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Piyasa Gündemi

Vaka sayılarında gözlenen artış ve salgın kaynaklı endişeler
küresel risk iştahı üzerinde baskı oluşturuyor. Salgın cephesindeki
gelişmeler ile ekonomik veri akışları risk iştahı ve piyasaların seyri
üzerinde belirleyici olmaya devam edecektir. Bugün sona erecek
Fed toplantısında faiz oranlarında ve varlık alımında bir değişiklik
beklenmezken, toplantı sonrasında Fed Başkanı Powell’ın
açıklamaları piyasaların yakın takibinde yer alacaktır. 

Açıklanacak Önemli Ekonomik Veriler  
     
•    21:00 Fed Faiz Kararı Önem: Yüksek
•    21:30 Fed Başkanı Powell’ın Konuşması Önem: Yüksek

Türkiye

TCMB Nakit Kullanım Alışkanlıkları Anketi'ne katılanların çoğu,
gelecek bir yıl içinde nakit parayı daha fazla kullanacağını
belirtirken, bu durum gelecek dönemde nakit kullanımında kayda
değer bir düşüş yaşanmayacağına işaret etti. Uluslararası Para
Fonu (IMF), 2021 yılına ilişkin küresel ekonomik büyüme
tahmininde değişikliğe gitmezken, gelişmiş ülkeler ile gelişmekte
olan ülkeler arasında artan ayrışmaya dikkati çekti. Raporda,
ekonomik beklentilerin nisan ayından bu yana ülkeler arasında
daha da farklılaştığı belirtildi. Raporda Türkiye ekonomisi için 2021
büyüme beklentisi %5,8 seviyesine, 2022 büyüme beklentisi ise
%3,3'e düşürüldü. Koronavirüs aşısına erişimin küresel
toparlanmayı iki bloğa ayırdığına işaret edilen raporda, salgın
devam ettiği sürece vaka sayısının çok düşük olduğu ülkelerde bile
toparlanmanın garanti edilemediği aktarıldı.

Euro Bölgesi

Avrupa Birliği Komisyonu Başkanı Ursula von der Leyen,
Temmuz'da yetişkin nüfusun %70’inin en az bir doz aşı olması
hedefine ulaştıklarını bildirdi. Leyen, yaptığı açıklamada, 18 yaş
üstü nüfusun %57’sinin iki dozu da alarak tam aşılandığını belirtti.
Sürece devam edilmesi gerektiğinin altını çizen Leyen, “Delta
varyantı çok tehlikeli. Bu nedenle kendi sağlıkları ve diğerlerini
koruyabilmek için fırsatı olan herkesi aşılanmaya çağırıyorum. AB,
yeterli miktarda aşı dağıtmaya devam edecek.” ifadesini kullandı.

ABD

Ticaret Bakanlığı’nın verilerine göre dayanıklı mal siparişleri
haziran ayında beklentilerin altında %0,8 artarak 257,6 milyar
dolara çıktı. Mayıs ayı verisi yukarı yönde %3,2’ye revize edildi. Bu
artış, imalat sektörünün yüksek hammadde maliyetlerine rağmen
güçlendiğine işaret etti. Savunma dışı havacılık hariç siparişler ise
%0,5 arttı. ABD’de tüketici güveni artan virüs vakalarına rağmen
Temmuz’da yükselerek 129,1 seviyesine yükseldi. Bugün
gerçekleşecek Fed toplantısı ön planda yer alırken, toplantı sonrası
Fed Başkanı Powell’ın vereceği mesajlar takip edilecek.

Piyasa Verileri

Pariteler Son Günlük Değ.
(%)

Haftalık Değ.
(%)

Yılbaşı Değ.
(%)

USDTRY 8.5575 -0.09 -0.06 15.09
EURTRY 10.1174 -0.08 0.17 11.18
EURUSD 1.1817 -0.01 0.18 -3.28
GBPUSD 1.3870 -0.05 1.15 1.42
USDJPY 109.81 0.02 -0.44 6.34

Sepetler Son Günlük Değ.
bp

Haftalık Değ.
bp

Yılbaşı Değ.
bp

½ $ + ½ € 9.3303 0.15 -0.60 105.03
Dolar Endeksi 92.4890 3.90 -32.30 255.20
REK 59.7700 - - -241.00

Endeks Vadeliler Son Günlük Değ.
(%)

Haftalık Değ.
(%)

Yılbaşı Değ.
(%)

S&P 500 Yakın Vade 4,385.50 -0.20 0.80 16.99
DAX Yakın Vade 15,487.00 -0.19 0.50 12.67
Dow Jones Yakın
Vade 34,849.00 -0.30 0.46 14.27

