
Forex Bülten 12 Ağustos 2021

Piyasa Gündemi

ABD’de dün açıklanan enflasyon rakamları beklentiye paralel
gelirken, veri sonrasında risk iştahının korunduğu görüldü. Bugün
yurt içinde TCMB toplantısı yakından izlenecek olup, TCMB’nin faiz
kararı ve karar metnindeki ifadeler TL varlıkların seyri üzerinde
belirleyici olacaktır. Piyasadaki konsensüs beklentiler ve Gedik
Yatırım olarak bizim beklentimiz faizlerde değişim olmaması ve
politika faizinin %19,00 olarak korunması yönünde şekilleniyor.

Açıklanacak Önemli Ekonomik Veriler  
     
•    14:00 Türkiye – TCMB Faiz Kararı Önem: Yüksek
•     15:30 ABD - ÜFE / Çekirdek ÜFE Önem: Yüksek

Türkiye

Bugün yurt içinde haziran ayı sanayi üretim verisi ile TCMB’nin PPK
toplantısı takip edilecektir. Geçen hafta beklentilerin üzerinde
açıklanan ve yıllık olarak politika faizine yakınsayan enflasyon
sonrasında TCMB toplantısı kritik önemde olacaktır. Piyasadaki
konsensüs beklentiler TCMB’nin ağustos ayı PPK toplantısında faiz
oranlarında değişikliğe gitmeyeceği ve politika faizini %19,00 olarak
koruyacağı yönünde şekilleniyor. TCMB’nin faiz kararının yanında
son enflasyon gelişmesinin ardından karar metninde yer alacak
ifadeler ve piyasalarla kurulacak iletişim TL varlıkların seyri
üzerinde belirleyici olacaktır. Ayrıca bu sabah yapılan açıklamaya
göre Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) Güney Kore
Merkez Bankası ile 17,5 milyar TL'lik (2,3 trilyon won) swap
anlaşması yaptı.

Euro Bölgesi

Almanya’da açıklanan temmuz ayı TÜFE rakamı beklentiler
paralelinde aylık bazda %0,9 artış kaydetti ve yıllık TÜFE %3,8
olarak gerçekleşti. Önceki gün açıklanan ZEW güven endekslerinde
artış kaydeden vakaların ve salgın kaynaklı endişelerin etkisi
hissedilirken, Avrupa genelinde salgın cephesindeki gelişmeler
yakından izlenmeye devam ediliyor. Avrupa genelinde aşılama
oranları yüksek seyretmesine karşın Delta varyantına bağlı olarak
vaka sayılarındaki artış dikkat çekiyor. Hükümetler ek kısıtlamaları
hayata geçirirken, aşı olmayanlara yönelik zorlayıcı tedbirleri de
gündeme alıyor. Salgının gidişatı ve artan vakaların ekonomik
görünüm üzerindeki etkileri izlenecektir. 

ABD

Önceki gün 1 trilyon dolarlık altyapı paketini onaylayan ABD
Senatosu dün ise hükümetin sosyal ve çevresel alanlarda daha
fazla harcama yapmasına imkân tanıyacak 3,5 trilyon dolarlık
sosyal bütçe taslağını onayladı. ABD’de dün açıklanan enflasyon
rakamı piyasa beklentilerine büyük ölçüde paralel geldi. Temmuz
ayında enflasyon yıllık bazda %5,4 oranında artış kaydederken,
çekirdek TÜFE aylık bazda %0,4 artış beklentisine karşılık %0,3
oranında yükseliş kaydetti. Son aylarda ABD’de enflasyon
rakamlarında yukarı yönlü sürprizler yaşanırken, enflasyonun
temmuz ayında beklentiler doğrultusunda gelmesi piyasalar
üzerinde ek bir baskı oluşmasının önüne geçti. Fed üyelerinin
konuşmaları takip edilirken, şahin tondaki söylemler ön planda
kalmaya devam ediyor. Başta enflasyon ve istihdam rakamları
olmak üzere ABD ekonomisindeki görünüm ve Fed üyelerinin
açıklamaları gündemdeki yerini korumaya devam edecektir. Bugün
ise ABD tarafında ÜFE ile haftalık işsizlik başvuru rakamları takip
edilecektir.

