.70 16.10
Almanya 2 Yıllık -0.7250 0.00 -1.90 -1.20

Gelişmekte Olan
Ülke Kurları Son Günlük Değ.

(%)
Haftalık Değ.

(%)
Yılbaşı Değ.

(%)
USDZAR 14.7991 -0.01 1.25 0.71
USDIDR 14,478.65 -0.35 -0.50 3.98
USDTRY 8.5563 -0.03 -0.21 15.07
USDRUB 73.7396 0.02 -0.93 -0.53
USDBRL 5.1769 -0.03 -0.85 -0.32
USDCNY 6.4796 -0.05 -0.08 -0.81
USDMXN 20.0591 0.06 -0.51 0.84
USDCZK 21.7462 -0.03 -0.11 1.25
USDHUF 306.1800 -0.03 0.41 3.16
USDPLN 3.8937 0.05 -0.11 4.29

444 0 435 www.gedikyatirim.com.tr

https://www.gedikyatirim.com.tr/


Gedik Forex Bülten 27 Temmuz 2021

Euro/Dolar

Avrupa’nın en büyük ekonomisi olan Almanya’da haftanın ilk işlem
günü IFO güven endeksleri takip edildi. Ülkede iş iklimi endeksi
temmuz ayında tedarik zinciri endişelerinin devam etmesi ve
koronavirüs vakalarındaki artışın etkisiyle 100,8 seviyesine geriledi.
ABD’de ise haziran ayına ait yeni konut satışları artış yönündeki
beklentilere karşı aylık bazda %6,6 azalarak piyasa beklentilerinin
altında kalırken, yıllık bazda değişim %19,4 seviyesinde açıklandı.
Artan vaka sayıları ve tedbirlerin yeniden gündeme gelmesi risk
iştahını baskılayan gelişmeler olarak takip edilirken, Merkez
Bankası Başkanlarından gelecek mesajlar ön planda kalmaya
devam ediyor. Paritede geri çekilmelerde 1,1786 – 1,1751 ve
1,1735 seviyeleri destek, 1,1824 – 1,1850 ve 1,1880 direnç
seviyeleridir.

Günlük Pivot Seviyeleri
   1.1825

  1.1820  

 1.1810   

1.1800    

 1.1795   

  1.1790  

   1.1780

GBP/USD

İngiltere’de Pazar günü açıklanan verilere göre Kovid-19 vaka
sayısı şubat ayından bu yana ilk kez beş gün üst üste düşüş
kaydetti. Kapanma önlemleri uygulanmamasına rağmen vaka
sayısındaki azalış iyimserlik yarattı. ABD’de ise yeni konut satışları
beklentilerin altında gerçekleşti. Bugün ABD’de dayanıklı mal
siparişleri dışında önemli bir veri akışı bulunmuyor. Dünkü yukarı
yönlü hareketle 21 günlük basit hareketli ortalama üzerine çıkan
paritede kısa vadede 1,3863 - 1,3911 ve 1,3940 seviyeleri direnç
olarak izlenebilir. Destek noktası olarak ise 1,3800 - 1,3740 ve
1,3690 seviyeleri izlenebilir.

Günlük Pivot Seviyeleri
   1.3846

  1.3839  

 1.3830   

1.3822    

 1.3815   

  1.3808  

   1.3799
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USD/TRY

Dolar/TL kuru dün 8,6275 ile 8,5449 seviyeleri arasında
dalgalanarak günü 8,5589’dan tamamladı. Dün sabah saatlerinde
kurda yukarı yönlü hareketler gözlense de günün geri kalanında bu
yükseliş hareketleri kalıcılık sağlayamadı. Kurda 8,63 – 8,48
arasında bir bantta hareket etmeye devam ediyor. Bugün ABD
tarafında dayanıklı mal siparişleri dışında önemli bir veri akışı
bulunmuyor. Dolar/TL, bu sabah 08:30 itibariyle 8,5584’den işlem
görüyor. DXY 92,61 seviyelerinde hareket ederken ABD 10 yıllık
tahvil faizi %1.2800 seviyesinden işlem görüyor. Gelişmekte olan
ülke para birimleri bu sabah dolara karşı karışık bir görünüm
sergiliyor.

