
Forex Bülten 29 Temmuz 2021

Piyasa Gündemi

Fed dünkü toplantısında beklentilere paralel olarak faiz oranlarında
ve varlık alım programında bir değişikliğe gitmedi. Fed Başkanı
Powell enflasyon kaynaklı risklere değinmekle birlikte toparlanma
tamamlanana kadar politikanın destekleyici yönde kalmaya devam
edeceğini ifade etti. Bugün yurt içinde yılın üçüncü Enflasyon
Raporu takip edilecek olup, TCMB’nin piyasalarla kuracağı iletişim
ve vereceği mesajlar oldukça önemli olacaktır. 

Açıklanacak Önemli Ekonomik Veriler  
     
•    10:30 TCMB Enflasyon Raporu Toplantısı Önem: Yüksek
•    15:30 ABD – GSYH 2021/2Ç Önem: Yüksek

Türkiye

TCMB tarafından yapılan açıklamaya göre, TCMB'nin resmi rezerv
varlıklar, bir önceki aya göre %6,1 artarak 97,7 milyar dolar
düzeyinde gerçekleşti.  Bu dönemde alt kalemler itibarıyla, döviz
varlıkları bir önceki aya göre %19,5 artarak 55,6 milyar dolar, altın
cinsinden rezerv varlıkları ise %7,8 azalarak 40,5 milyar dolar oldu.
Yurt içinde bugün açıklanacak yılın üçüncü enflasyon raporu
haftanın öne çıkan başlığı olarak önemini korumaya devam
ederken, raporda yapılacak revizyonlar ve TCMB Başkanı Şahap
Kavcıoğlu’nun vereceği mesajlar TL varlıklardaki fiyatlamalar
üzerinde belirleyici olacağından yakından takip edilecek.

Euro Bölgesi

Alman araştırma şirketi GfK’nın tüketici iklimi çalışması verilerine
göre, Almanya'da ağustos ayı için tüketici güveni, temmuz ayındaki
negatif 0,3 puanda sabit kaldı. GfK verileri, Almanya'nın ekonomik
görünümünün COVID-19 virüsünün daha bulaşıcı varyantının
getirdiği tedbirlerin sıkılaştırılması ve yeni belirsizliklerin etkisiyle
0,7 puanlık artış beklentisini altında kaldı. Diğer yandan gelir
beklentisi endeksi aylık 5,1 puan düşüşle 29 puana, ekonomik
beklenti anketi ise 3,8 puan düşüşle 54,6 puana geriledi. Tüketim
eğilimi ise yıllık 28 puan düştü.

ABD

Fed, beklentilere paralel olarak federal fonlama faizinde değişikliğe
gitmedi. Para politikasının etkin uygulanması ve düzenli piyasa
işleyişini desteklemek için 2 repo programının oluşturulduğunu
açıkladı. Bir tane repo kolaylığını yurt içi piyasa için oluşturan Fed,
ikinci kolaylığı ise yabancı ve uluslararası para otoriteleri için
oluşturdu. Ekonomiyi desteklemek için tüm araçlar kararlılıkla
kullanılacağı belirtilirken, ekonomide koronavirüs kaynaklı risklerin
devam edildiği ifadesine yer verildi. Açıklamada, "Enflasyon geçici
faktörler nedeniyle yükseldi. Pandemiden en fazla zarar gören
sektörler henüz tam olarak toparlanmadı" denildi. Fed Başkanı
Powell, "Varlık alımlarının azaltım zamanlaması ekonomide
gelecek verilere bağlı olacak" dedi. Powell, enflasyonun birkaç ay
daha %2 hedefinin üzerinde kalmasını beklediklerini söyledi. ABD
Senatosu, Başkan Joe Biden'ın önerdiği 1,2 trilyon dolarlık altyapı
tasarısının tartışma ve oylama aşamasına geçilmesi için gerekli
usul oylamasını tamamladı. Senatörlerin altyapı tasarısının içeriği
üzerinde anlaşmaya vardıklarını açıklamasının ardından tasarının
görüşmelerine başlanması için ilk adım atıldı.

