
Forex Bülten 11 Ağustos 2021

Piyasa Gündemi

Fed üyelerinden şahin tonda gelen açıklamalar ve Delta varyantına
bağlı olarak vaka sayılarındaki yükseliş eğilimi aşağı yönlü risk
unsurları olarak izleniyor. Gündemdeki aşağı yönlü risklere karşın
güçlü gelen finansal sonuçlar ve devam eden toparlanma eğilimi ise
risk iştahını genel olarak destekliyor. Bugün ABD’de açıklanacak
TÜFE verisi piyasaların yakın takibinde yer alacak olup, enflasyon
rakamları Fed’in duruşu ve piyasalardaki fiyatlamalar üzerinde etkili
olacaktır. 

Açıklanacak Önemli Ekonomik Veriler  
     
•    15:30 ABD – TÜFE / Çekirdek TÜFE Önem: Yüksek

Türkiye

Türkiye genelinde 15 ve daha yukarı yaştaki kişilerde işsiz sayısı
2021 yılı haziran ayında bir önceki aya göre 823 bin kişi azalarak 3
milyon 399 bin kişi oldu. İşsizlik oranı ise 2,5 puanlık azalış ile
%10,6 seviyesinde gerçekleşti. Atıl işgücü oranı ise 2021 yılı
Haziran ayında bir önceki aya göre 4,7 puan azalarak %22,4 oldu.
Yurt içinde bugün açıklanacak önemli veri akışı bulunmazken,
gündeme dair gelişmeler takip edilecek.

Euro Bölgesi

Euro Bölgesi'nde ZEW Ekonomik Beklenti Endeksi, ağustosta bir
önceki aya göre 19,5 puan azalarak 42,7 puana geriledi.  ZEW
Ekonomik Beklenti Endeksi, ağustos ayı için Almanya’da temmuz
ayına kıyasla 22,9 puan azalarak 40,4 puana geriledi. Avrupa’nın
en büyük ekonomisi olan Almanya’da ZEW ekonomik güven
endeksi son 4 aydır düşüş kaydediyor. ZEW Başkanı Achim
Wambach ekonomi üzerinde gittikçe artan riskler oluşturduğu
uyarısı yaptı. Avrupa’nın en büyük ekonomisinde her ne kadar
nüfusun neredeyse tamamı aşılansa da koronavirüs vakaları
yeniden artışa geçti. Hükümetin şimdiden yeni kısıtlamalar
getirirken ek önlemlerin gündeme gelmesi bekleniyor.

ABD

Chicago Fed başkanı Charles Evans, mevcut enflasyon artışının,
herhangi bir değişiklikten önce daha fazla aylık işgücü verisine
ihtiyaç duyulmasının yanı sıra fiyat artış hızının Fed'in % 2
hedefinin üzerinde kalacağına dair para politikasını erkenden
sıkılaştırmaya zorlamaması gerektiğini bildirdi.  Evans, "Fed'in aylık
120 milyar dolarlık tahvil alımlarını kısmaya başlamasının ve
nihayetinde faiz oranlarını yükseltmesinin uygun olacağı noktaya
kadar ilerleme kaydediyoruz. İyi yoldayız" dedi. ABD Senatosu,
Başkan Joe Biden'ın ekonomi planının ilk aşamasını oluşturan 1
trilyon dolarlık altyapı paketini onayladı. Bugün açıklanacak
enflasyon verisi fiyatlamalar üzerinde belirleyici olacağından
yakından önemini koruyor.

Piyasa Verileri

Pariteler Son Günlük Değ.
(%)

Haftalık Değ.
(%)

Yılbaşı Değ.
(%)

USDTRY 8.6118 0.04 1.57 15.82
EURTRY 10.0816 -0.09 0.40 10.79
EURUSD 1.1718 -0.03 -1.00 -4.08
GBPUSD 1.3829 -0.10 -0.44 1.12
USDJPY 110.66 0.08 1.08 7.17

Sepetler Son Günlük Değ.
bp

Haftalık Değ.
bp

Yılbaşı Değ.
bp

½ $ + ½ € 9.3463 -3.75 13.50 106.63
Dolar Endeksi 93.0800 -0.70 80.70 314.30
REK 61.3100 - - -86.00

Endeks Vadeliler Son Günlük Değ.
(%)

Haftalık Değ.
(%)

Yılbaşı Değ.
(%)

S&P 500 Yakın Vade 4,427.25 -0.06 0.74 18.10
DAX Yakın Vade 15,772.00 0.03 0.63 14.74
Dow Jones Yakın
Vade 35,135.00 -0.06 1.28 15.21

Emtialar Son Günlük Değ.
(%)

