
Forex Bülten 09 Ağustos 2021

Piyasa Gündemi

Piyasaların yakından takip ettiği ABD tarım dışı istihdam verisi
beklentilerin üzerinde güçlü bir görünüm ortaya koydu. Veri
sonrasında doların küresel çapta değer kazandığı görülürken, güçlü
gelen istihdam verisi sonrasında Fed’in ve üyelerin piyasalarla
kuracağı iletişim önemli olacak. Geçen hafta genelinde küresel risk
iştahı gücünü korurken, salgın kaynaklı gelişmeler, ekonomik veri
akışları ve merkez bankalarının söylemleri fiyatlamalar üzerinde
belirleyici olmaya devam edecektir. 

Açıklanacak Önemli Ekonomik Veriler  
     
•    17:00 ABD – İş İmkanları ve Personel Değişimi Önem: Orta

Türkiye

Merkez Bankası, reel ve finansal sektör temsilcileri ile
profesyonellerden oluşan 55 katılımcıyla gerçekleştirdiği ağustos
ayına ilişkin "Piyasa Katılımcıları Anketi"ni yayımladı. Geçen ay
%0,85 olan ağustos ayı TÜFE beklentisi, bu anket döneminde
%0,99'a yükseldi. Bir önceki anket döneminde %15,64 olan cari yıl
sonu TÜFE beklentisi de %16,30 oldu. Katılımcıların yıl sonu
dolar/TL beklentisi 8,99'dan 8,94'e gerilerken, 12 ay sonrası
dolar/TL beklentisi ise 9,37'ye çıktı. Bir önceki anket döneminde
24,7 milyar dolar olan yıl sonu cari işlemler açığı beklentisi, bu
dönemde 23,5 milyar dolara indi. Gelecek yıl cari işlemler açığı
beklentisi de 21,3 milyar dolardan 21,2 milyar dolara gerilerken,
büyüme %6 seviyesinde bekleniyor. Fitch Ratings, reel mevduat
faizlerinin negatif bölgeye geçmesiyle birlikte Türkiye'de halihazırda
yüksek olan dolarizasyonun daha da artabileceğini ve beklenenden
erken gelecek bir faiz indiriminin Türk lirasında daha fazla değer
kaybına yol açacağını söyledi. Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat
Oktay başkanlığında bugün yapılması planlanan Ekonomi
Koordinasyon Kurulu'nun ilk toplantısı ertelendi.

Euro Bölgesi

Almanya Federal İstatistik Ofisi verilerine göre, haziran ayında
sanayi üretimi beklentilerin üzerinde geriledi. Haziran ayında üretim
bir önceki aya göre %1,3 azaldı. Beklenti ise %0,8 düşüş olacağı
yönündeydi. Sanayi üretimindeki yıllık değişim ise %5,1 artış oldu.
Almanya'da haziran ayı için ana mal ve ara mal üretimleri sırasıyla
%2,9 ve %0,9 azaldı. Tüketici malları üretimi ise %3,4 arttı. Ülkenin
enerji üretimi %0,6, inşaat sektörü üretimi ise %2,6 geriledi.

ABD

Temmuz ayına ilişkin tarım dışı istihdam verileri açıklandı. Tarım
dışı istihdam, temmuzda 870 bin beklentisine karşın 943 bin geldi.
Ülkede işsizlik oranı ise %5,9'dan %5,4'e geriledi. Ortalama saatlik
kazançlara bakıldığında Temmuz'da bir önceki aya göre artışın
%0,4 olduğu izlendi. Bu veriye ilişkin beklenti %0,3 olmuştu. Yıllık
bazda ise ortalama saatlik kazançlar temmuz ayında %4 arttı. Fed
haziran ayına ait tüketici kredileri verilerini açıkladı. Buna göre
ülkede tüketici kredileri, haziranda aylık 37,6 milyar dolar artarak
4,31 trilyon dolar oldu.

Piyasa Verileri

Pariteler Son Günlük Değ.
(%)

Haftalık Değ.
(%)

Yılbaşı Değ.
(%)

USDTRY 8.6331 0.02 3.34 16.11
EURTRY 10.1551 0.01 2.33 11.59
EURUSD 1.1764 0.00 -0.92 -3.71
GBPUSD 1.3872 -0.01 -0.09 1.44
USDJPY 110.18 -0.05 0.80 6.71

Sepetler Son Günlük Değ.
bp

Haftalık Değ.
bp

Yılbaşı Değ.
bp

½ $ + ½ € 9.3513 4.50 14.85 107.13
Dolar Endeksi 92.7680 -1.10 71.90 283.10
REK 61.3100 - - -86.00

Endeks Vadeliler Son Günlük Değ.
(%)

