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Piyasa Gündemi

ABD’de güçlü gelen istihdam rakamları fiyatlamalar üzerinde etkisini
haftanın ilk işlem gününde de devam ettirdi. ABD’de enflasyon ve
istihdam tarafındaki gelişmelere bağlı olarak Fed’in izleyeceği yol
haritası önem taşırken, Fed üyelerinin şahin tondaki açıklamaları
yakından takip ediliyor. Delta varyantına bağlı olarak vaka
sayılarında gözlenen artış eğilimi devam ederken, salgın
cephesindeki gelişmeler aşağı yönlü risk unsuru olarak izleniyor. 

Açıklanacak Önemli Ekonomik Veriler  
     
•    10:00 Türkiye – İşsizlik Oranı Önem: Orta
•    12:00 – Euro Bölgesi – ZEW Ekonomik Güveni Önem: Orta

Türkiye

Türkiye imalat sektörünün ana ihracat pazarlarındaki faaliyet
koşullarını ölçen İstanbul Sanayi Odası (İSO) Türkiye İmalat
Sektörü İhracat İklimi Endeksi, temmuzda 57,7'ye geriledi ancak
yine de eşik değer 50,0'nin oldukça üzerinde kalarak ihracat
ikliminde güçlü bir iyileşmeye işaret etti. Böylece, ihracat
pazarlarındaki talep koşulları son altı ay boyunca iyileşme sergiledi.
Yurt içinde bugün işsizlik oranının açıklanması bekleniyor.

Euro Bölgesi

Avrupa Merkez Bankası Yönetim Konseyi Üyesi ve Bundesbank
Başkanı Jens Weidmann, Euro Bölgesi’nde enflasyonun
beklenenden daha hızlı yükselebileceğini belirterek, Acil Pandemi
Varlık Alım Programı’nın (PEPP) uzatılmaması gerektiğini söyledi.
Euro Bölgesi’nde yatırımcı güveni yeni kısıtlamalar geleceği
endişesiyle gerileyerek 22,0 seviyesine düştü. Beklentiler endeksi 3.
ayda da düşüşünü sürdürerek Mayıs 2020’den beri en düşük
seviyeye indi. Almanya'nın mevsimsel olarak ayarlanmış ticaret
fazlası haziran ayında 13,6 milyar euroya yükseldi. Ülkenin ihracatı
aylık %1,3 artışla 118,7 milyar euro olurken, yıllık artış %23,6 oldu.
Ülkenin ithalatı ise aylık %0,6 ve yıllık %27 artışla 102,4 milyar euro
oldu. 

ABD

ABD Çalışma Bakanlığı, haziran ayına ait JOLTS Açık İş Sayısı
verilerini açıkladı. Buna göre, ülkedeki açık iş sayısı, haziranda bir
önceki aya kıyasla 590 bin artarak 10 milyon 73 bine çıktı. Bu
dönemde ilk kez 10 milyonun üzerine çıkarak rekor kaydeden açık
iş sayısının 9 milyon 281 bin olması bekleniyordu. Söz konusu
dönemde açık iş sayısının en çok arttığı sektörler, profesyonel
hizmetler, perakende ticaret, konaklama ve gıda hizmetleri oldu.
ABD Hazine Bakanı Yellen, borç limitinin artırılmamasının ülke
ekonomisine zarar vereceğini belirterek, Kongre'ye iki partinin de
desteğiyle borç limitini yükseltme çağrısında bulundu. ABD tarım
dışı istihdam verisinin güçlü gelmesinin ardından Fed’den varlık
alım azaltımı (tapering) zamanlamasına ilişkin ilk mesajlar Atlanta
Fed Başkanı Raphael Bostic ile Boston Fed Başkanı Eric
Rosengren’den geldi. İki Fed üyesi, işgücü piyasasındaki güçlenme
dikkate alındığında Fed’in varlık alım azaltımına en erken Eylül'de
başlaması gerektiğini belirtti.

Piyasa Verileri

Pariteler Son Günlük Değ.
(%)

Haftalık Değ.
(%)

Yılbaşı Değ.
(%)

USDTRY 8.6467 -0.09 2.83 16.29
EURTRY 10.1529 0.10 1.73 11.57
EURUSD 1.1741 0.03 -1.03 -3.90
GBPUSD 1.3849 0.02 -0.49 1.26
USDJPY 110.35 0.05 1.21 6.87

Sepetler Son Günlük Değ.
bp

Haftalık Değ.
bp

Yılbaşı Değ.
bp

½ $ + ½ € 9.3838 3.25 26.25 110.38
Dolar Endeksi 92.9590 -4.30 88.90 302.20
REK 61.3100 - - -86.00

Endeks Vadeliler Son Günlük Değ.
(%)

Haftalık Değ.
(%)

Yılbaşı Değ.
(%)