Haftalık Değ.
(%)

Yılbaşı Değ.
(%)

Ons Altın 1,732.89 0.19 -4.37 -8.84
Gram Altın 479.33 0.19 -2.96 5.55
WTI 68.24 -0.38 0.38 40.91
BRENT 70.33 -0.40 0.35 36.39
Bakır 4.26 -0.47 -1.66 21.26

Tahviller Son Günlük Değ.
bp

Haftalık Değ.
bp

Yılbaşı Değ.
bp

Türkiye 2 Yıllık 18.9700 -10.00 38.00 401.00
Türkiye 10 Yıllık 17.6700 -14.00 31.00 477.00
ABD 10 Yıllık 1.3610 -0.20 17.70 44.40
ABD 2 Yıllık 0.2450 0.90 6.50 12.20
Almanya 10 Yıllık -0.4550 0.20 2.40 12.00
Almanya 2 Yıllık -0.7380 0.50 2.10 -2.50

Gelişmekte Olan
Ülke Kurları Son Günlük Değ.

(%)
Haftalık Değ.

(%)
Yılbaşı Değ.

(%)
USDZAR 14.8153 0.07 2.95 0.82
USDIDR 14,402.20 0.06 0.42 3.43
USDTRY 8.6118 0.04 1.57 15.82
USDRUB 73.9082 -0.08 0.99 -0.31
USDBRL 5.1899 0.02 0.39 -0.07
USDCNY 6.4818 -0.06 0.24 -0.78
USDMXN 20.0979 0.06 0.60 1.03
USDCZK 21.6747 0.06 0.84 0.92
USDHUF 301.8950 0.07 0.79 1.71
USDPLN 3.9081 0.08 1.76 4.68
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Euro/Dolar

Euro Bölgesi'nde ZEW ekonomik beklenti endeksi, ağustosta bir
önceki aya göre 19,5 puan azalarak 42,7 puana geriledi.
Almanya’da ZEW ekonomik güven endeksi son 4 aydır düşüş
kaydederek 40,4 puana düştü. Avrupa cephesinde aşılamanın
genele yayılmasına rağmen delta varyant vakalarındaki artış
tedbirlerin yeniden gündeme gelmesi endekslerin düşüş
kaydetmesinde etkili oluyor. ABD’de ekonomik verilerdeki
toparlanma Fed’in genişlemeci para politikasında değişiklik
yapacağı yönünde oluşan beklentilerin güç kazanması risk unsuru
olarak takip ediliyor. Bugün açıklanacak enflasyon rakamı bu
sebeple volatilitenin yaşanmasında etkili olabilir. Geri çekilmenin
kaydedildiği paritede 1,1704 – 1,1685 ve 1,1660 seviyeleri destek,
1,1750 – 1,1785 ve 1,1812 izlenen direnç seviyeleridir.

Günlük Pivot Seviyeleri
   1.1774

  1.1759  

 1.1740   

1.1722    

 1.1707   

  1.1692  

   1.1673

GBP/USD

Geçen hafta ABD tarafında açıklanan istihdam verilerinin piyasa
üzerindeki etkisi devam ediyor. Hafta içi Fed üyelerinden gelen
açıklamalarda varlık alım programının azaltılmasına yönelik
söylemler doların değer kazanım sürecini destekliyor. Bugün ABD
tarafında açıklanacak olan TÜFE verileri piyasada oynaklığı
artırabilir. ABD’de enflasyon verisinin kısa vadede güçlü kalmaya
devam etmesi bekleniyor. Bugün İngiltere tarafında veri akışı sakin.
Enflasyon verisi öncesi paritede 1,3810 - 1,3780 ve 1,3725
seviyeleri aşağı yönlü hareketlerde destek olarak takip edilebilir.
Direnç olarak da 1,3845 – 1,3887 ve 1,3960 seviyeleri izlenebilir.

Günlük Pivot Seviyeleri
   1.3915

  1.3894  

 1.3869   

1.3844    

 1.3823   

  1.3802  

   1.3777

444 0 435 www.gedikyatirim.com.tr

https://www.gedikyatirim.com.tr/


Gedik Forex Bülten 11 Ağustos 2021

USD/TRY

Dolar/TL kuru dün 8,5766 ile 8,6717 seviyeleri arasında
dalgalanarak günü 8,6080’den tamamladı. Geçen hafta ABD’de
açıklanan istihdam verileri ve Fed üyelerinden gelen açıklamalar
sonrası dolar varlıklarda alımlar hızlandı. Bugün ABD tarafında TSİ
15:30’da açıklanacak olan TÜFE verisi piyasada oynaklığı artırabilir.
ABD’de enflasyon verisinin kısa vadede güçlü kalmaya devam
etmesi bekleniyor. Yarın TCMB faiz kararını açıklayacak olup faiz
kararı öncesi kurda yukarı yönlü hareketler baskılanabilir. Dolar/TL,
bu sabah 08:30 itibariyle 8,6181’den işlem görüyor. DXY 93,09
seviyelerinde hareket ederken ABD 10 yıllık tahvil faizi %1.3600
seviyesinden işlem görüyor.