Haftalık Değ.
(%)

Yılbaşı Değ.
(%)

S&P 500 Yakın Vade 4,420.75 -0.20 0.94 17.93
DAX Yakın Vade 15,730.00 -0.15 0.98 14.43
Dow Jones Yakın
Vade 35,050.00 -0.12 0.95 14.93

Emtialar Son Günlük Değ.
(%)

Haftalık Değ.
(%)

Yılbaşı Değ.
(%)

Ons Altın 1,744.10 -1.12 -3.82 -8.25
Gram Altın 484.10 -1.10 -0.60 6.60
WTI 66.94 -1.45 -6.32 38.20
BRENT 69.16 -1.44 -5.27 34.13
Bakır 4.29 -0.75 -2.46 21.88

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 17.8100 29.00 62.00 491.00
ABD 10 Yıllık 1.3030 0.00 13.20 38.60
ABD 2 Yıllık 0.2120 0.00 4.00 8.90
Almanya 10 Yıllık -0.4520 4.60 0.70 12.30
Almanya 2 Yıllık -0.7510 1.60 0.60 -3.80

Gelişmekte Olan
Ülke Kurları Son Günlük Değ.

(%)
Haftalık Değ.

(%)
Yılbaşı Değ.

(%)
USDZAR 14.6597 0.18 1.44 -0.24
USDIDR 14,376.95 -0.47 0.02 3.25
USDTRY 8.6325 0.02 3.33 16.10
USDRUB 73.4839 0.57 0.61 -0.88
USDBRL 5.2370 0.07 1.27 0.84
USDCNY 6.4758 -0.12 0.21 -0.87
USDMXN 20.0288 -0.08 0.61 0.68
USDCZK 21.6069 0.02 0.67 0.60
USDHUF 301.0100 0.01 0.25 1.42
USDPLN 3.8879 0.00 1.23 4.14
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Euro/Dolar

Avrupa’nın en büyük ekonomisi olan Almanya’da haziran ayına ait
sanayi üretim rakamları takip edildi. Sanayi üretimi haziran ayında
%0,8 azalma öngörülerine karşın %1,3 gerileyerek beklentilerin
üzerinde geriledi. ABD’de ise tarım dışı istihdam verileri ekonomik
aktivitedeki hızlanmaya ilişkin güçlü sinyaller verdi. Verilere göre
ülkede tarım dışı istihdam Temmuz'da 943 bin arttı. Ülkede işsizlik
oranı ise %5,9'dan %5,4'e geriledi. Ortalama saatlik kazançlara
bakıldığında temmuz ayında bir önceki aya göre artış %0,4 olurken,
yıllık bazda %4 arttı. Açıklanan verinin ardından paritede sert geri
çekilme kaydedildi. 1,1741 seviyesinin test edildiği paritede bu
seviyenin altında 1,1720 – 1,1704 ve 1,1685 seviyeleri destek,
1,1780 – 1,1812 ve 1,1835 izlenen direnç seviyeleridir.

Günlük Pivot Seviyeleri
   1.1899

  1.1868  

 1.1816   

1.1764    

 1.1733   

  1.1702  

   1.1650

GBP/USD

Geçen Cuma piyasalar ABD’den gelen verilere odaklandı. Tarım
dışı istihdam verisi 943 bin ile beklentilerin üzerinde gerçekleşirken,
ortalama saatlik kazançlar aylık %0,4 olarak açıklandı. ABD’de
işsizlik oranı ise %5,4 ile beklentilerin altında gerçekleşti. ABD’de
açıklanan pozitif veriler sonrası dolar küresel piyasalarda değer
kazandı. ABD’de açıklanan veriler sonrası satıcılı seyreden paritede
bugün ABD tarafında ise iş imkanları ve personel değişim oranı
verisi takip edilecek. Teknik olarak satış baskısının hakim olduğu
paritede 1,3855 - 1,3835 ve 1,3780 seviyeleri destek olarak takip
edilebilir. Direnç olarak da 1,3910 - 1,3940 ve 1,3984 seviyeleri
izlenebilir.

Günlük Pivot Seviyeleri
   1.3994

  1.3964  

 1.3919   

1.3873    

 1.3844   

  1.3814  

   1.3769
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USD/TRY

Dolar/TL kuru dün 8,5197 ile 8,6432 seviyeleri arasında
dalgalanarak günü 8,6311’den tamamladı. Geçen Cuma ABD
tarafında açıklanan tarım dışı istihdam verisi 943 bin artış ile
beklentilerin üzerinde gerçekleşti. Ortalama saatlik kazançlar aylık
%0,4 olarak açıklanırken İşsizlik oranı ise %5,4 ile beklentilerin
altında gerçekleşti. ABD’de açıklanan verileri sonrası gelişmekte
olan ülke para birimlerine paralel TL’de de değer kayıpları görüldü.
Bugün ABD’de iş imkanları ve personel değişim oranı verisi takip
edilecek. Dolar/TL, bu sabah 08:30 itibariyle 8,6214’den işlem
görüyor. DXY 92,78 seviyelerinde hareket ederken ABD 10 yıllık
tahvil faizi %1.3030 seviyesinden işlem görüyor.