Emtialar Son Günlük Değ.
(%)

Haftalık Değ.
(%)

Yılbaşı Değ.
(%)

Ons Altın 1,805.44 0.36 0.09 -5.02
Gram Altın 496.79 0.29 0.04 9.39
WTI 72.06 0.18 2.59 48.78
BRENT 73.88 0.13 3.15 43.28
Bakır 4.36 -0.16 3.57 24.04

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 17.7200 6.00 32.00 482.00
ABD 10 Yıllık 1.2360 -1.00 -5.90 31.90
ABD 2 Yıllık 0.2110 0.80 0.10 8.80
Almanya 10 Yıllık -0.4390 0.00 -4.70 13.60
Almanya 2 Yıllık -0.7430 0.00 -3.40 -3.00

Gelişmekte Olan
Ülke Kurları Son Günlük Değ.

(%)
Haftalık Değ.

(%)
Yılbaşı Değ.

(%)
USDZAR 14.8019 0.08 1.47 0.73
USDIDR 14,499.50 -0.06 0.19 4.13
USDTRY 8.5575 -0.09 -0.06 15.09
USDRUB 73.7490 -0.04 -0.28 -0.52
USDBRL 5.1696 -0.05 -0.35 -0.46
USDCNY 6.5080 -0.05 0.62 -0.38
USDMXN 19.9695 -0.02 -0.88 0.38
USDCZK 21.7545 0.01 -0.13 1.29
USDHUF 303.8900 -0.07 -0.40 2.39
USDPLN 3.8907 -0.02 0.25 4.21
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Euro/Dolar

Avrupa cephesinde dün açıklanan önemli veri akışı bulunmazken,
gündeme dair gelişmeler takip edildi. Avrupa Birliği Komisyonu
Başkanı Ursula Leyen, Temmuz'da yetişkin nüfusun %70’inin en az
bir doz aşı olması hedefine ulaştıklarını bildirdi. Aşılamaya rağmen
Avrupa cephesinde varyant artışı tedbirleri tekrar gündeme
getirirken, risk iştahını baskılamaya devam ediyor. ABD’de ise
Ticaret Bakanlığı’nın verilerine göre dayanıklı mal siparişleri
haziran ayında beklentilerin altında %0,8 artarak 257,6 milyar
dolara çıktı.  Fed’in toplantısı ve Fed Başkanı Powell’ın vereceği
mesajlar beklenirken, verilecek mesajlar volatilitenin yaşanmasında
etkili olabilir. Paritede geri çekilmelerde 1,1800 seviyesinin altında
1,1786 – 1,1751 ve 1,1735 destek, 1,1830 – 1,1850 ve 1,1880
direnç seviyeleridir.

Günlük Pivot Seviyeleri
   1.1843

  1.1836  

 1.1826   

1.1817    

 1.1809   

  1.1802  

   1.1792

GBP/USD

Dün ABD’de açıklanan verilerde dayanıklı mal siparişleri Haziran’da
beklentilerin altında kalarak %0,8 oranında arttı. (beklenti %2.1)
Tüketici güveni ise Temmuz’da 16 ayın zirvesine çıkarak 129,1
olarak açıklandı.(beklenti 124,1) Bugün Fed’in faiz kararı ve
sonrasında TSİ 21:30’da Fed Başkanı Powell’ın konuşması takip
edilecek. Toplantı öncesinde paritede yukarı yönlü hareketler
hakim. Powell’ın konuşması sırasında paritede oynaklık artabilir.
Toplantı öncesi alımların devamı durumunda paritede kısa vadede
1,3911 - 1,3940 ve 1,4000 seviyeleri direnç olarak izlenebilir.
Destek noktası olarak ise 1,3835 - 1,3800 ve 1,3740 seviyeleri
izlenebilir.

Günlük Pivot Seviyeleri
   1.3913

  1.3902  

 1.3886   

1.3870    

 1.3859   

  1.3848  

   1.3832
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USD/TRY

Dolar/TL kuru dün 8,5829 ile 8,5475 seviyeleri arasında
dalgalanarak günü 8,5655’den tamamladı. Son dönemlerde 8,63 –
8,48 bandında hareket eden Dolar/TL’de oynaklık azalmış
durumda. Bugün yurt içinde veri akışı sakin. ABD’de ise Fed’in faiz
kararı ve sonrasında TSİ 21:30’da Fed Başkanı Powell’ın
konuşması izlenecek. Fed Başkanı Powell’ın para politikasına
yönelik vereceği mesajlar sonrası kurda oynaklık artabilir. Dolar/TL,
bu sabah 08:30 itibariyle 8,5579’dan işlem görüyor. DXY 92,50
seviyelerinde hareket ederken ABD 10 yıllık tahvil faizi %1.2370
seviyesinden işlem görüyor. Gelişmekte olan ülke para birimleri bu
sabah dolara karşı yatay bir görünüm hakim.

