
Forex Bülten 06 Ağustos 2021

Piyasa Gündemi

Artış kaydeden vaka sayıları salgın kaynaklı endişeleri gündemde
tutarken, bu taraftaki gelişmelerin ekonomik toparlanma üzerindeki
etkileri yakından takip edilecektir. Salgın kaynaklı endişelere ve
hafta içerisinde Fed üyelerinden gelen şahin tondaki açıklamalara
rağmen küresel riski iştahı genel olarak gücünü korumaya devam
etti. Bugün ABD’de açıklanacak tarım dışı istihdam raporu hem
Fed’in duruşu hem de piyasaların seyri üzerinde belirleyici
olacaktır. 

Açıklanacak Önemli Ekonomik Veriler  
     
•    15:30 ABD – Tarım Dışı İstihdam Önem: Yüksek
•    15:30 ABD – İşsizlik Oranı Önem: Yüksek

Türkiye

TCMB tarafından Haftalık Para ve Banka İstatistikleri yayımlandı.
Toplam rezervleri 30 Temmuz itibarıyla 1 milyar 281 milyon dolar
artarak 105 milyar 721 milyon dolara çıktı.  Verilere göre, bir önceki
hafta 230 milyar 314,60 milyon dolar olan yurt içi yerleşiklerin döviz
mevduatı 30 Temmuz ile sona eren haftada 231 milyar 646,70
milyon dolara geldi. Yabancı yatırımcılar ise 30 Temmuz haftasında
301 milyon dolarlık tahvil alırken 52 milyon dolarlık hisse senedi
satışı gerçekleştirdi. Yabancının portföy girişi net 248 milyon dolar
olurken bu mart ayında Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası'nda
yaşanan başkan değişikliği sonrasında gerçekleşen en büyük
haftalık giriş oldu.

Euro Bölgesi

Almanya Federal İstatistik Ofisinin açıkladığı haziran ayına ait
verilere göre, Almanya'da haziran ayında mevsimsel ve çalışma
günlerinden arındırılmış fabrika siparişleri bir önceki aya kıyasla
%4,1 arttı.  Yurt içi siparişler haziranda, önceki aya göre %9,6,
yabancı siparişler %0,4 arttı. Almanya’da ara malı üreticilerinin yeni
siparişlerinde aylık bazda %1,4, ana mal üreticilerinin siparişlerinde
%6,8 artış, tüketim malları siparişinde ise %1,1’lik düşüş görüldü.

ABD

Ticaret Bakanlığı’nın verilerine göre dış ticaret açığı Haziran’da
ithal mal talebindeki artışla %6,7 yükselerek 75,7 milyar dolar oldu.
ABD'nin ihracatı haziranda aylık %0,6 artışla 207,7 milyar dolar
olurken, ithalatı aylık %2,1 artışla 283,4 milyar dolar oldu. ABD'nin
ihracatı yıllık 54,6 milyar dolar, ithalatı 73,7 milyar dolar arttı.
Haftalık işsizlik maaşı başvuruları verileri, 30 Haziran’da biten
haftada önceki haftaya kıyasla 14 bin kişi azalarak, 399 bin kişiden,
385 bin kişiye geriledi. Devam eden başvurular da 24 Temmuz’da
sona eren haftada 2,39 milyona geriledi. Son 8 ayda faaliyet
koşullarındaki güçlenme, işsizlik başvurularının aşağı yönlü trendini
destekledi. Bugün açıklanacak tarım dışı istihdam rakamları
piyasalarda volatilitenin artış kaydetmesinde etkili olabilir.

Piyasa Verileri

Pariteler Son Günlük Değ.
(%)

Haftalık Değ.
(%)

Yılbaşı Değ.
(%)

USDTRY 8.5316 0.03 0.92 14.74
EURTRY 10.0874 -0.05 0.55 10.85
EURUSD 1.1824 -0.09 -0.37 -3.22
GBPUSD 1.3917 -0.08 0.11 1.77
USDJPY 109.82 0.04 0.08 6.35

Sepetler Son Günlük Değ.
bp

Haftalık Değ.
bp

Yılbaşı Değ.
bp

½ $ + ½ € 9.3063 8.25 3.10 102.63
Dolar Endeksi 92.3370 5.40 24.70 240.00
REK 59.7700 - - -241.00

Endeks Vadeliler Son Günlük Değ.
(%)

Haftalık Değ.
(%)

Yılbaşı Değ.
(%)

S&P 500 Yakın Vade 4,419.75 -0.04 0.69 17.90
DAX Yakın Vade 15,739.00 0.01 1.22 14.50
Dow Jones Yakın
Vade 34,916.00 -0.08 0.24 14.49