Günlük Pivot Seviyeleri
   8.5727

  8.5685  

 8.5624   

8.5562    

 8.5521   

  8.5479  

   8.5418

EUR/TRY

Haftanın ilk işlem günü Avrupa cephesinde IFO güven endeksleri
takip edildi. Ülkede iş iklimi endeksi temmuz ayında tedarik zinciri
endişelerinin devam etmesi ve koronavirüs vakalarındaki artışın
etkisiyle 100,8 seviyesine geriledi. Yurt içinde ise temmuz ayına ait
reel sektör güven endeksleri ön plandaydı. Reel Kesim Güven
Endeksi, temmuzda bir önceki aya kıyasla 1,8 puan artarak 114,8
seviyesinde gerçekleşerek 2012’den bu yana en yüksek seviyeye
yükseldi. İmalat sanayi genelinde kapasite kullanım oranı, bir
önceki aya göre 0,1 puan artarak %76,7'ye çıktı. Vaka sayılarındaki
artış tedbirleri tekrar gündeme getirirken, açıklanacak önemli veri
akışının olmadığı günde gündeme dair gelişmeler takip edilecek.
Euro/TL kuru bu sabah 10,09’lu seviyelerden fiyatlanıyor.

Günlük Pivot Seviyeleri
   10.1383

  10.1299  

 10.1133   

10.0967    

 10.0883   

  10.0798  

   10.0632
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XAU/USD

Küresel piyasalarda, ABD borsalarındaki yeni zirveler, risk iştahının
toparlanma çabası ve Dolar endeksinin 92,00 puan üzeri ısrarı, ons
altını baskılıyor. Altın bu sabah itibariyle 1794-1799$ aralığında
oldukça dar bir aralıkta işlem görüyor. Piyasada yeni bir gelişme
bulunmuyor. Delta varyantına dair endişeler bazen risk iştahının
zayıflamasına veya Fed'e yönelik belirsizliğinde fiyatlarda karışık
seyirlere neden olduğunu gözlemliyoruz. Yarın akşam Fed
toplantısı var. Bugün için piyasalar Fed öncesi temkinli kalabilir.
ABD'de açıklanacak bugünkü verilerinde etkisi bu açıdan sınırlı
olabilir. Dolar endeksi güçlenmeye devam ederse bu durum ons
altının yukarı yönlü hareketini zorlaştırabilir. Ons altın için 1790$ -
1782$ - 1775$ destekler olurken, 1804$ - 1811$ - 1820$ direnç
noktaları.

Günlük Pivot Seviyeleri
   1,803.58

  1,801.78  

 1,798.40   

1,795.03    

 1,793.23   

  1,791.43  

   1,788.05

DAX Yakın Vade

Vaka sayılarındaki artışa bağlı olarak gündeme gelen salgın
kaynaklı endişeler risk iştahı üzerinde baskı oluştururken, yeni
haftaya riskli varlıkların zayıf bir görünümle başlamasına neden
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 dün günü karışık kapanışlarla
tamamlarken, DAX vadeli kontratı da günü %0,35’lik düşüşle
15.599 puandan tamamladı. Bu sabah yataya yakın bir seyrin
izlendiği DAX vadelisinde geri çekilmelerde 15.529 – 15.451 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
   15,658.00

  15,641.00  

 15,609.00   

15,577.00    

 15,560.00   

  15,543.00  

   15,511.00
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Dow Jones Yakın Vade

Dow Jones endeksi 35.150 ile tüm zamanların en yüksek seviyesini
test etti ve dünü %0,24 artışla 35.144 seviyesinden tamamladı.
Dün açılışta çok güçlü olmayan ABD borsaları günün geri
kalanında alıcılı seyretmeye başladı. Kapanışlara doğru
endekslerde rekor seviyeler görüldü. Delta varyantına dair
endişeler zaman zaman borsalar üzerinde sınırlı baskı
yaratabiliyor. ABD'de açıklanan bilançolar endeksler açısından
olumlu fiyatlanıyor. Bugün içinde bilançolar izlenecek. Ayrıca
açıklanacak ABD verileri bulunuyor ancak yarınki Fed toplantısı
öncesi bugünkü verilerin etkisi sınırlı kalabilir. Bu sabah vadeliler
hafif satıcılı seyrediyor. Sözleşme için 35.123 - 35.249 ve 35.383
direnç noktaları olarak takip edilebilir. Geri çekilmelerde, 34.865 -
34.725 - 34.564 destek noktaları.