Piyasa Verileri

Pariteler Son Günlük Değ.
(%)

Haftalık Değ.
(%)

Yılbaşı Değ.
(%)

USDTRY 8.6136 -0.21 0.99 15.85
EURTRY 10.1162 -0.20 0.23 11.17
EURUSD 1.1741 0.02 -0.79 -3.89
GBPUSD 1.3868 -0.01 -0.43 1.41
USDJPY 110.41 -0.03 0.58 6.93

Sepetler Son Günlük Değ.
bp

Haftalık Değ.
bp

Yılbaşı Değ.
bp

½ $ + ½ € 9.3928 4.65 16.90 111.28
Dolar Endeksi 92.8750 -0.70 59.20 293.80
REK 61.3100 - - -86.00

Endeks Vadeliler Son Günlük Değ.
(%)

Haftalık Değ.
(%)

Yılbaşı Değ.
(%)

S&P 500 Yakın Vade 4,439.00 -0.03 0.40 18.41
DAX Yakın Vade 15,824.00 0.08 0.55 15.12
Dow Jones Yakın
Vade 35,379.00 0.02 1.25 16.01

Emtialar Son Günlük Değ.
(%)

Haftalık Değ.
(%)

Yılbaşı Değ.
(%)

Ons Altın 1,751.09 -0.04 -2.94 -7.88
Gram Altın 484.93 -0.23 -1.97 6.78
WTI 69.01 -0.57 -0.19 42.48
BRENT 71.17 -0.26 0.13 38.04
Bakır 4.30 0.68 0.03 22.23

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 17.7100 4.00 33.00 481.00
ABD 10 Yıllık 1.3510 1.40 12.80 43.40
ABD 2 Yıllık 0.2290 1.20 2.50 10.60
Almanya 10 Yıllık -0.4590 0.00 3.90 11.60
Almanya 2 Yıllık -0.7470 -0.30 2.00 -3.40

Gelişmekte Olan
Ülke Kurları Son Günlük Değ.

(%)
Haftalık Değ.

(%)
Yılbaşı Değ.

(%)
USDZAR 14.6522 -0.05 0.90 -0.29
USDIDR 14,393.50 0.05 0.32 3.37
USDTRY 8.6137 -0.21 0.99 15.85
USDRUB 73.4686 -0.02 0.48 -0.90
USDBRL 0.0000 0.00 0.00 0.00
USDCNY 6.4766 -0.04 0.24 -0.86
USDMXN 19.9352 0.02 -0.01 0.21
USDCZK 21.6335 0.02 0.79 0.73
USDHUF 301.2400 -0.05 0.79 1.49
USDPLN 0.0000 0.00 0.00 0.00
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Euro/Dolar

ABD’de son aylarda yukarı yönlü sürpriz yapan TÜFE rakamı
temmuz ayında genel olarak beklentiler paralelinde gerçekleşti.
Beklentiler paralelinde gelen enflasyon verisi sonrasında risk
iştahının güç kazandığı ve doların küresel çapta bir miktar değer
kaybettiği görüldü. Enflasyon sonrasında Euro/Dolar paritesinde
sınırlı da olsa yükselişler izlendi. Fed üyelerinin şahin açıklamaları,
merkez bankalarının erken bir sıkılaşmaya gidebileceğine ilişkin
korkular ve artan vaka sayıları nedeniyle salgın kaynaklı endişeler
risk unsuru olarak izleniyor. Bugün Euro Bölgesi’nde sanayi üretimi
ile ABD’de ÜFE ve işsizlik başvuruları takip edilecek. Bu sabah
yatay bir fiyatlamanın kaydedildiği paritede 1,1735 – 1.1706 ve
1,1685 seviyeleri destek, 1,1754 – 1,1785 ve 1,1812 izlenen direnç
seviyeleridir.