Günlük Pivot Seviyeleri
   8.7561

  8.7139  

 8.6609   

8.6080    

 8.5658   

  8.5237  

   8.4707

EUR/TRY

Avrupa cephesinde ağustos ayına ait ZEW ekonomik güven
endeksi rakamları takip edildi. Euro Bölgesi'nde ZEW Ekonomik
Beklenti Endeksi, ağustosta bir önceki aya göre 19,5 puan azalarak
42,7 puana geriledi. Avrupa’nın en büyük ekonomisi olan
Almanya’da ZEW ekonomik güven endeksi son 4 aydır düşüş
kaydederek 40,4 puana düştü. Avrupa cephesinde aşılamanın
genele yayılmasına rağmen delta varyant vakalarındaki artış
tedbirlerin yeniden gündeme gelmesi endekslerin zayıflama
kaydetmesinde euro üzerinde baskının yaşanmasında etkili oluyor.
Yurt içinde ise işsizlik rakamları takip edildi. İşsizlik oranı ise 2,5
puanlık azalış ile %10,6 seviyesinde gerçekleşti. Euro/TL kuru bu
sabah 10,08’li seviyelerden fiyatlanıyor.

Günlük Pivot Seviyeleri
   10.2770

  10.2290  

 10.1597   

10.0904    

 10.0424   

  9.9945  

   9.9252
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XAU/USD

Ons altın 1700$ üzerindeki seyrini korumaya devam ediyor. ABD
Senatosu 1 Trilyon $'lık altyapı paketini onayladı ve sırada
Temsilciler Meclisi bulunuyor. Dün Senato'da onaylanan paketin
etkisi S&P 500 ve DJI endekslerinde yeni zirvelerin test edilmesini
sağladı. Dolar endeksi 93,00 puan sınırında tutunma çabasında ve
bu hafta Fed üyelerinden gelen açıklamalarda, ABD 10 yıllık tahvil
faizinin %1,26'dan %1,36'lı seviyelere doğru yükselişini sağladı. Bu
tablo karşısında ons altın 1700$ üzerinde tutunuyor olmasına karşın
çok güçlü tepkiler veremediği de görülüyor. Bugün ABD TÜFE
açıklanacak ve verinin etkisi altın üzerinde oynaklık yaratabilir. Ons
altın için 1720$ - 1697$ - 1677$ destek noktaları olarak izleniyor.
Yukarı yönlü hareketinde 1749$ - 1767$ ve 1786$ direnç noktaları.

Günlük Pivot Seviyeleri
   1,759.80

  1,749.07  

 1,739.30   

1,729.54    

 1,718.81   

  1,708.09  

   1,698.32

DAX Yakın Vade

Gündemdeki mevcut endişelere karşın güçlü gelen finansal
sonuçlardan destek bulan hisse piyasalarında genel olarak olumlu
hava korunuyor. Almanya’da dün açıklanan ZEW güven endeksi
salgın kaynaklı endişelere bağlı olarak 63,3’ten 40,4’e sert bir düşüş
kaydetti. Ekonomik veri akışları ve salgın kaynaklı gelişmeler
gündemdeki yerini ve önemini korumaktadır. Avrupa borsaları dün
günü yükselişlerle tamamlarken, DAX vadeli kontratı da günü
%0,11’lik yükselişle 15.767 puandan tamamladı. Bu sabah yataya
yakın bir seyrin izlendiği DAX vadelisinde yükselişlerde zirve
seviyesinin bulunduğu 15.806 ile zirve üzerinde 15.885 ve 15.950
seviyeleri direnç olarak takip edilebilir. Geri çekilmelerde ise 15.717
– 15.630 ve 50 günlük üssel ortalama (15.545) destek konumunda
bulunmaktadır.

