
Forex Bülten 13 Ağustos 2021

Piyasa Gündemi

TCMB dünkü toplantısında beklentilerle uyumlu olarak faiz
oranlarında değişikliğe gitmedi. Karar metninde sıkı duruş
ifadelerinin korunduğu görülürken, karar sonrasında TL varlıklarda
pozitif fiyatlama devam etti. ABD’de ÜFE rakamı beklentilerin
üzerinde gelirken, işsizlik başvurularında ise düşüş devam etti.
Enflasyon gelişmeleri, merkez bankalarının izleyeceği yol haritası
ve salgın kaynaklı gelişmeler ana gündemi oluşturmaya devam
ediyor. 

Açıklanacak Önemli Ekonomik Veriler  
     
•    10:00 Türkiye – Cari İşlemler Dengesi Önem: Yüksek
•    17:00 ABD – Michigan Tüketici Güveni Önem: Yüksek

Türkiye

Sanayi üretimi haziran ayında %2,3 oranında artış kaydederken,
açıklanan bu rakam 2020 Temmuz’dan bu yana en güçlü aylık
bazda yükseliş oldu. Geçen yılın aynı dönemine göre de artış
%23,9 olarak gerçekleşti. Dün yurt içinde en önemli gelişme Türkiye
Cumhuriyet Merkez Bankası’nın (TCMB) PPK toplantısıydı. TCMB
gerçekleştirdiği toplantıda piyasa beklentilerine paralel faiz
oranlarında değişikliğe gitmedi. Karar metnindeki ifadelerde mevcut
sıkı duruşun kararlılıkla sürdürüleceği ve politika faizinin enflasyon
üzerinde oluşturulmaya devam edeceği mesajları korundu. TCMB
kararı sonrasında TL varlıklarda pozitif havanın devam ettiği
görüldü.  Bugün ise yurt içinde haziran ayı cari işlemler dengesi ile
akşam piyasa kapanışından sonra Fitch’in kredi ve not
değerlendirmesi takip edilecek. Piyasadaki konsensüs beklentiler
1,1 milyar dolar cari açık oluşacağı yönünde şekilleniyor. 

Euro Bölgesi

Euro Bölgesi’nde haziran ayı sanayi üretimi aylık bazda %0,3
oranında daralma gösterirken, sanayi üretimindeki yıllık değişim
%9,7 olarak kaydedildi. 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 yakından izlenecektir. Bugün Euro Bölgesi'nde
haziran ayı dış ticaret dengesi takip edilecek.

ABD

ABD'de temmuz ayında yıllık üretici enflasyonu %7,8 ile veri setinin
en yüksek seviyesine çıktı. ABD'de son tüketici enflasyonu verisi
ılımlı bir artışa işaret ederken, üretici fiyatlarına yönelik gösterge
enflasyonist baskıların devam ettiği sinyali verdi. ABD'de üretici fiyat
endeksi (ÜFE), Temmuz'da yüzde 0,6’lık artış beklentilerini aşarak,
yüzde 1 arttı. ABD’de enflasyon gelişmeleri ve enflasyonun kalıcı
yoksa geçici mi olduğuna yönelik tartışmalar yakından izlenmeye
devam edilecektir. Haftalık işsizlik başvuruları ise 375 bin olarak
gerçekleşirken, üçüncü haftada da düşüşünü sürdürdü. ABD
cephesinde enflasyon gelişmeleri ve istihdam tarafında kaydedilen
toparlanma Fed’in izleyeceği yol haritası üzerinde belirleyici
olacaktır. 

Piyasa Verileri

Pariteler Son Günlük Değ.
(%)

Haftalık Değ.
(%)

Yılbaşı Değ.
(%)

USDTRY 8.5641 0.10 -0.78 15.18
EURTRY 10.0638 0.25 -0.89 10.59
EURUSD 1.1738 0.07 -0.22 -3.92
GBPUSD 1.3812 0.04 -0.44 1.00
USDJPY 110.40 -0.01 0.15 6.91

Sepetler Son Günlük Değ.
bp

Haftalık Değ.
bp

Yılbaşı Değ.
bp

½ $ + ½ € 9.3113 -8.15 0.50 103.13
Dolar Endeksi 92.9680 -2.40 18.90 303.10
REK 61.3100 - - -86.00

Endeks Vadeliler Son Günlük Değ.
(%)

Haftalık Değ.
(%)

Yılbaşı Değ.
(%)

S&P 500 Yakın Vade 4,453.25 -0.03 0.54 18.79
DAX Yakın Vade 15,936.00 -0.01 1.16 15.93
Dow Jones Yakın
Vade 35,403.00 0.00 0.89 16.09

Emtialar Son Günlük Değ.
(%)