S&P 500 Yakın Vade 4,421.75 -0.09 0.15 17.95
DAX Yakın Vade 15,739.00 -0.07 1.25 14.50
Dow Jones Yakın
Vade 34,962.00 -0.10 -0.10 14.64

Emtialar Son Günlük Değ.
(%)

Haftalık Değ.
(%)

Yılbaşı Değ.
(%)

Ons Altın 1,734.65 0.29 -4.18 -8.74
Gram Altın 482.23 0.27 -1.47 6.19
WTI 67.17 0.61 -4.46 38.70
BRENT 69.48 0.61 -3.61 34.75
Bakır 4.26 0.98 -2.14 21.25

Tahviller Son Günlük Değ.
bp

Haftalık Değ.
bp

Yılbaşı Değ.
bp

Türkiye 2 Yıllık 19.0700 48.00 48.00 411.00
Türkiye 10 Yıllık 17.8100 0.00 64.00 491.00
ABD 10 Yıllık 1.3160 -0.70 14.10 39.90
ABD 2 Yıllık 0.2280 0.40 4.80 10.50
Almanya 10 Yıllık -0.4570 -0.50 2.80 11.80
Almanya 2 Yıllık -0.7430 0.80 2.70 -3.00

Gelişmekte Olan
Ülke Kurları Son Günlük Değ.

(%)
Haftalık Değ.

(%)
Yılbaşı Değ.

(%)
USDZAR 14.7512 -0.22 3.06 0.39
USDIDR 14,401.65 0.01 0.57 3.43
USDTRY 8.6467 -0.09 2.83 16.29
USDRUB 73.6238 -0.07 0.85 -0.69
USDBRL 5.2333 -0.05 0.69 0.77
USDCNY 6.4794 -0.11 0.14 -0.82
USDMXN 20.0676 -0.05 0.93 0.88
USDCZK 21.6121 -0.02 0.73 0.63
USDHUF 0.0000 0.00 0.00 0.00
USDPLN 3.8874 -0.07 1.27 4.12
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Euro/Dolar

Euro Bölgesi’nde ağustos ayına ait Sentix yatırımcı güveni,
Almanya’da dış ticaret rakamları ön plandaydı. Euro Bölgesi’nde
yatırımcı güveni yeni kısıtlamaların geleceği endişesiyle son 3 ayın
dip seviyesine gerileyerek 22,0 seviyesine düştü. Avrupa’nın en
büyük ekonomisi olan Almanya’nın ticaret dengesi haziran ayında
13,6 milyar euro fazla verdi. ABD’de ise açık iş sayısı, haziranda bir
önceki aya kıyasla 590 bin artarak 10 milyon 73 bine çıktı. ABD
cephesinde ekonomik verilerdeki toparlanma Fed’in genişlemeci
para politikasında değişiklik yapacağı yönünde oluşan beklentilerin
güç kazanmasında etkili oluyor. Dolardaki değer kazancı ile geri
çekilmenin kaydedildiği paritede 1,1725 – 1,1704 ve 1,1685
seviyeleri destek, 1,1770 – 1,1790 ve 1,1812 izlenen direnç
seviyeleridir.

Günlük Pivot Seviyeleri
   1.1796

  1.1783  

 1.1760   

1.1738    

 1.1725   

  1.1712  

   1.1689

GBP/USD

Geçen hafta ABD tarafında açıklanan güçlü istihdam verileri sonrası
dolar endeksinde yukarı yönlü hareket devam ediyor. Dün Atlanta
Fed Başkanı Bostic’in önümüzdeki birkaç ay içinde Fed’in varlık
alımlarını azaltmaya başlayabileceği ve 2022 yılında faiz
artırımlarının gündeme gelebileceğini söyledi. Son dönemde Fed
üyelerinden gelen şahin tonda açıklamalar dikkatle izleniyor. Bugün
İngiltere ve ABD tarafında önemli bir veri akışı bulunmazken yarın
ABD’de açıklanacak enflasyon verileri öncesi paritede satıcılı bir
görünüm hakim. Teknik olarak paritede satıcılı seyrin devamı
durumunda 1,3835 - 1,3780 ve 1,3755 seviyeleri destek olarak takip
edilebilir. Direnç olarak da 1,3895 - 1,3940 ve 1,3984 seviyeleri
izlenebilir.