Emtialar Son Günlük Değ.
(%)

Haftalık Değ.
(%)

Yılbaşı Değ.
(%)

Ons Altın 1,800.15 -0.22 -0.77 -5.30
Gram Altın 493.78 -0.19 0.11 8.73
WTI 69.23 0.12 -6.04 42.93
BRENT 71.25 0.24 -4.99 38.18
Bakır 4.34 0.94 -1.70 23.34

Tahviller Son Günlük Değ.
bp

Haftalık Değ.
bp

Yılbaşı Değ.
bp

Türkiye 2 Yıllık 18.5900 -14.00 -14.00 363.00
Türkiye 10 Yıllık 17.5200 14.00 -9.00 462.00
ABD 10 Yıllık 1.2400 1.70 1.00 32.30
ABD 2 Yıllık 0.2160 1.20 3.20 9.30
Almanya 10 Yıllık -0.4980 -0.30 -5.10 7.70
Almanya 2 Yıllık -0.7670 1.30 -1.60 -5.40

Gelişmekte Olan
Ülke Kurları Son Günlük Değ.

(%)
Haftalık Değ.

(%)
Yılbaşı Değ.

(%)
USDZAR 14.5275 0.04 -0.39 -1.13
USDIDR 14,370.30 0.16 -0.48 3.21
USDTRY 8.5316 0.03 0.92 14.74
USDRUB 73.0944 -0.03 -0.08 -1.40
USDBRL 5.2470 -0.04 0.70 1.03
USDCNY 6.4650 0.06 0.05 -1.04
USDMXN 19.9469 0.05 0.34 0.27
USDCZK 21.4788 0.07 0.02 0.01
USDHUF 298.9900 0.04 -0.95 0.73
USDPLN 3.8466 0.13 -0.07 3.03
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Euro/Dolar

Avrupa’nın en büyük ekonomisi olan Almanya’da haziran ayında
fabrika siparişleri bir önceki aya kıyasla %4,1 arttı. Yurt içi siparişler
haziranda, önceki aya göre %9,6, yabancı siparişler %0,4 yükseldi.
ABD’de ise dış ticaret rakamları ve haftalık işsizlik maaşı
başvuruları ön plandaydı. Ülkede dış ticaret açığı haziran ayında
ithal mal talebindeki artışla %6,7 yükselerek 75,7 milyar dolar oldu.
Haftalık işsizlik maaşı başvuruları geçen hafta düşerek istihdam
piyasasının iyileştiğine işaret etti ve 385 bin kişiye geriledi. Bugün
açıklanacak tarım dışı istihdam rakamları paritede volatilitenin
yaşanmasında etkili olabilir. 1,1850 seviyesinin altında oluşacak
fiyatlamalarda 1,1812 – 1,1780 ve 1,1762 destek, toparlanmalarda
1,1858 – 1,1896 ve 1,1925 direnç noktalarıdır.

Günlük Pivot Seviyeleri
   1.1854

  1.1846  

 1.1835   

1.1824    

 1.1816   

  1.1808  

   1.1797

GBP/USD

Dün İngiltere Merkez Bankası (BoE) beklentiler dahilinde politika
faizini %0,10 ve varlık alım hedefini 895 milyar sterlin düzeyinde
sabit bıraktı. BoE’nin karar metninde varlık alımlarının
azaltılmasına politika faizinin %0,5’e yükselmesi ile başlanması
planlandığı vurgulandı. Faiz kararı sonrası paritenin sınırlı alıcılı bir
görünüm sergilediğini gördük. Bugün ABD’de tarım dışı istihdam ve
ortalama saatlik kazançlar verisi takip edilecek olup paritede
oynaklığın arttığını görebiliriz. Teknik olarak 1,3872 – 1,3984
bandında hareket eden paritede 1,3958 - 1,3984 ve 1,4070
seviyeleri direnç, 1,3875 - 1,3835 ve 1,3800 seviyeleri destek
olarak takip edilebilir.

Günlük Pivot Seviyeleri
   1.3950

  1.3942  

 1.3930   

1.3917    

 1.3910   

  1.3902  

   1.3890
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USD/TRY

Dolar/TL kuru dün 8,4710 ile 8,5727 seviyeleri arasında
dalgalanarak günü 8,5290’dan tamamladı. Yurt içinde beklentilerin
üzerinde gelen enflasyon verisi ve Fed üyelerinden gelen varlık
alım programının azaltılmasına yönelik açıklamalar kurda yukarı
yönlü tepki hareketinin devamını sağladı. 8,50 üzerinde
hareketlerin devam ettiği kurda bugün ABD tarafında tarım dışı
istihdam ve ortalama saatlik kazançlar verisi ön planda olacak.
Dolar/TL, bu sabah 08:30 itibariyle 8,5321’den işlem görüyor. DXY
92,28 seviyelerinde hareket ederken ABD 10 yıllık tahvil faizi %1.24
seviyesinden işlem görüyor. Gelişmekte olan ülke para birimleri
dolara karşı bu sabah karışık görünüm sergiliyor.