Günlük Pivot Seviyeleri
   1.1808

  1.1781  

 1.1760   

1.1739    

 1.1712   

  1.1685  

   1.1665

GBP/USD

Dün parite tarafında ABD TÜFE verisi takip edildi. ABD’de TÜFE
aylık %0,5 ve yıllık %5,4 ile beklentiler dahilinde gerçekleşti.
Çekirdek TÜFE ise aylık %0,3 (beklenti %0,4) ve yıllık %4,3
(beklenti %4,3) olarak açıklandı. Kısa vadede ABD’de enflasyonun
güçlü kalmaya devam ettiği görüldü. Veri sonrası paritede yukarı
yönlü hareketler görüldü. Bugün İngiltere tarafında büyüme ve
sanayi üretimi verileri takip edilecek. ABD tarafında ise ÜFE ve
haftalık işsizlik maaşı başvuruları verileri izlenecek. Enflasyon verisi
sonrası paritede direnç olarak da 1,3888 – 1,3935 ve 1,3960
seviyeleri izlenebilir. Destek olarak da 1,3835 – 1,3803 ve1,3780
seviyeleri aşağı yönlü hareketlerde destek olarak takip edilebilir.

Günlük Pivot Seviyeleri
   1.3988

  1.3938  

 1.3904   

1.3869    

 1.3819   

  1.3768  

   1.3734
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USD/TRY

Dolar/TL kuru dün 8,5063 ile 8,6824 seviyeleri arasında
dalgalanarak günü 8,6314’den tamamladı. Dün ABD’de TÜFE
verileri açıklandı. Manşet enflasyon beklentiler dahilinde aylık %0,5
olarak gerçekleşirken çekirdek enflasyon aylık %0,3 ile %0,4’lük
beklentinin altında gerçekleşti. Verinin Dolar/TL üzerinde etkisi
sınırlı kaldı. Bugün TCMB faiz kararı takip edilecek. TCMB’nin
faizlerde bir değişikliğe gitmesini beklemiyoruz. ABD tarafında ise
ÜFE verileri izlenecek. Bu sabah TCMB ile Güney Kore arasında
2,3 trilyon Won’luk (17.5 milyar Lira) swap anlaşmasının
imzalandığı haberi sonrası kurda geri çekilmeler görüldü. Dolar/TL,
bu sabah 08:55 itibariyle 8,6084’den işlem görüyor. DXY 92,88
seviyelerinde hareket ediyor.

Günlük Pivot Seviyeleri
   8.8832

  8.7828  

 8.7071   

8.6314    

 8.5310   

  8.4306  

   8.3549

EUR/TRY

Euro/TL kuru dün 10,0306 ile 10,1872 seviyeleri arasında
dalgalanarak günü 10,1363’den tamamladı Dün Avrupa’nın en
büyük ekonomisi olan Almanya’da TÜFE verileri beklentiler
dahilinde gerçekleşti. Almanya’da enflasyon aylık %0,9, yıllık ise
%3,8 olarak açıklandı. Verinin kur üzerinde etkisi sınırlı kaldı. Bugün
yurt içinde TCMB’nin faiz kararı takip edilecek. Karar metninde
verilen mesajlar dikkatle izlenecek. Euro Bölgesi’nde ise sanayi
üretim verileri dışında önemli bir veri akışı bulunmuyor. Bu sabah
TCMB ile Güney Kore arasında 2,3 trilyon Won’luk (17.5 milyar
Lira) swap anlaşmasının imzalandığı haberi izlendi. Euro/TL kuru
bu sabah 08:55 itibari ile 10,11’li seviyelerden fiyatlanıyor.