Günlük Pivot Seviyeleri
   35,109.33

  35,074.67  

 35,019.33   

34,964.00    

 34,929.33   

  34,894.67  

   34,839.33

S&P 500 Yakın Vade

S&P 500 endeksi dünü %0,24 yükselişle 4.422 rekor seviyesiyle
kapattı. ABD borsalarında dün açılışta çok güçlü bir tablo izlenmedi
ancak sonrasında endekslerde alıcılı seyir güçlendi ve kapanışlar
rekor seviyelerle tamamlandı. Delta varyantına dair endişeler
piyasaları baskılamaya devam ediyor. ABD'de bilanço
sezonundayız ve açıklanan bilançolar endeksleri destekliyor.
Bugünde hem bilançolar hem ABD verileri takip edilebilir. Yarın
akşamki Fed toplantısı öncesinde bugün veri bazlı oynaklığın sınırlı
kalmasını beklemek mümkün. Sözleşme için 4.396 ve 4.378
desteklerinin altında kapanışlarda 4.357 desteği takip edilebilir.
Yukarıda 4.416 - 4.430 ve 4.452 direnç noktaları olarak izlenebilir. 

Günlük Pivot Seviyeleri
   4,423.67

  4,419.83  

 4,412.67   

4,405.50    

 4,401.67   

  4,397.83  

   4,390.67
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Brent Petrol

Petrol fiyatları toparlanmaya çalışıyor. Delta varyantına dair
endişeler piyasaların odağında. Aşılamanın yaygınlaşıyor olması
olumlu ancak bazı ülkelerde aşılama oldukça zayıf. Bu ülkelerden
varyantların yayılması ve diğer ülkelere de sıçraması endişesi
piyasaları rahatsız ettiği için tedbirler alınıyor. Petrolde talep bu
açıdan olumsuz etkilenebilir beklentisi, kısa vadeli petrol fiyatlarının
düşüşüne neden oluyor. Şimdilik geri çekilmelerin çok güçlü
olmadığını sınırlı kaldığını gözlemliyoruz. ABD'de endekslerin rekor
tazelemesi, piyasalarda panik havasının önüne geçiyor. Bugün
içinde varyanta dair gelişmeler takip edilebilir. Brent petrol için
74,09$ - 73,18$ - 72,05$ destek noktaları olarak izlenebilir.
Yükselişin devamı durumunda 75,66$ - 76,65$ - 77,63$ direnç
noktaları olarak bulunuyor.

Günlük Pivot Seviyeleri
   74.63

  74.41  

 74.16   

73.92    

 73.69   

  73.47  

   73.23

USD/JPY

ABD’de haftanın ilk işlem günü haziran ayına ait yeni konut satışları
açıklandı. Verilere göre yeni konut satışları aylık bazda %6,6
azalarak piyasa beklentilerinin altında kaldı. Yeni konut satışları,
haziran 676 bin adet olurken, yıllık bazda %19,4'lük bir düşüşe
işaret etti. Böylece veri Haziran’da pandeminin başlamasından bu
yana en düşük seviyeye inerek yüksek fiyatların etkisiyle ivme
kaydetti. Japonya’da açıklanan önemli veri akışı bulunmazken,
gündeme dair gelişmeler takip edildi. Japonya’da koronavirüse
karşı tam olarak aşılanmış kişilere, aşı pasaportu sertifikası vermek
üzere başvuruları kabul etmeye başladı.  Paritede geri çekilmelerde
110,00 – 109,72 ve 109,52 seviyeleri destek, toparlanmalarda ise
110,42– 110,69 ve 110,88 izlenen direnç seviyeleridir.

Günlük Pivot Seviyeleri
   110.60

  110.50  

 110.36   

110.21    

 110.12   

  110.03  

   109.88
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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