Haftalık Değ.
(%)

Yılbaşı Değ.
(%)

Ons Altın 1,755.86 0.18 -0.45 -7.63
Gram Altın 483.46 0.20 -1.23 6.46
WTI 68.05 -0.99 0.18 40.50
BRENT 70.32 -0.91 0.20 36.37
Bakır 4.28 -0.11 -0.83 21.78

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 17.4700 -24.00 -5.00 457.00
ABD 10 Yıllık 1.3480 -2.10 4.50 43.10
ABD 2 Yıllık 0.2290 0.40 1.70 10.60
Almanya 10 Yıllık -0.4600 -0.10 3.80 11.50
Almanya 2 Yıllık -0.7480 -0.40 1.90 -3.50

Gelişmekte Olan
Ülke Kurları Son Günlük Değ.

(%)
Haftalık Değ.

(%)
Yılbaşı Değ.

(%)
USDZAR 14.7940 0.08 1.10 0.68
USDIDR 14,382.30 0.17 -0.43 3.29
USDTRY 8.5641 0.10 -0.78 15.18
USDRUB 73.6251 0.03 0.77 -0.69
USDBRL 5.2536 0.02 0.39 1.16
USDCNY 6.4777 -0.02 -0.09 -0.84
USDMXN 19.9656 0.04 -0.39 0.36
USDCZK 21.6356 -0.01 0.16 0.74
USDHUF 300.6450 -0.10 -0.11 1.29
USDPLN 3.8979 -0.12 0.26 4.41
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Euro/Dolar

ABD’de temmuz ayı ÜFE verisi piyasa beklentilerinin üzerinde güçlü
bir artış kaydetti. Haftalık işsizlik başvurularında ise düşüş eğiliminin
korunduğu görüldü. ABD tarafında ekonomik veriler güçlü seyrini
sürdürürken, enflasyon endişeleri ve istihdam verilerindeki
iyileşmeye bağlı olarak Fed’in piyasalarla kuracağı iletişim yakından
takip edilecektir. Euro Bölgesi’nde ise sanayi üretimi haziran ayında
%0,3 oranında daralma kaydetti. Fed üyelerinin açıklamaları,
merkez bankalarının erken bir sıkılaşmaya gidebileceğine ilişkin
korkular ve artan vaka sayıları nedeniyle salgın kaynaklı endişeler
risk unsuru olarak gündemde kalmaya devam ediyor. Bu sabah
yatay bir fiyatlamanın kaydedildiği paritede 1,1724 – 1.1706 ve
1,1685 seviyeleri destek, 1,1754 – 1,1785 ve 1,1812 izlenen direnç
seviyeleridir.

Günlük Pivot Seviyeleri
   1.1771

  1.1760  

 1.1745   

1.1730    

 1.1719   

  1.1708  

   1.1693

GBP/USD

Dün İngiltere’de ekonomik büyüme ikinci çeyrekte beklentilerine
paralel %4,8 düzeyinde gerçekleşti. Sanayi üretimi ise aylık
beklentilerin üzerinde %0,7 olarak açıklandı. İngiltere’de açıklanan
verilerin parite üzerinde etkisi sınırlı kaldı. ABD tarafında ise üfe
aylık %1 ve yıllık %7,8 olarak beklentilerin üzerinde artışa işaret etti.
Üfe verisindeki güçlü duruş sonrası ABD’de kalıcı enflasyon
endişeleri tekrar gündeme gelmesi ile paritede satışların
ivmelendiğini görüldü. Bugün ABD’de Michigan tüketici güven
endeksi dışında önemli bir veri akışı bulunmuyor. ABD üfe verisi
sonrası satıcılı seyreden paritede destek olarak 1,3795 - 1,3765 ve
1,3720 seviyeleri takip edilebilir. Direnç olarak da 1,3835 – 1,3888
ve 1,3935 seviyeleri izlenebilir.

Günlük Pivot Seviyeleri
   1.3943

  1.3911  

 1.3859   

1.3807    

 1.3775   

  1.3743  

   1.3691
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USD/TRY

Dolar/TL kuru dün 8,5075 ile 8,6351 seviyeleri arasında
dalgalanarak günü 8,5553’den tamamladı. Dün Güney Kore ile 2,3
trilyon Won’luk (17.5 milyar Lira) swap anlaşması haberi ve TCMB
faiz kararı takip edildi. TCMB faizlerde bir değişikliğe gitmedi. Karar
metninde para politikasında sıkı duruşun süreceği ve politika
faizinin enflasyonun üzerinde bir düzeyde tutulacağı belirtildi. Karar
sonrası kurda düşüş eğilimi görülürken ABD’de beklentilerin
üzerinde gelen üfe verisi sonrası düşüş eğilimi yerini yatay harekete
bıraktı. Bugün yurt içinde Fitch’in kredi notu değerlendirme raporu
ve cari denge verisi izlenecek olup Haziran ayı cari açık
beklentimiz-1.1 milyar dolar düzeyindedir. Dolar/TL, bu sabah 08:30
itibariyle 8,5691 seviyesinde bulunuyor.