Günlük Pivot Seviyeleri
   1.3934

  1.3914  

 1.3880   

1.3846    

 1.3826   

  1.3807  

   1.3773
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USD/TRY

Dolar/TL kuru dün 8,6112 ile 8,6704 seviyeleri arasında
dalgalanarak günü 8,6542’den tamamladı. Geçen hafta ABD
tarafında açıklanan güçlü istihdam verileri ve Fed üyelerinden gelen
şahin tonda açıklamalar sonrası dolarda güçlenmenin devam ettiği
görülüyor. TL, gelişmekte olan ülke para birimlerine paralel olarak
dolar karşısında zayıf görünüm sergiliyor. Bugün yurt içinde işsizlik
oranı verisi açıklanacak olup verinin kur üzerinde bir etkisi
beklenmemektedir. ABD tarafında ise veri akışı sakin.  Dolar/TL, bu
sabah 08:30 itibariyle 8,6520’den işlem görüyor. DXY 92,97
seviyelerinde hareket ederken ABD 10 yıllık tahvil faizi %1.3150
seviyesinden işlem görüyor.

Günlük Pivot Seviyeleri
   8.7385

  8.7045  

 8.6793   

8.6542    

 8.6201   

  8.5861  

   8.5609

EUR/TRY

Euro Bölgesi’nde yatırımcı güveni yeni kısıtlamalar geleceği
endişesiyle son 3 ayın dip seviyesine gerileyerek 22,0 seviyesine
düştü. Avrupa Merkez Bankası Yönetim Konseyi Üyesi ve
Bundesbank Başkanı J. Weidmann, Euro Bölgesi’nde enflasyonun
beklenenden daha hızlı yükselebileceğini belirterek, Acil Pandemi
Varlık Alım Programı’nın uzatılmaması gerektiğini söyledi. Yurt
içinde dün açıklanan önemli veri akışı bulunmazken, gündeme dair
gelişmeler takip edildi. Genel itibari ile küresel piyasalarda dolardaki
ve uzun vadeli tahvil faizlerindeki yükseliş gelişmekte olan ülke para
birimleri üzerinde baskı yaratmaya devam ediyor. Bugün Avrupa
cephesinde ekonomik güven endeksleri, yurt içinde ise işsizlik
rakamının açıklanması bekleniyor. Euro/TL kuru bu sabah 1015’li
seviyelerden fiyatlanıyor.

Günlük Pivot Seviyeleri
   10.2626

  10.2332  

 10.1881   

10.1430    

 10.1137   

  10.0844  

   10.0393
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XAU/USD

Ons altın dün 1687$ seviyesine doğru düşüşün ardından bu
seviyeden gelen tepkilerle 1700$ üzerine doğru yeniden yükselmiş
durumda. Cuma günkü ABD tarım dışı istihdam verisinin etkisi ons
altında dünde etkisini korudu. Sonrasında bir miktar dağılsa bile
yine de altında hala görünüm çok güçlü değil. Dolar endeksi, Fed'in
Haziran ayındaki toplantısı sonrası 92,00 puan üzerinde seyrediyor
ve zaman zaman gevşediği görülüyor. Tarım dışı sonrası Dolar
endeksi 93,00 sınırına doğru yakınsadı ve bu durumda altını
baskılıyor. Altının bir süre daha yükselişinde zorlanmasını
bekleyebiliriz. Bugün için ABD'de açıklanacak önemli bir veri akışı
bulunmuyor. Delta varyantının durumu yakından takip edilebilir. Ons
altın için 1723$ - 1702$ - 1680$ destekler, 1755$ - 1774$ ve 1791$
direnç noktaları.

Günlük Pivot Seviyeleri
   1,843.73

  1,804.16  

 1,766.87   

1,729.58    

 1,690.02   

  1,650.45  

   1,613.16

DAX Yakın Vade

Son haftalarda yükseliş eğiliminin etkili olduğu küresel hisse
piyasaları yeni haftaya karışık bir görünümle başladı. Euro
Bölgesi’nde Sentix güven endeksi ağustos ayında salgın kaynaklı
endişelere bağlı olarak 29,8’den 22,0 seviyesine düşüş gösterdi.
Ekonomik veri akışları ve salgın kaynaklı gelişmeler gündemdeki
yerini ve önemini korumaktadır. Avrupa borsaları dün günü yataya
yakın karışık kapanışlarla tamamlarken, DAX vadeli kontratı da
günü yatay bir kapanışla 15.750 puandan tamamladı. Bu sabah
yataya yakın hafif satıcılı bir seyrin izlendiği DAX vadelisinde geri
çekilmelerde 15.685 – 15.601 ve 50 günlük üssel ortalama (15.535)
destek olarak takip edilebilir. Yükselişlerde ise 15.766 - zirve
seviyesi olan 15.806 ve zirve üzerinde ise 15.900 seviyesi direnç
konumunda bulunmaktadır.