Günlük Pivot Seviyeleri
   8.5813

  8.5748  

 8.5661   

8.5575    

 8.5509   

  8.5444  

   8.5357

EUR/TRY

Euro Bölgesi’nde dün açıklanan önemli veri akışı bulunmazken,
gündeme dair gelişmeler takip edildi. Avrupa Birliği Komisyonu
Başkanı Ursula von der Leyen, Temmuz'da yetişkin nüfusun
%70’inin en az bir doz aşı olması hedefine ulaştıklarını bildirdi.
Aşılamanın genele yayılmasına rağmen vaka sayılarındaki artış
Avrupa cephesinde tedbirleri tekrar gündeme getirirken, risk
iştahını baskılamaya devam ediyor. Yurt içinde yarın açıklanacak
yılın üçüncü enflasyon raporu haftanın öne çıkan başlığı olarak
önemini korumaya devam ederken, raporda yapılacak revizyonlar
ve TCMB Başkanı ahap Kavcıoğlu’nun vereceği mesajlar TL
varlıklardaki fiyatlamalar üzerinde belirleyici olacağından yakından
takip edilecek. Euro/TL kuru bu sabah 10,11’li seviyelerden
fiyatlanıyor.

Günlük Pivot Seviyeleri
   10.1503

  10.1411  

 10.1292   

10.1174    

 10.1082   

  10.0990  

   10.0871
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XAU/USD

Küresel piyasalarda risk iştahı çok güçlü değil, delta varyantına dair
endişeler fiyatları baskılayabiliyor. ABD 10 yıllık tahvil faizi Şubat
ayında gördüğü seviyelerde ve %1,20-1,30 aralığında seyrediyor.
Tahvildeki düşüşün, altını desteklemesi beklenirken, altın yön
arayışını sürdürüyor. Bu akşam TSİ 21:00'da Fed'in faiz kararı ve
sonrasında TSİ 21:30'da Fed Başkanı Powell'ın konuşması
bekleniyor. Karar için bir değişiklik beklenmezken, karar metnindeki
tonlamanın önemli olacağı düşünülüyor. Fed Başkanı Powell, son
günlerde güvercin tonunu korudu. Bu tonunu bu toplantıda da
koruyabilir ancak olası ifadelere karşı da dikkatli olunmalı. Ons altın
için 1800$ - 1793$ - 1784$ destek noktaları olurken, yukarıda
1811$ - 1820$ - 1827$ direnç noktaları olarak izlenebilir. 

Günlük Pivot Seviyeleri
   1,818.51

  1,812.96  

 1,809.20   

1,805.45    

 1,799.89   

  1,794.34  

   1,790.58

DAX Yakın Vade

Delta varyantına bağlı olarak vaka sayılarındaki artış eğilimi ve bazı
ülkelerde alınan ek tedbirler küresel hisse piyasaları üzerinde baskı
oluşturuyor. AB Komisyonu Başkanı Ursula von der Leyen,
temmuzda yetişkin nüfusun yüzde 70’inin en az bir doz aşı olması
hedefine ulaştıklarını bildirdi. Ekonomik veri akışları ve salgın
kaynaklı gelişmeler gündemdeki yerini ve önemini korumaktadır.
Avrupa borsaları dün günü düşüşlerle tamamlarken, DAX vadeli
kontratı da günü %0,53’lük düşüşle 15.516 puandan tamamladı. Bu
sabah hafif satıcılı seyrin devam ettiği DAX vadelisinde geri
çekilmelerde 15.425 – 15.343 ve 15.287 seviyeleri destek olarak
takip edilebilir. Tekrar alımların yaşanması halinde ise 15.531 –
15.624 ve 15.738 seviyeleri direnç konumunda bulunmaktadır. 