Günlük Pivot Seviyeleri
   8.7998

  8.7215  

 8.6763   

8.6311    

 8.5528   

  8.4745  

   8.4293

EUR/TRY

Almanya’da sanayi üretimi haziran ayında %0,8 azalma
öngörülerine karşın %1,3 gerileyerek beklentilerin üzerinde geriledi.
Yurt içinde ise piyasa katılımcıları anketi takip edildi. Ankete göre yıl
sonu tüketici fiyat endeksi beklentisi %16,30 seviyesinde
açıklanırken, katılımcıların yıl sonu dolar/TL beklentisi 8,99'dan
8,94'e geriledi. Cari açık beklentisi 23,5 milyar dolara gerilerken,
büyüme %6 seviyesinde açıklandı. Diğer yandan Fitch Ratings, reel
mevduat faizlerinin negatif bölgeye geçmesiyle birlikte Türkiye'de
halihazırda yüksek olan dolarizasyonun daha da artabileceğini ve
beklenenden erken gelecek bir faiz indiriminin Türk lirasında daha
fazla değer kaybına yol açacağını söyledi. Euro/TL kuru bu sabah
1013’lü seviyelerden fiyatlanıyor.

Günlük Pivot Seviyeleri
   10.2851

  10.2302  

 10.1922   

10.1543    

 10.0993   

  10.0444  

   10.0064
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XAU/USD

Ons altın, ABD tarım dışı istihdam verisi sonrası ivme kaybetmeye
devam ediyor. Cuma günü açıklanan veri beklentilerin üzerinde
gelirken, işsizlik oranı geriledi ve saatlik kazançlarda da sınırlı bir
artış görüldü. Veri sonrası Doların pozitif seyri ve ABD ekonomisinin
hızlı toparlanma beklentisi, ons altının aşağı yönlü bir seyir
izlemesine neden oldu. Piyasa Fed'in istihdam konusunda
söylemlerinde bir değişikliğe gidebileceğine ikna olmadı çünkü Fed
bir veriyle hareket etmeyecektir. Veri altın üzerinde etkisini
sürdürüyor. Bu sabahta ons altında satıcılı seyir devam etmekte.
Bugün için ABD'de ikincil düzey veriler takip edilecek. Altın için etki
sınırlı olabilir. Ons altın için 1755$ - 1774$ ve 1794$ dirençler,
1723$ - 1702$ ve 1683$ destek noktaları olarak izlenebilir.

Günlük Pivot Seviyeleri
   1,839.39

  1,822.24  

 1,793.06   

1,763.88    

 1,746.73   

  1,729.59  

   1,700.40

DAX Yakın Vade

ABD’de açıklanan tarım dışı istihdam verisi beklentilerin üzerinde
gelirken, ekonomik toparlanma ve güçlü gelen finansal sonuçların
katkısıyla son dönemde yukarı yönlü bir seyrin izlendiği küresel
hisse piyasalarında yükseliş eğilimi geçen hafta genelinde de
devam etti. Ekonomik veri akışları ve salgın kaynaklı gelişmeler
gündemdeki yerini ve önemini korumaktadır. Avrupa borsaları cuma
gününü yükselişlerle tamamlarken, DAX vadeli kontratı da günü
%0,10’luk yükselişle 15.753 puandan tamamladı. Bu sabah hafif
satıcılı bir seyrin izlendiği DAX vadelisinde geri çekilmelerde 15.648
– 15.596 ve 50 günlük üssel ortalama (15.525) destek olarak takip
edilebilir. Yükselişlerde ise 15.767 - zirve seviyesi olan 15.806 ve
zirve üzerinde ise 15.900 seviyesi direnç konumunda
bulunmaktadır.