Günlük Pivot Seviyeleri
   8.5570

  8.5472  

 8.5394   

8.5316    

 8.5218   

  8.5119  

   8.5041

EUR/TRY

Almanya’da haziran ayında fabrika siparişleri bir önceki aya kıyasla
%4,1 arttı. Yurt içi siparişler haziranda, önceki aya göre %9,6,
yabancı siparişler %0,4 arttı. Yurt içinde TCMB haftalık para ve
banka istatistikleri takip edildi. Toplam rezervleri 30 Temmuz
itibarıyla 1 milyar 281 milyon dolar artarak 105 milyar 721 milyon
dolara çıktı. Yabancının portföy girişi net 248 milyon dolar ile mart
ayında Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası'nda yaşanan başkan
değişikliği sonrasında gerçekleşen en büyük haftalık giriş oldu.
Almanya’da bugün sanayi üretim rakamları ve küresel piyasalarda
günün öne çıkan tarım dışı istihdam rakamlarının seyri fiyatlamalar
üzerinde belirleyici olacağından yakından takip edilecek. Euro/TL
kuru bu sabah 10,07’li seviyelerden fiyatlanıyor.

Günlük Pivot Seviyeleri
   10.1250

  10.1155  

 10.1014   

10.0874    

 10.0778   

  10.0682  

   10.0542
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XAU/USD

Ons altın bugün açıklanacak tarım dışı istihdam verisi öncesinde
yön arayışını sürdürüyor. Hafta içerisinde 1830$ seviyesine doğru
yükselişinin ardından bu seviyeyi aşmakta zorlanarak aşağı yönlü
bir seyir izlemeye başladı. Sonrasında sınırlı bir şekilde 1800$
seviyesinin altına doğru tepkiler başlamasına karşın bugünkü veri
öncesi yeni bir oluşumdan bahsetmek zor. Sabah saatlerinden bu
yana ons altın 1800$ sınırına yakın noktalarda işlem görüyor.
Bugün ABD'de tarım dışı istihdam günü olması nedeniyle
piyasalarda oynaklığın artmasına neden olabilir. Açıklanacak veri,
Fed'in politikasına dair beklentilerinde şekillenmesini sağlayacaktır.
Ons altın için 1806$ - 1813$ - 1820$ direnç noktaları olarak takip
edilebilir. Geri çekilmelerde, 1794$ - 1786$ - 1779$ destek
noktaları olarak izleniyor.

Günlük Pivot Seviyeleri
   1,809.97

  1,807.54  

 1,803.88   

1,800.22    

 1,797.78   

  1,795.35  

   1,791.69

DAX Yakın Vade

Fed toplantısı sonrasında küresel hisse piyasalarında gözlenen
toparlanma eğiliminin genel olarak korunduğu görülüyor. Bu hafta
da Avrupa borsaları yükselişlerini sürdürürken, dün Almanya’da
fabrika siparişleri piyasa beklentilerinin oldukça üzerinde aylık
bazda %4,1 oranında artış kaydetti. Ekonomik veri akışları ve
salgın kaynaklı gelişmeler gündemdeki yerini ve önemini
korumaktadır. Avrupa borsaları dün günü yükselişlerle
tamamlarken, DAX vadeli kontratı da günü %0,41’lik yükselişle
15.737 puandan tamamladı. Bu sabah yataya yakın bir seyrin
izlendiği DAX vadelisinde yükselişlerde 15.767 - zirve seviyesi olan
15.806 ve zirve üzerinde ise 15.900 seviyesi direnç olarak takip
edilebilir. Geri çekilmelerde ise 15.650 – 15.590 ve 50 günlük üssel
ortalama (15.518) destek konumunda bulunmaktadır.