Piyasa Verileri

Pariteler Son Günlük Değ.
(%)

Haftalık Değ.
(%)

Yılbaşı Değ.
(%)

USDTRY 8.5392 -0.18 -0.32 14.85
EURTRY 10.1246 -0.07 0.41 11.26
EURUSD 1.1857 0.11 0.73 -2.95
GBPUSD 1.3935 0.25 1.21 1.90
USDJPY 109.73 -0.17 -0.39 6.26

Sepetler Son Günlük Değ.
bp

Haftalık Değ.
bp

Yılbaşı Değ.
bp

½ $ + ½ € 9.3163 -1.40 -2.00 103.63
Dolar Endeksi 92.1160 -14.40 -70.10 217.90
REK 59.7700 - - -241.00

Endeks Vadeliler Son Günlük Değ.
(%)

Haftalık Değ.
(%)

Yılbaşı Değ.
(%)

S&P 500 Yakın Vade 4,392.25 -0.03 0.75 17.17
DAX Yakın Vade 15,537.00 -0.15 0.25 13.03
Dow Jones Yakın
Vade 34,874.00 0.11 0.48 14.35

Emtialar Son Günlük Değ.
(%)

Haftalık Değ.
(%)

Yılbaşı Değ.
(%)

Ons Altın 1,816.65 0.53 0.55 -4.43
Gram Altın 498.75 0.35 0.24 9.83
WTI 72.80 0.59 1.42 50.32
BRENT 74.17 0.49 1.52 43.84
Bakır 4.37 0.39 3.27 24.37

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 17.7100 -1.00 31.00 481.00
ABD 10 Yıllık 1.2430 1.20 -3.90 32.60
ABD 2 Yıllık 0.2070 -0.40 -0.40 8.40
Almanya 10 Yıllık -0.4480 0.00 -2.50 12.70
Almanya 2 Yıllık -0.7520 0.00 -4.10 -3.90

Gelişmekte Olan
Ülke Kurları Son Günlük Değ.

(%)
Haftalık Değ.

(%)
Yılbaşı Değ.

(%)
USDZAR 14.6995 -0.20 0.03 0.04
USDIDR 14,471.50 0.14 -0.25 3.93
USDTRY 8.5379 -0.19 -0.33 14.83
USDRUB 73.3230 -0.33 -0.45 -1.10
USDBRL 5.1168 0.00 -1.64 -1.48
USDCNY 6.4700 -0.32 -0.01 -0.96
USDMXN 19.9016 -0.12 -1.02 0.04
USDCZK 21.5518 -0.14 -1.01 0.35
USDHUF 303.7050 -0.22 -0.08 2.32
USDPLN 3.8755 -0.16 -0.07 3.81
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Euro/Dolar

Küresel piyasalarda dün Fed’in toplantısı ve Fed Başkanı Powell’ın
konuşması ön plandaydı. Fed, beklendiği gibi faizlerde ve varlık
alım programında değişikliğe gitmedi. Para politikasının etkin
uygulanması ve düzenli piyasa işleyişini desteklemek için 2 repo
programının oluşturulduğunu açıkladı. Fed Başkanı J. Powell
toparlanma tamamlanana kadar para politikası destekleyici
kalmaya devam edeceğini ve enflasyonun birkaç ay %2 hedefinin
üzerinde kalmasını beklediklerini söyledi. Powell’ın güvercin
mesajları sonrası paritede yüksek volatilite kaydedildi. Yükselişlerin
devam etmesi durumunda kısa vadede 1,1880 seviyesi ilk direnç
konumunda bulunurken, bu seviyenin üzerinde 1,1900 – 1,1925
diğer direnç seviyeleridir. Geri çekilmelerde 1,1824 – 1,1800 ve
1,1786 izlenen destek noktalarıdır.

Günlük Pivot Seviyeleri
   1.1887

  1.1874  

 1.1866   

1.1857    

 1.1845   

  1.1832  

   1.1824

GBP/USD

Dün Fed faizlerde bir değişikliğe gitmedi. Fed Başkanı Powell’ın
yaptığı açıklamalarda FOMC toplantısında varlık alım programının
azaltılmasına yönelik ilk derinlemesine değerlendirmeler olduğu
vurgulandı. Powell, toparlanma tamamlanana kadar para
politikasının ekonomiyi desteklemeye devam etmesini
sağlayacağını, enflasyonun kısa dönemde güçlü kalsa da orta ve
uzun dönemde Fed’in hedeflerine yaklaşacağını öngördü. Net
sinyallerin verilmediği toplantı sonrası alıcılı seyreden paritede kısa
vadede 1,3965 - 1,4000 ve 1,4070 seviyeleri direnç olarak
izlenebilir. Destek noktası olarak ise 1,3911 - 1,3835 ve 1,3800
seviyeleri izlenebilir.

