
Forex Bülten 16 Ağustos 2021

Piyasa Gündemi

Cuma günü piyasa kapanışından sonra Fitch yaptığı
değerlendirmede Türkiye’nin kredi notu ve görünümünde bir
değişikliğe gitmedi. Küresel çapta devam eden ekonomik
toparlanma, aşılama çalışmaları ve bol likiditenin katkısıyla son
haftalarda risk iştahı genel olarak gücünü korurken, enflasyon
gelişmelerine bağlı olarak erken sıkılaşma endişeleri ve salgın
kaynaklı riskler aşağı yönlü risk başlıkları olarak gündemdeki yerini
ve önemini korumaya devam ediyor. 

Açıklanacak Önemli Ekonomik Veriler  
     
•    11:00 Türkiye – Bütçe Dengesi Önem: Orta

Türkiye

Cuma günü yurt içinde cari işlemler dengesi açıklandı. Türkiye
ekonomisi haziran ayında piyasa beklentilere paralel olarak 1,13
milyar dolar cari açık verdi. Açıklanan rakam son 8 ayın en düşük
cari açık rakamı olarak kaydedildi. Perşembe günkü TCMB kararı
sonrasında TL varlıklarda etkili olan pozitif hava cuma günü de
genel olarak korundu. Cuma günü piyasa kapanışından sonra
Fitch’in kredi ve not değerlendirmesi takip edildi. Fitch, Türkiye’nin
kredi notunu “BB-” görünümünü ise “durağan” olarak teyit etti.
Bugün yurt içinde temmuz ayı bütçe dengesi rakamları
açıklanacaktır. 

Euro Bölgesi

Euro Bölgesi’nde cuma günü veri akışı sakin seyrederken, haziran
ayı dış ticaret dengesi 18,1 milyar euro fazla verdi. Avrupa
borsalarında son haftalarda pozitif bir seyir kaydedilirken, 1999’dan
bu yana kaydedilmiş en uzun soluklu artış trendi yakalanmış oldu.
Ancak Avrupa genelinde aşılama oranları yüksek seyretmesine
karşın Delta varyantına bağlı olarak vaka sayılarındaki artış
gündemdeki yerini korumaya devam ediyor. Salgın cephesindeki
gelişmeler ile ekonomik veri akışları yakından takip edilecektir. Vaka
artışlarına bağlı olarak kısıtlamaların gündeme gelmesi ve
ekonomik toparlanma üzerinde baskı oluşturması önemli aşağı
yönlü riskler arasında yer almaktadır. 

ABD

Cuma günü açıklanan temmuz ayı Michigan güven endeksi
beklentilerin altında kalarak 70,2 olarak açıklandı. Salgın kaynaklı
endişeler güven endeksleri üzerinde baskı oluşturuyor. Bununla
birlikte ABD borsaları da rekorlarını yenilemeye devam ederken,
genel olarak küresel hisse piyasalarında olumlu hava korunuyor.
Aşılama çalışmaları, devam eden ekonomik toparlanma, güçlü
gelen finansal sonuçlar ve bol likidite riskli varlıkları destekliyor.
Ancak salgın kaynaklı endişeler ve merkez bankalarının erken bir
sıkılaşmaya gidebileceğine ilişkin korkular gündemdeki yerini
koruyor. Vaka artışları ve alınan ek tedbirler yakından takip
edilirken, Amerikan Gıda ve İlaç Dairesi (FDA) bağışıklık sistemi
baskılanan Amerikalıların Kovid-19 aşısının 3. dozunu
olabileceklerini açıkladı. Fed yetkililerinden Minneapolis Fed
Başkanı Neel Kashkari, varlık alımlarının azaltılmaya
başlamasından önce birkaç güçlü istihdam verisine daha ihtiyaç
olduğuna işaret etti.