Günlük Pivot Seviyeleri
   10.3621

  10.2746  

 10.2055   

10.1363    

 10.0489   

  9.9614  

   9.8923
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XAU/USD

Ons altın 1700$ seviyesinin üzerinde tutunma çabasını sürdürüyor.
Dün açıklanan Temmuz ayı ABD TÜFE verisi, aylık bazda
beklentiler paralelinde ve yıllık bazda beklentilerin bir miktar
üzerinde gerçekleşti. Enflasyonda geçici yükseliş beklentisini
destekleyen bir veriydi. Fed'in erken aksiyon almama ihtimali de
devreye girince, altında sınırlı da olsa yukarı yönlü hareketini
sürdürmek istedi. Bugün içinde ABD ÜFE ve haftalık işsizlik
başvuruları takip edilebilir. Dolar endeksi bu sabah 93,00 puanın bir
miktar altında ve ABD 10 yıllık tahvil faizi %1,34 çevresinde. Dünkü
veri her ikisinin de gevşemesini desteklediği gibi altının da fiyat
hareketini olumlu etkiledi. Ons altın için 1767$ - 1786$ - 1807$
direnç noktaları, 1735$ - 1716$ - 1694$ destek noktaları olarak
bulunuyor.

Günlük Pivot Seviyeleri
   1,793.11

  1,773.79  

 1,762.79   

1,751.79    

 1,732.47   

  1,713.15  

   1,702.15

DAX Yakın Vade

ABD’de beklentiler doğrultusunda gelen enflasyon rakamı
sonrasında küresel hisse piyasalarında yükseliş eğiliminin
korunduğu görüldü. Almanya’da da dün açıklanan enflasyon
rakamları beklentiler paralelinde yıllık bazda %3,8 olarak
gerçekleşti. Ekonomik veri akışları ve salgın kaynaklı gelişmeler
gündemdeki yerini ve önemini korumaktadır. Avrupa borsaları son
dönemdeki yükseliş eğilimini sürdürerek dün günü yükselişlerle
tamamlarken, DAX vadeli kontratı da günü %0,29’luk yükselişle
15.812 puandan tamamladı. Zirvelerini yenilen DAX vadelisinde bu
sabah yataya yakın bir seyir izlenirken, yükselişlerde 15.890 -
15.950 ve 16.050 seviyeleri direnç olarak takip edilebilir. Geri
çekilmelerde ise 15.780 – 15.685 ve 50 günlük üssel ortalama
(15.560) destek konumunda bulunmaktadır. 

Günlük Pivot Seviyeleri
   0.00

  0.00  

 0.00   

0.00    

 0.00   

  0.00  

   0.00
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Dow Jones Yakın Vade

Dow Jones endeksi dünü %0,62 yükselişle 35.484 seviyesinden
tamamladı. Endeks 35.501 ile tüm zamanların en yüksek seviyesini
test etti. ABD TÜFE Temmuz ayında yıllıkta beklentinin bir miktar
üzerinde, aylıkta beklentiler paralelinde açıklandı. Enflasyonda
yükselişin geçici olduğunu destekleyen bir veri olurken, Fed'in erken
aksiyon alma ihtimalini de törpüleyince dün endekste alıcılı seyirleri
destekledi. Ayrıca, Senato'nun onayladığı 1 Trilyon $'lık altyapı
paketi sonrası 3,5 Trilyon $'lık bütçe taslağını da onaylaması,
piyasaları olumlu etkiledi. Bugün ABD ÜFE ve haftalık işsizlik
başvuruları takip edilecek. Bu sabah ABD vadelileri karışık
seyrediyor. Sözleşme için 35.297 - 35.192 ve 35.079 destek
noktaları, 35.428 - 35.581 - 35.676 direnç noktaları olarak
izlenebilir.