Günlük Pivot Seviyeleri
   8.7521

  8.6936  

 8.6244   

8.5553    

 8.4968   

  8.4384  

   8.3692

EUR/TRY

Euro/TL dün 10,0112 ile 10,1543 seviyeleri arasında dalgalanarak
günü 10,0384’den tamamladı Dün Euro Bölgesi sanayi üretimi
beklentilerin altında aylık %-0,3 olarak gerçekleşti. Yurt içinde ise
Güney Kore ile swap anlaşması ve TCMB faiz kararı takip edildi.
TCMB faizlerde bir değişikliğe gitmeyerek politika faizini %19
düzeyinde sabit bıraktı. Karar metninde para politikasında sıkı
duruş ve politika faizinin enflasyonun üzerinde bir düzeyde
oluşturulacağı belirtildi. Karar sonrası Euro/TL’de aşağı yönlü
hareketler görüldü. Bugün yurt içinde Fitch’in kredi notu
değerlendirme raporu ve cari denge verisi izlenecek olup Haziran
ayı cari açık beklentimiz-1.1 milyar dolar düzeyindedir. Euro/TL kuru
bu sabah 08:30 itibari ile 10,0666 seviyesinde bulunuyor.

Günlük Pivot Seviyeleri
   10.2679

  10.2111  

 10.1248   

10.0384    

 9.9816   

  9.9248  

   9.8385
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XAU/USD

Ons altın 1750$ seviyesinin üzerinde tutunma çabasını sürdürüyor.
Dolar endeksi 93,00 puanın bir miktar altında ve ABD 10 yıllık tahvil
faizi de %1,35 çevresinde. Küresel piyasalarda yeni bir gelişmenin
bulunmaması, altının da 1750$ üzerindeki hareketini destekliyor.
Dün ABD verilerinde, haftalık işsizlik maaşı başvurularında düşüş,
ABD ÜFE verisinde yıllık bazda artış kaydedildi. Verilerin etkisi
piyasalarda ciddi bir oynaklığa neden olmadığı için altında da sakin
görünüm korundu. Bugün içinde ABD'de veriler var, altın için takip
edilebilir. Dolar endeksi bugün 93,00 puan üzerine doğru hareketine
başlaması durumunda altını da baskılayabilir. Ons altın için 1741$ -
1724$ - 1707$ destek noktaları olurken, yukarıda 1767$ - 1783$ ve
1802$ direnç noktaları olarak karşımıza çıkıyor. 

Günlük Pivot Seviyeleri
   1,776.26

  1,767.20  

 1,759.92   

1,752.64    

 1,743.57   

  1,734.51  

   1,727.23

DAX Yakın Vade

Euro Bölgesi’nde sanayi üretimi aylık bazda %0,3 oranında daralma
kaydetti. Avrupa genelinde artış kaydeden vaka sayıları ve merkez
bankalarının erken bir sıkılaşmaya gidebileceğine ilişkin endişeler
aşağı yönlü risk unsuru olarak izleniyor. Buna karşın son haftalarda
yukarı yönlü bir seyrin etkili olduğu Avrupa borsalarında pozitif hava
korunmaya devam ediyor. Avrupa borsaları dün günü genel olarak
yükselişlerle tamamlarken, DAX vadeli kontratı da günü %0,79’luk
yükselişle 15.937 puandan tamamladı. Zirvelerini yenilemeye
devam eden DAX vadelisinde bu sabah yataya yakın bir seyir etkili
olurken, yükselişlerde 16.000 – 16.065 ve 16.165 seviyeleri direnç
olarak takip edilebilir. Düzeltme hareketlerinde ise 15.880 – 15.804
ve 15.713 seviyeleri destek konumunda bulunmaktadır. 