Günlük Pivot Seviyeleri
   15,884.33

  15,837.67  

 15,802.33   

15,767.00    

 15,720.33   

  15,673.67  

   15,638.33
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Dow Jones Yakın Vade

Dow Jones endeksi dünü %0,46 yükselişle 35.264 seviyesinden
tamamladı. Endeks 35.285 ile tüm zamanların en yüksek seviyesini
test etti. Dün endekste yeni rekorun etkisi ABD Senatosu'nda 1
Trilyon $'lık altyapı paketinin onaylanması oldu. Şimdi Temsilciler
Meclisinde oylamanın yapılması bekleniyor. Bugün ABD'de TÜFE
verisi açıklanacak, verinin etkisi endeksler üzerinde hareketlilik
yaratabilir. Bu hafta Fed üyelerinden gelen açıklamalarda ABD 10
yıllık tahvil faizinin sınırlı da olsa yukarı yönlü tepkisine destek verdi
ve faizin %1,36 seviyelerde olduğu görülüyor. Hafta başı %1,26
seviyelerine gerilemişti. Bu sabah vadeli piyasada ABD endeksleri
hafif satıcılı. Sözleşme için 35.200 - 35.312 - 35.429 direnç
noktaları, 35.039 - 34.922 ve 34.826 destek noktaları olarak takip
edilebilir.

Günlük Pivot Seviyeleri
   35,498.00

  35,337.00  

 35,246.00   

35,155.00    

 34,994.00   

  34,833.00  

   34,742.00

S&P 500 Yakın Vade

S&P 500 endeksi 4.445 ile yeni zirvesini test ederken, kapanışı bu
seviyenin altında %0,10 artışla 4.436 puandan gerçekleşti.
Endekste yeni zirve, ABD Senatosu'nda onaylanan 1 Trilyon $'lık alt
yapı paketinin desteğiyle olduğu görüldü. Sırada Temsilciler
Meclisinin oylaması beklenecek. Bu hafta Fed üyelerinden gelen
açıklamaların etkisi de ABD 10 yıllık tahvil faizinin %1,26'lı
seviyelerden %1,36'lı seviyelere doğru yükselişini sağladı. Bugün
ABD'de TÜFE verisi takip edilecek. Veri endeksler üzerinde
oynaklığa sebep olabilir. Bu sabah vadeli piyasada ABD endeksleri
sınırlı kayıpla seyrediyor. Sözleşme için geri çekilmelerde 4.417 -
4.408 ve 4.399 destek noktaları olarak bulunuyor. Yukarı yönlü
hareketinde, 4.432 - 4.441 ve 4.452 direnç noktaları olarak
izlenebilir. 

Günlük Pivot Seviyeleri
   4,461.75

  4,450.00  

 4,440.00   

4,430.00    

 4,418.25   

  4,406.50  

   4,396.50
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Brent Petrol

Delta varyantı endişelerinin etkisi bu hafta Brent petrolün 67,00$
seviyesine doğru düşüşüne neden oldu. Sonrasında Brent
kayıplarını telafi etmeye başladı. Dün Amerikan Petrol Enstitüsü
tarafından haftalık petrol stokları açıklandı ve sınırlı bir düşüş
kaydedildi. Petrol üzerinde de sınırlı pozitif bir etki yarattığını
söylemek mümkün. Delta varyantıyla ilgili yeni bir gelişme
bulunmuyor şimdilik petrol üzerinde baskı bir miktar dağılsa bile
yine de petrol fiyatlarının yukarı yönlü çok güçlü tepki veremediği de
görülüyor. Bu nedenle bundan sonraki süreç için varyantla ilgili
gelişmeler petrol fiyatlarının seyri açısından takip edilmeli. Brent
petrol için 71,37$ - 72,27$ - 73,25$ direnç noktaları olarak izleniyor.
Geri çekilmelerde, 69,84$ - 68,79$ ve 67,60$ destek noktaları.

Günlük Pivot Seviyeleri
   73.78

  72.40  

 71.51   

70.61    

 69.24   

  67.86  

   66.96

USD/JPY

ABD’de dün açıklanan önemli veri akışı bulunmazken, Fed
yetkililerinin açıklamaları ön plandaydı. Chicago Fed Başkanı
Charles Evans, varlık alım azaltımı zamanlaması için aceleci
olunmaması gerektiğini belirtti. Ekonomide somut ilerlemeyi
muhtemelen bu yılın sonlarında görmüş olacaklarını dile getiren
Evans, tapering kararı için yıl sonundan öncesini işaret etti.
Japonya’da açıklanan önemli veri akışı bulunmazken, gündeme dair
gelişmeler takip ediliyor. Bugün ABD’de açıklanacak enflasyon
rakamları fiyatlamalar üzerinde belirleyici olacağından yakından
izleniyor. Paritede 110,69 seviyesinin aşılması durumunda 110,80 –
110,99 ve 111,24 seviyeleri direnç, 110,30 – 110,10 ve 109,90 takip
edilen destek noktalarıdır.

Günlük Pivot Seviyeleri
   111.02

  110.81  

 110.69   

110.58    

 110.37   

  110.16  

   110.04
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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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