Günlük Pivot Seviyeleri
   35,763.33

  35,578.67  

 35,475.33   

35,372.00    

 35,187.33   

  35,002.67  

   34,899.33

S&P 500 Yakın Vade

S&P 500 endeksi 4.449 ile tüm zamanların en yüksek seviyesini
test ederken, kapanışı %0,25 artışla 4.447 puandan gerçekleştirdi.
Temmuz ayında ABD TÜFE aylık tarafta beklenti dahilinde, yıllıkta
beklentinin bir miktar üzerinde gerçekleşti. Ancak, enflasyonda
yükselişin geçici olduğunu destekleyen bir veri olması, Fed'in erken
aksiyon alma ihtimalini de törpüledi. Dolayısıyla dün endekste yeni
zirve seviyesi test edildi. Senato, 1 Trilyon $'lık altyapı paketini
onaylamasının ardından 3,5 Trilyon $'lık bütçe taslağını da
onaylayınca, dün endeksi destekledi. Bugün ABD ÜFE ve haftalık
işsizlik başvuruları açıklanacak. Bu sabah vadeliler karışık işlem
görüyor. Sözleşme için 4.445 - 4.456 - 4.464 direnç noktaları, 4.431
- 4.422 - 4.413 destek noktaları olarak takip edilebilir.

Günlük Pivot Seviyeleri
   4,471.42

  4,457.33  

 4,448.92   

4,440.50    

 4,426.42   

  4,412.33  

   4,403.92
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Brent Petrol

Petrol fiyatları, ABD Beyaz Saray'dan gelen açıklamalar sonrası
ivme kaybetmesine karşın sonrasında kayıplarını telafi etmeye
başladı. Biden yönetimi temsilcileri, OPEC ve OPEC+ grubunun en
son aldığı günlük 400 bin varillik üretim artışının yeterli olmadığını
düşündüklerini ifade edince, OPEC daha fazla petrol üretebilir
baskısı kısa soluklu petrol fiyatlarının düşüşüne neden oldu. Ancak,
OPEC üreticilerinin vaka sayılarındaki gidişatı görmeden üretim
artışına sıcak bakmadıklarına yönelik geçtiğimiz toplantıda verilen
mesajlar düşünülünce, bu düşüşün önüne geçti. ABD tarafından
buna benzer ifadeler gelmeye devam edebilir bu durumda bir süre
daha petrol fiyatlarını rahatsız edebilir. Brent petrol için 70,71$ -
69,75$ - 68,45$ destekler, 72,37$ - 73,35$ ve 74,48$ direnç
noktaları. 

Günlük Pivot Seviyeleri
   74.76

  73.10  

 72.23   

71.36    

 69.70   

  68.04  

   67.17

USD/JPY

Temmuz ayında ABD TÜFE verisi aylık bazda beklentiler dahilinde
ve yıllık bazda beklentilerin bir miktar üzerinde açıklandı. Fed
enflasyondaki yükselişin geçici olduğunu ve bu açıdan endişeli
olmadıklarını her seferinde belirtiyordu. Dünkü veri bu ifadeleri
destekler gibiydi ve Fed'in erken aksiyon alma ihtimalini de
törpüleyince, küresel çapta Dolarda bir miktar gevşeme görülürken,
ABD 10 yıllık tahvil faizinde de benzer harekete neden oldu. Dolar
endeksinin sınırlı da olsa 93,00 puanın altına sarkması ve 10 yıllığın
%1,37'lerden %1,34'lere doğru düşüşü, USD/JPY paritesinin de
yatay bir seyir izlemesini sağladı. Bugün için ABD ÜFE ve haftalık
işsizlik başvuruları takip edilebilir. Paritede 110,23 - 110,02 ve
109,83 destek noktaları, 110,54 - 110,73 ve 110,97 direnç noktaları
olarak izlenebilir.

Günlük Pivot Seviyeleri
   111.21

  111.01  

 110.72   

110.44    

 110.23   

  110.02  

   109.74
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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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