Günlük Pivot Seviyeleri
   15,654.33

  15,615.67  

 15,551.33   

15,487.00    

 15,448.33   

  15,409.67  

   15,345.33
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Dow Jones Yakın Vade

Dow Jones endeksi dünü %0,24 azalışla 35.058 seviyesinden
tamamladı. Son günlerde ABD endekslerinde görülen zirve
seviyelerin ardından dün endekslerde kar satışları görüldü. Teknik
olarak düzeltme ve delta varyantına dair endişelerin gündemde
olması, endekslerdeki satışlara neden oldu. Bugün beklenen Fed'in
faiz kararı TSİ 21:00'da açıklanıyor. Kararda bir sürpriz
beklenmiyor. Karar metnindeki tonlama ilk olarak izlenecek.
Sonrasında TSİ 21:30'da Fed Başkanı Powell konuşması
beklenecek. Başkanın son günlerde güvercin tonda ifadeleri
bulunuyordu, bu tonunu koruması bekleniyor. Ancak, yine de olası
sürpriz ifadelere karşı dikkatli olunmalı. Bu sabah vadeliler satıcılı.
Sözleşme için 34.968 - 35.123 - 35.286 dirençler olarak izlenirken,
geri çekilmelerde 34.766 - 34.618 - 34.475 destekler.

Günlük Pivot Seviyeleri
   35,162.67

  35,090.33  

 34,969.67   

34,849.00    

 34,776.67   

  34,704.33  

   34,583.67

S&P 500 Yakın Vade

ABD borsalarında son günlerde rekor seviyeler test edilmesinin
ardından dün endekslerde görünüm pek iyi değildi. S&P 500
endeksi dünü %0,47 kayıpla 4.401 puandan kapattı. Bu satışlar için
teknik bir düzeltme ve delta varyantına dair endişelerin etkisi
olduğunu söyleyebiliriz. Bugün ise piyasaların beklediği Fed'in faiz
kararı önemli olacaktır. TSİ 21:00'da karar açıklanacak ve TSİ
21:30'da Fed Başkanı Powell konuşması takip edilecek. Öncelikle
karar için bir sürpriz beklenmiyor. Karar metnindeki tonlama daha
önemli. Powell son dönemdeki açıklamalarında güvercin tonda
olarak yorumlanıyordu. Bu tonunu bu akşamki toplantısında da
koruması bekleniyor. Ancak olası ifadelere karşı temkinli olunmalı.
Sözleşme için 4.373 - 4.351 - 4.332 destekler, 4.401 - 4.421 -
4.443 dirençler olarak görülüyor.

Günlük Pivot Seviyeleri
   4,420.67

  4,411.33  

 4,398.42   

4,385.50    

 4,376.17   

  4,366.83  

   4,353.92
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Brent Petrol

Piyasada iştahın zayıf olması, delta varyantına yönelik endişelerin
fiyatları baskılıyor olması, petrol açısından da olumsuz
yorumlanıyor. Son dönemde, petrol fiyatlarında hızlı bir yükseliş
izlenirken, varyantın etkisi bu yükselişin önünü kısa vadede kesmiş
gibi gözüküyor. Aşılamada geri kalmış ülkelerin olması, varyantın
yayılmasını daha da tetikleyebileceği gibi yeni seyahat yasaklarına
da neden olabilir ihtimali, petrol talebini de olumsuz etkileyebilir. Bu
doğrultuda, fiyatlarda aşağı yönlü bir baskıya yol açabilir. Bu
beklentiler nedeniyle şimdilik petrol hareketinde temkinli kalıyor.
Varyantla ilgili gelişmeler yakından takip edilebilir. Brent petrol için
75,38$ - 76,03$ - 76,73$ direnç noktaları, 74,40$ - 73,69$ ve
72,92$ destek noktaları olarak karşımıza çıkıyor. 

Günlük Pivot Seviyeleri
   74.30

  74.15  

 74.01   

73.88    

 73.72   

  73.57  

   73.43

USD/JPY

ABD’de dayanıklı mal siparişleri haziran ayında beklentilerin altında
%0,8 artarak 257,6 milyar dolara çıktı.  Bu artış, imalat sektörünün
yüksek hammadde maliyetlerine rağmen güçlendiğine işaret etti.
Tüketici güveni artan virüs vakalarına rağmen Temmuz’da
yükselerek 129,1 seviyesine yükseldi. Piyasalarda bugün Fed’in
toplantısı ve Fed Başkanı J.Powell’ın vereceği mesajlar
beklenirken, verilecek mesajlar piyasalarda volatilitenin
yaşanmasında etkili olabilir. Japonya Merkez Bankası Başkanı
Haruhiko Kuroda, Japonya Merkez Bankası'nın %2'lik enflasyon
hedefinin Japonya ekonomisini deflasyondan çektiğini bildirdi.
Paritede geri çekilmelerde 109,52 – 109,32 ve 109,06 seviyeleri
destek, toparlanmalarda ise 110,00– 110,42 ve 110,69 izlenen
direnç seviyeleridir.

Günlük Pivot Seviyeleri
   110.07

  109.99  

 109.90   

109.81    

 109.73   

  109.65  

   109.56
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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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