Günlük Pivot Seviyeleri
   1.3998

  1.3969  

 1.3952   

1.3935    

 1.3907   

  1.3878  

   1.3861
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USD/TRY

Dolar/TL kuru dün 8,5445 ile 8,5784 seviyeleri arasında
dalgalanarak günü 8,5545’den tamamladı. Fed faizlerde bir
değişikliğe gitmedi. Fed Başkanı Powell’ın verdiği mesajlarda
enflasyonun geçici olduğu, varlık alım azaltımının gündemde
olduğu ve toparlanma tamamlanana kadar ekonominin
destekleneceği vurgulandı. Bugün yurt içinde TCMB’nin enflasyon
raporu izlenecek. ABD tarafında ise büyüme verisi takip edilecek.
Dolar/TL, bu sabah 08:30 itibariyle 8,5363’den işlem görüyor. DXY
92,15 seviyelerinde hareket ederken ABD 10 yıllık tahvil faizi
%1.2410 seviyesinden işlem görüyor. Gelişmekte olan ülke para
birimlerinde bu sabah dolara karşı hafif alıcılı bir görünüm hakim.

Günlük Pivot Seviyeleri
   8.5885

  8.5751  

 8.5572   

8.5392    

 8.5259   

  8.5125  

   8.4946

EUR/TRY

Avrupa’nın en büyük ekonomisi olan Almanya’da dün Gfk tüketici
güveni açıklandı. Almanya'da ağustos ayı için tüketici güveni,
temmuz ayındaki negatif 0,3 puanda sabit kaldı. GfK verileri,
Almanya'nın ekonomik görünümünün koronavirüsün daha bulaşıcı
varyantının getirdiği tedbirlerin sıkılaştırılması ve yeni belirsizliklerin
etkisiyle 0,7 puanlık artış beklentisini altında kaldı. Yurt içinde
bugün açıklanacak yılın üçüncü enflasyon raporu günün öne çıkan
başlığı olarak önemini korumaya devam ederken, raporda
yapılacak revizyonlar ve TCMB Başkanı Şahap Kavcıoğlu’nun
vereceği mesajlar TL varlıklardaki fiyatlamalar üzerinde belirleyici
olacağından yakından takip edilecek. Euro/TL kuru bu sabah
10,13’lü seviyelerden fiyatlanıyor.

Günlük Pivot Seviyeleri
   10.1946

  10.1781  

 10.1513   

10.1246    

 10.1081   

  10.0917  

   10.0649
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XAU/USD

Ons altın dün akşam Fed'in ardından sınırlı bir kayıp yaşadı ve
sonrasında 1800$ üzerinde seyrini korumayı başardı. Fed, dünkü
kararında faizde sürpriz yapmadı. Karar metninde, varlık alım
azaltılması için belirlenen hedefler doğrultusunda ekonominin
ilerleme kaydettiğini ifade etti. Şahin bir ifade olduğu için Dolardaki
yükseliş altının 1800$ altında 1792$ seviyesine doğru bir
hareketine neden oldu. Ancak sonrasında Fed Başkanı Powell'ın
güvercin tonunu koruyor olması, Doların dengelenmesini ve altının
da kayıplarını telafi etmesini destekledi. Bugünde ABD'den
açıklanacak veriler bulunuyor. Verilerin ons altın üzerinde de
oynaklık yaratması beklenebilir. Ons altın için 1809$ - 1802$ -
1793$ destekler olarak izlenirken, yukarıda 1822$ - 1828$ - 1837$
direnç noktaları olarak görülüyor.

Günlük Pivot Seviyeleri
   1,831.78

  1,825.02  

 1,820.82   

1,816.63    

 1,809.87   

  1,803.11  

   1,798.91

DAX Yakın Vade

Salgın kaynaklı endişeler risk iştahı ve hisse piyasaları üzerinde
baskı oluştururken, dünkü konuşmasında Fed Başkanı Powell
hedeflere ulaşıncaya kadar destekleyici duruşun korunacağına
ilişkin güvercin tondaki söylemlerini devam ettirdi. Küresel hisse
piyasalarında dün toparlanma çabası etkili oldu. Ekonomik veri
akışları ve salgın kaynaklı gelişmeler gündemdeki yerini ve önemini
korumaktadır. Avrupa borsaları dün günü yükselişlerle
tamamlarken, DAX vadeli kontratı da günü %0,29’luk yükselişle
15.561 puandan tamamladı. Bu sabah yataya yakın hafif satıcılı bir
seyrin izlendiği DAX vadelisinde geri çekilmelerde 50 günlük üssel
ortalama (15.480) – 15.407 ve 15.343 seviyeleri destek olarak
izlenebilir. Yükselişlerde ise 15.624 - 15.679 ve 15.767 seviyeleri
direnç konumunda bulunmaktadır. 