Günlük Pivot Seviyeleri
   16,164.33

  16,065.67  

 16,001.33   

15,937.00    

 15,838.33   

  15,739.67  

   15,675.33
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Dow Jones Yakın Vade

Dow Jones endeksi dünü %0,04 yükselişle 35.499 seviyesinden
tamamladı. Endeks 35.510 ile tüm zamanların en yüksek seviyesini
test etti. Dün açıklanan verilerde, haftalık işsizlik başvurularında
düşüş, ABD ÜFE verisinde yıllık bazda artış görüldü. Verilerin etkisi
sınırlı kaldı. Fed üyelerinden gelen açıklamalarda, varlık alım
programı için en kısa zamanda aksiyon alınması gerektiği yönünde.
Sınırlı bir baskı yaratmasına karşın endekslerin dün seyrini çok
etkilemedi. ABD endeksleri dünde temkinli seyrini korumayı
başardı. Bugün ABD'de açıklanacak veri var ancak etki sınırlı
olabilir. Bu sabah vadeli piyasada endekslerde karışık seyirler
izleniyor. Sözleşme için 35.459 - 35.581 - 35.687 direnç noktaları
olarak takip edilebilir. Geri çekilmelerde, 35.339 - 35.242 ve 35.129
destek noktaları.

Günlük Pivot Seviyeleri
   35,658.00

  35,548.00  

 35,475.00   

35,402.00    

 35,292.00   

  35,182.00  

   35,109.00

S&P 500 Yakın Vade

S&P 500 endeksi 4.461 ile yeni zirvesini test ederken kapanışı
zirvenin bir miktar altında %0,30 artışla 4.460 puandan
gerçekleştirdi. Dün açıklanan ABD verilerinde, ÜFE'de yıllık bazda
artış ve haftalık işsizlik maaşı başvurularında da düşüş vardı. Fed
üyelerinden açıklamalarda gün içerisinde izlendi. Tahvil alım
programının daha fazla bekletilmeden başlanması gerektiği
şeklinde açıklamalar vardı. Verilerin ve Fed üyelerinin etkisi, ABD
endeksleri üzerinde sınırlı kaldı ve endeksler günü artışla
tamamlamış oldu. Endekslerdeki temkinli görünüm sürüyor. Bugün
içinde açıklanacak ABD verileri var ancak oynaklık yaratmayabilir.
Bu sabah vadelilerde karışık seyirler var. Sözleşme için 4.445 -
4.435 - 4.425 destek noktaları olarak takip edilebilir. Yukarıda 4.457
- 4.471 ve 4.482 direnç noktaları. 

Günlük Pivot Seviyeleri
   4,489.75

  4,473.00  

 4,463.75   

4,454.50    

 4,437.75   

  4,421.00  

   4,411.75
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Brent Petrol

Brent petrol bu hafta 67,00$ seviyesine doğru düşüşün ardından bu
seviyeden gelen tepkilerle 70,00$ üzerindeki seyrini korumayı
sürdürüyor. Delta varyantına dair endişeler, ABD Beyaz Saray'dan
üretim artışı talebinin gelmesi, petrol fiyatlarını baskılamış ve geri
çekilmeler görülmüştü. Dün, Uluslararası Enerji Ajansı (IEA) aylık
raporunda, bu yılın kalanı için talep beklentisini düşürdüğünü ve
varyant nedeniyle talep üzerinde bir baskı oluşabileceğine dikkat
çekti. En son yayınladıkları raporda, OPEC ve OPEC+ grubunun
üretimde artış yapması gerektiğini belirtirken, bu raporda varyant
endişesi hakimdi. Bu durumda, üretim artışı baskılarının azalmasını
sağlayabilir. Brent petrol için 70,27$ - 69,27$ - 68,08$ destek
noktaları olurken, 71,40$ - 72,50$ - 73,57$ direnç noktaları olarak
bulunuyor.

Günlük Pivot Seviyeleri
   72.79

  72.22  

 71.59   

70.96    

 70.39   

  69.82  

   69.19

USD/JPY

USD/JPY paritesi 110,30-110,60 dar bir aralıkta seyrini sürdürüyor.
Bu hafta açıklanan ABD verilerinin etkisi parite üzerinde sınırlı
hissedildi. Dün ABD'de haftalık işsizlik maaşı başvuruları düşüş
kaydederken, ÜFE verisinde de yıllık bazda artış görüldü. Ancak
veriler parite üzerinde ciddi bir oynaklığa neden olmadı. Son
günlerde, Fed üyelerinden gelen açıklamalarda izleniyor.
Çoğunlukla, varlık alım konusunda hızlı hareket edilmesi
gerektiğine dikkat çekiliyor. Bu sabah Dolar endeksi 93,00 puanın
bir miktar altında seyrediyor. Bugün için ABD'den açıklanacak
veriler bulunuyor ancak parite üzerinde yansıması pek
hissedilmeyebilir, sınırlı kalabilir. USD/JPY paritesi için 110,30 -
110,13 - 109,96 destek noktaları olurken, yukarıda 110,54 - 110,68 -
110,83 direnç noktaları olarak izlenebilir.  

Günlük Pivot Seviyeleri
   110.76

  110.66  

 110.53   

110.41    

 110.30   

  110.19  

   110.06
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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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