Günlük Pivot Seviyeleri
   15,900.00

  15,844.00  

 15,797.00   

15,750.00    

 15,694.00   

  15,638.00  

   15,591.00
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Dow Jones Yakın Vade

Dow Jones endeksi dünü %0,30 düşüşle 35.101 seviyesinden
tamamladı. Dün Fed üyelerinden Bostic, ekonominin hızlı
toparlanması sonucu varlık alım programının erken
başlayabileceğine dair mesajlar vermesi, piyasalarda karışık
seyirlere neden oldu. Dün açıklanan ABD'den ikincil düzey verilerin
endeksler üzerinde ciddi bir yansıması olmadı. Endeksler üzerinde
zaman zaman Delta varyantına dair endişelerinde baskı kurduğu
gözlemleniyor. Dolayısıyla varyantın seyri yakından takip edilmeli.
Bu sabah vadeli piyasada endekslerde hafif satıcılı seyirler var.
Bugün için ABD'de açıklanacak önemli bir veri akışı bulunmuyor.
Endeksler üzerinde bugün özelinde veri bazlı hareket beklenmiyor.
Sözleşme için 35.022 - 35.150 ve 35.281 dirençler, 34.854 - 34.731
ve 34.607 destek noktaları olarak takip ediliyor.

Günlük Pivot Seviyeleri
   35,253.67

  35,179.33  

 35,088.67   

34,998.00    

 34,923.67   

  34,849.33  

   34,758.67

S&P 500 Yakın Vade

Fed üyelerinden Bostic, ekonomi hızlı toparlanırsa, varlık alım
programına erken başlanabilir şeklinde açıklamada bulunması,
endekslerde karışık seyirlerin izlenmesine sebep oldu. S&P 500
endeksi dünü %0,09 kayıpla 4.432 puandan kapattı. ABD'de dün
açıklanan ikincil düzey verilerin etkisinin endeksler üzerinde bir
etkisi pek fazla hissedilmedi. Delta varyantı endişesi gündemde,
bazen endeksler üzerinde varyant nedeniyle satışlar izleniyor. Bu
açıdan bundan sonraki süreç için varyanta ilişkin gelişmeler
izlenmeli. Bugün için açıklanacak önemli bir veri akışı bulunmuyor.
Bu sabah ABD vadelilerinde sınırlı kayıpla işlemler izleniyor.
Sözleşme için 4.411 - 4.399 - 4.388 destek noktaları olurken, 4.427
- 4.437 - 4.449 direnç noktaları olarak karşımıza çıkıyor. 

Günlük Pivot Seviyeleri
   4,454.17

  4,443.08  

 4,434.42   

4,425.75    

 4,414.67   

  4,403.58  

   4,394.92
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Brent Petrol

Delta varyantı endişesi petrol fiyatlarını baskılamaya devam ediyor.
Dün Brent petrolde 68,00$ seviyesinin altına doğru sınırlı bir
düşüşün görülmesinin ardından kayıplarını toparlıyor. Ancak ana
resimde çok güçlü değil. Çin'de iç turizmde düşüşün olması, talep
açısından olumsuz bir beklentiye neden oluyor. Varyant nedeniyle
ülkelerin tedbirlerini arttırıyor olması ve vaka sayılarında artışın
devam etmesi, petrol fiyatlarının bir süre daha zayıf seyretmesine
neden olabilir. Bugün içinde varyantla ilgili gelişmelerin yakından
takip edilmesinde fayda var. Piyasada olası bir panik havası veya
vaka sayılarında artışın devam etmesi, petrol fiyatlarında baskıya
neden olabilir. Brent petrol için 70,29$ - 71,37$ - 72,27$ direnç
noktaları, 68,30$ - 67,32$ ve 66,39$ destek noktaları olarak
görülüyor.

Günlük Pivot Seviyeleri
   71.94

  70.73  

 69.89   

69.06    

 67.85   

  66.64  

   65.81

USD/JPY

ABD’de haftanın ilk işlem günü, haziran ayına ait JOLTS Açık İş
Sayısı verilerini açıklandı. Ülkedeki açık iş sayısı, haziranda bir
önceki aya kıyasla 590 bin artarak 10 milyon 73 bine çıktı. Fed’den
varlık alım azaltımı zamanlamasına ilişkin ilk mesajlar Atlanta Fed
Başkanı R. Bostic ile Boston Fed Başkanı E. Rosengren’den geldi.
İki Fed üyesi, işgücü piyasasındaki güçlenme dikkate alındığında
Fed’in varlık alım azaltımına en erken Eylül'de başlaması gerektiğini
belirtti. ABD ve Japonya, Çin'in tehditkar faaliyetleri karşısında
Serbest ve Açık Hint-Pasifik vizyonunun gerçekleştirilmesinde
anlaşma sağlandı. Paritede kısa vadede 110,42 seviyesinin
üzerinde 110,69 – 110,80 ve 110,99 seviyeleri direnç, geri
çekilmelerde ise 110,10 – 109,90 ve 109,70 destek noktalarıdır.

Günlük Pivot Seviyeleri
   110.75

  110.55  

 110.42   

110.30    

 110.10   

  109.90  

   109.77
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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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