Günlük Pivot Seviyeleri
   15,778.33

  15,759.67  

 15,749.33   

15,739.00    

 15,720.33   

  15,701.67  

   15,691.33
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Dow Jones Yakın Vade

Dow Jones endeksi dünü %0,78 yükselişle 35.064 seviyesinden
tamamladı. Küresel piyasalarda Delta varyantı gündemdeki yerini
korumaya devam ediyor. Zaman zaman fiyatlarda baskı
yaratabiliyor. Dün endeksler üzerinde etkisi sınırlı kaldı. ABD'de iyi
gelen bilançolar ve dünkü haftalık işsizlik maaşı başvurularındaki
düşüş, endekslerin seyrini olumlu etkiledi. Bugün tarım dışı
istihdam verisi açıklanacağı içinde endekslerde temkinli seyrin
korunduğunu da gözlemliyoruz. Bu sabah vadeli piyasada
endekslerde sınırlı kayıpla seyirler görülüyor. Bugün açıklanacak
tarım dışı istihdam verisi, oynaklık yaratabilir. Aynı zamanda, Fed'in
politikasına dair beklentileri de şekillendirebilir. Sözleşme için
34.778 - 34.624 - 34.472 destek noktaları, 35.014 - 35.184 - 35.342
direnç noktaları olarak görülüyor.

Günlük Pivot Seviyeleri
   34,983.33

  34,956.67  

 34,936.33   

34,916.00    

 34,889.33   

  34,862.67  

   34,842.33

S&P 500 Yakın Vade

Bu hafta içinde Delta varyantına dair endişeler piyasalarda takip
edildi. Zaman zaman baskı yarattığı da gözlemlendi. Dün ABD'de
iyi gelen bilançolar ve haftalık işsizlik maaşı başvurularındaki
düşüşün etkisi, ABD endekslerinin seyrini olumlu etkiledi. S&P 500
endeksi dünü %0,60 artışla 4.429 puandan kapattı. Ayrıca bugün
tarım dışı istihdam verisi açıklanacağı için piyasalar öncesinde
temkinliydi. Bugün beklenen tarım dışı istihdam verisi piyasalarda
oynaklığa neden olabilir. Açıklanacak veri, Fed'in politikasına dair
beklentilerinde şekillenmesini sağlayabilir. Bu sabah vadeli
piyasada ABD endekslerinde hafif satıcılı seyirler görülüyor.
Sözleşme için 4.429 - 4.450 - 4.464 direnç noktaları olarak
bulunuyor. Geri çekilmelerde, 4.404 - 4.390 - 4.374 destek
noktaları olarak izlenebilir.

Günlük Pivot Seviyeleri
   4,426.83

  4,423.92  

 4,421.83   

4,419.75    

 4,416.83   

  4,413.92  

   4,411.83
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Brent Petrol

Brent petrol bu hafta 69-75$ aralığında bir seyir izledi. Ancak bu
bandın daha çok alt bölgesine yakın noktada işlemlerin
yoğunlaştığı görüldü. Delta varyantı nedeniyle küresel çapta risk
iştahının bulunmaması, Asya'da vaka sayılarında görülen artış ve
bazı ülkelerin tedbirlerini arttırmaya başlaması, petrol fiyatlarının
düşüşüne neden oldu. Bazı ülkelerinde gevşek tedbirlerini
koruması ve aşılamanın sürüyor olması, bir nebze de olsa
petroldeki düşüşün sınırlı kalmasını sağlıyor. Bugün ABD'de tarım
dışı istihdam günü ve açıklanacak verinin piyasalarda oynaklık
yaratması beklenebilir. Ayrıca varyantla ilgili gelişmelerde petrol
için izlenebilir. Brent petrol için 70,71$ - 69,61$ ve 68,30$ destek
noktaları olarak takip edilebilir. Yukarıda 72,19$ - 73,31$ - 74,39$
direnç noktaları.

Günlük Pivot Seviyeleri
   71.81

  71.55  

 71.40   

71.25    

 70.99   

  70.73  

   70.57

USD/JPY

ABD’de haziran ayına ait dış ticaret açığı ve haftalık işsizlik maaşı
başvuruları takip edildi. Ülkede dış ticaret açığı Haziran’da ithal mal
talebindeki artışla %6,7 yükselerek 75,7 milyar dolar oldu. Haftalık
işsizlik maaşı başvuruları geçen hafta düşerek istihdam piyasasının
iyileştiğine işaret ederek 385 bin kişiye geriledi. Japonya'da
koronavirüs vaka sayısının artış trendini sürdürmesi nedeniyle
kısmi olağanüstü hal uygulamasına 8 eyalet daha eklendi. Ulusal
hükümet, günlük vaka sayısının dün ilk kez 15 bini aşması üzerine
kısmi olağanüstü hali genişletti. Bugün açıklanacak tarım dışı
istihdam rakamları paritede volatilitenin artış kaydetmesinde etkili
olabilir. Paritede yükselişlerde 109,90 – 110,08 ve 110,28 seviyeleri
direnç, 109,52 – 109,30 ve 109,06 izlenen destek seviyeleridir.

Günlük Pivot Seviyeleri
   110.03

  109.96  

 109.89   

109.82    

 109.74   

  109.67  

   109.60
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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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