Günlük Pivot Seviyeleri
   15,601.67

  15,572.33  

 15,554.67   

15,537.00    

 15,507.67   

  15,478.33  

   15,460.67
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Dow Jones Yakın Vade

Dow Jones endeksi dünü %0,36 azalışla 34.930 seviyesinden
tamamladı. Dün akşam Fed beklentiler doğrultusunda faizde
değişikliğe gitmedi. Karar metninde, tahvil alım programının
azaltılması için belirlenen hedefler doğrultusunda ekonominin
ilerleme kaydedildiği ifade edildi. Piyasalarda bu şahin bir ifade
olarak yorumlandı. Fed Başkanı Powell, varlık alım azaltma
konusunu bu toplantıda değerlendirdiklerini ancak zamanlamasının
ekonomik verilere bağlı olacağını ifade etti. Powell söylemlerinde
güvercin tonunu korudu. Dolar sınırlı yükseliş kaydetti sonrasında
dengelendi. Sürpriz bir Fed'in olmaması piyasalardaki tepkilerinde
sınırlı kalmasını sağladı. Bugün ABD verileri takip edilebilir.
Sözleşme için 34.946 - 35.091 - 35.240 dirençler, 34.738 - 34.603 -
34.454 destekler olarak izlenebilir.

Günlük Pivot Seviyeleri
   35,037.33

  34,964.67  

 34,919.33   

34,874.00    

 34,801.33   

  34,728.67  

   34,683.33

S&P 500 Yakın Vade

S&P 500 endeksi dünü %0,02 kayıpla 4.400 puandan kapattı. Fed
beklentiler doğrultusunda faizde bir sürpriz yapmadı. Karar
metninde, varlık alım programının azaltılması için ekonominin
hedefler doğrultusunda ilerlediği kaydedildi. Bu ifade şahin olarak
yorumlandı. Fed Başkanı Powell'da varlık alım konusunu bu
toplantıda değerlendirdiklerini ancak zamanlaması açısından
ekonomik verilere bağlı olunacağının altını çizdi. Powell beklenildiği
gibi güvercin tonunu korudu. Toplantı sonrası Dolarda sınırlı bir
yükseliş görüldü sonrasında dengeye oturdu. ABD endekslerinde
karışık seyirler izlendi. Sürpriz bir Fed değildi bu nedenle tepkiler
sınırlı kaldı. Bugünde ABD verileri açıklanacak. Vadeliler bu sabah
karışık. Sözleşme için 4.373 - 4.354 - 4.336 destekler, 4.401 -
4.421 ve 4.443 direnç noktaları.
 

Günlük Pivot Seviyeleri
   4,412.25

  4,403.50  

 4,398.00   

4,392.50    

 4,383.75   

  4,375.00  

   4,369.50
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Brent Petrol

Petrol fiyatları son günlerdeki kayıplarını telafi etmeye çalışıyor.
Brent petrol, bu sabah hafif alıcılı. Bu hafta Amerikan Petrol
Enstitüsü (API) ve Uluslararası Enerji Ajansı (IEA) tarafından
açıklanan haftalık ham petrol stoklarında düşüş görüldü.
Stoklardaki azalma petrol açısından sınırlı olumlu fiyatlandı. Delta
varyantına dair endişeler sürerken, dün Fed faiz kararını açıkladı ve
karar metninde, varlık alım azaltımı konusunda ekonominin
hedefler doğrultusunda ilerlediğinin altını çizdi. ABD ekonomisine
dair toparlanma sinyali petrol için olumlu bir gelişme. Bugün içinde
ABD'de GSYIH verisi takip edilebilir. Brent petrol için 75,38$ -
76,03$ - 76,60$ direnç noktaları olurken, 74,52$ - 73,98$ - 73,39$
destek noktaları olarak karşımıza çıkıyor. 
 

Günlük Pivot Seviyeleri
   74.96

  74.59  

 74.38   

74.17    

 73.80   

  73.43  

   73.22

USD/JPY

ABD’de dün Fed’in toplantısı ve Fed Başkanı Powell’ın konuşması
ön plandaydı. Fed, beklendiği gibi faizlerde ve varlık alım
programında değişikliğe gitmedi. Para politikasının etkin
uygulanması ve düzenli piyasa işleyişini desteklemek için 2 repo
programının oluşturulduğunu açıkladı. Fed Başkanı J. Powell
toparlanma tamamlanana kadar para politikası destekleyici
kalmaya devam edeceğini ve enflasyonun birkaç ay %2 hedefinin
üzerinde kalmasını beklediklerini söyledi. Powell’ın güvercin
mesajları sonrası paritede yüksek volatilite kaydedildi. Japonya’da
açıklanan önemli veri akışı bulunmazken, gündeme dair gelişmeler
takip edilmeye devam ediyor. Paritede geri çekilmelerde 109,52 -
109,30 ve 109,05 seviyeleri destek, toparlanmalarda ise 110,00–
110,22 ve 110,42 izlenen direnç seviyeleridir.

Günlük Pivot Seviyeleri
   110.18

  110.07  

 109.90   

109.73    

 109.62   

  109.51  

   109.34
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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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