Günlük Pivot Seviyeleri
   15,877.67

  15,836.33  

 15,794.67   

15,753.00    

 15,711.67   

  15,670.33  

   15,628.67
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Dow Jones Yakın Vade

Cuma günü, ABD'de tarım dışı istihdam verisi açıklandı. Veri
beklentilerin üzerinde gelirken, işsizlik oranı geriledi ve ortalama
saatlik kazançlarda sınırlı bir artış görüldü. Veri sonrası piyasada
Fed'in erken aksiyon alabilme ihtimali güçlenince, fiyatları sınırlı
baskıladı. Ancak Fed'in tek bir veriyle hareket etmeme ihtimali
düşünülünce, piyasalarda çok sert oynaklığa neden olmadığı da
görülüyor. Veri sonrası, Dow Jones endeksi haftayı %0,41
yükselişle 35.208 seviyesinden tamamladı. Endeks 35.246 puan ile
tüm zamanların en yüksek seviyesini test etti. Bugünde ABD'de
ikincil düzey veriler açıklanacak, etkisi uzun soluklu olmayabilir. Bu
sabah, vadeliler hafif satıcılı. Sözleşme için 35.150 - 35.303 -
35.462 dirençler, 34.902 - 34.769 - 34.629 destekler olarak
izlenebilir.

Günlük Pivot Seviyeleri
   35,445.00

  35,291.00  

 35,191.00   

35,091.00    

 34,937.00   

  34,783.00  

   34,683.00

S&P 500 Yakın Vade

S&P 500 endeksi haftayı %0,17 artışla 4.436 puandan kapattı.
Endeks 4.440 ile tüm zamanların en yüksek seviyesini test etti.
Kapanış öncesi ABD'de tarım dışı istihdam verisi takip edildi.
Temmuz ayı verisi beklentilerin üzerinde açıklandı. İşsizlik oranı
geriledi ve saatlik kazançlarda sınırlı bir artış görüldü. Veri, Fed'in
erken aksiyon alabilir ihtimali açısından olumluydu ancak tek bir
veriyle hareket etmeme durumu düşünülünce, piyasalarda sert
hareketlere neden olmadı. Bugün içinde ABD'den ikincil düzey
veriler açıklanacak. Ayrıca, Delta varyantıyla ilgili haberlerde takip
edilebilir. ABD'de vadeliler bu sabah sınırlı kayıpla işlem görüyor.
Sözleşme için 4.405 - 4.392 ve 4.378 destek noktaları olarak
izlenebilir. Yukarıda 4.431 - 4.445 ve 4.461 direnç noktaları olarak
görülüyor.

Günlük Pivot Seviyeleri
   4,453.75

  4,443.50  

 4,436.50   

4,429.50    

 4,419.25   

  4,409.00  

   4,402.00
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Brent Petrol

Brent petrolde 70$ altına doğru tepkilerin başlaması, tedirgin ediyor.
Bu sabah petrol fiyatlarında satıcılı seyirler izleniyor. Delta
varyantına dair endişeler, bazı ülkelerin tedbirlerini arttırmaya
devam etmesi petrol fiyatlarını baskıladığı için yükselişinde
zorlandığı görülüyor. Bugün içinde varyanta dair haberler ve son
durum yakından takip edilebilir. Varyant sebebiyle artan vaka
sayıları devam ederse bu durum bir süre daha petrol fiyatlarını
baskılayabilir. Bugün için ABD'de ikincil düzey veriler açıklanacak
ancak piyasalarda tarım dışı istihdam verisine dair etkiler hala
devam ettiği için bugünkü verilerin yansıması pek hissedilmeyebilir.
Brent petrol için 68,30$ - 67,32$ - 66,31$ destek noktaları olarak
takip edilebilir. Yukarıda 70,29$ - 71,37$ ve 72,47$ direnç
konumunda. 

Günlük Pivot Seviyeleri
   73.65

  72.94  

 71.56   

70.17    

 69.47   

  68.77  

   67.39

USD/JPY

ABD’de tarım dışı istihdam, temmuzda 870 bin beklentisine karşın
943 bin geldi. Ülkede işsizlik oranı ise %5,9'dan %5,4'e geriledi.
Ortalama saatlik kazançlara bakıldığında temmuzda bir önceki aya
göre artış %0,4 olurken, yıllık bazda %4 arttı. Güçlü gelen istihdam
verisi sonrasında yatırımcıların hızlı bir toparlanmaya odaklanması
ve parasal desteklerin beklenenden hızlı geri çekilebileceğine dair
beklentilerin güç kazanması dolarda ve tahvil faizlerinde yükselişin
yaşanmasında etkili oldu. Japonya’da artan vaka sayıları tedbirlerin
yeniden gündeme gelmesinde etkili olurken, haftanın ilk işlem günü
Japonya’da piyasalar tatil olduğundan düşük volatilite görülebilir.
Paritede yükselişlerde 110,35 – 110,54 ve 110,70 seviyeleri direnç,
109,90– 109,52 ve 109,30 izlenen destek seviyeleridir.

Günlük Pivot Seviyeleri
   111.14

  110.75  

 110.49   

110.24    

 109.84   

  109.44  

   109.19
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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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