Piyasa Verileri

Pariteler Son Günlük Değ.
(%)

Haftalık Değ.
(%)

Yılbaşı Değ.
(%)

USDTRY 8.5155 -0.10 -1.60 14.53
EURTRY 10.0443 -0.11 -0.97 10.38
EURUSD 1.1790 -0.06 0.44 -3.50
GBPUSD 1.3849 -0.12 0.02 1.27
USDJPY 109.39 -0.20 -0.82 5.94

Sepetler Son Günlük Değ.
bp

Haftalık Değ.
bp

Yılbaşı Değ.
bp

½ $ + ½ € 9.2953 -1.60 -5.60 101.53
Dolar Endeksi 92.5710 4.80 -43.10 263.40
REK 61.3100 - - -86.00

Endeks Vadeliler Son Günlük Değ.
(%)

Haftalık Değ.
(%)

Yılbaşı Değ.
(%)

S&P 500 Yakın Vade 4,452.25 -0.23 0.60 18.77
DAX Yakın Vade 15,903.00 -0.41 0.97 15.69
Dow Jones Yakın
Vade 35,312.00 -0.30 0.90 15.79

Emtialar Son Günlük Değ.
(%)

Haftalık Değ.
(%)

Yılbaşı Değ.
(%)

Ons Altın 1,774.36 -0.29 2.59 -6.65
Gram Altın 485.83 -0.47 1.02 6.98
WTI 67.33 -0.60 0.84 39.01
BRENT 69.47 -0.70 0.59 34.72
Bakır 4.26 -1.14 0.95 21.22

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 0.00 -34.00 457.00
ABD 10 Yıllık 1.2590 -2.90 -6.40 34.20
ABD 2 Yıllık 0.2010 -1.20 -2.30 7.80
Almanya 10 Yıllık -0.4640 0.10 -0.70 11.10
Almanya 2 Yıllık -0.7380 0.00 0.50 -2.50

Gelişmekte Olan
Ülke Kurları Son Günlük Değ.

(%)
Haftalık Değ.

(%)
Yılbaşı Değ.

(%)
USDZAR 14.7655 0.26 -0.12 0.48
USDIDR 14,380.60 0.12 -0.14 3.28
USDTRY 8.5130 -0.13 -1.63 14.49
USDRUB 73.3685 0.07 -0.42 -1.03
USDBRL 5.2490 0.00 0.25 1.07
USDCNY 6.4771 0.00 -0.14 -0.85
USDMXN 19.9051 0.14 -0.86 0.06
USDCZK 21.5569 0.15 -0.27 0.37
USDHUF 298.9940 0.04 -0.60 0.74
USDPLN 3.8723 0.02 -0.46 3.72
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Euro/Dolar

ABD’de haziran ayında 81,2 olarak açıklanan Michigan güven
endeksi temmuz ayında 70,2 seviyesi geriledi. Piyasa beklentilerinin
altında kalan ve zayıflama gösteren veride salgın kaynaklı
endişelerin etkisi hissedildi. Ekonomik toparlanma ve aşılama
çalışmaları riski iştahını desteklerken, merkez bankalarının erken
bir sıkılaşmaya gidebileceğine ilişkin korkular ve artan vaka sayıları
nedeniyle salgın kaynaklı endişeler ise aşağı yönlü risk unsuru
olarak gündemdeki yerini korumaktadır. Fed üyelerinin açıklamaları
ve Fed’in izleyeceği yol haritası doların ve paritenin seyri üzerinde
temel belirleyici olacaktır. Cuma günü yükselişlerin izlendiği ve bu
sabah yatay bir fiyatlamanın kaydedildiği paritede 1,1771 – 1.1750
ve 1,1706 seviyeleri destek, 1,1806 – 1,1828 ve 1,1870 izlenen
direnç seviyeleridir.

Günlük Pivot Seviyeleri
   1.1902

  1.1854  

 1.1825   

1.1797    

 1.1748   

  1.1700  

   1.1671

GBP/USD

Geçen hafta ABD tarafında tüfe verileri beklentiler dahilinde
gerçekleşerek son dönemlerdeki artış hızının durduğuna işaret etti.
ABD üfe verilerinde ise artış hızının devam ettiği görüldü. ABD üfe
verileri sonrası dolar endeksinde yukarı yönlü hareketler görülse de
haftanın son işlem gününde dolar endeksinde değer kayıpları
yaşandı. Bu hafta Fed başkanı Powell’ın konuşması, Temmuz ayı
FOMC toplantı tutanakları ve İngiltere tüfe verileri en önemli
gündem maddeleri. Bugün önemli bir veri akışı bulunmuyor.
Paritede teknik anlamda destek olarak 1,3820 – 1,3791 ve 1,3765
seviyeleri takip edilebilir. Direnç olarak da 1,3888 - 1,3910 ve
1,3960 seviyeleri izlenebilir.

Günlük Pivot Seviyeleri
   1.3982

  1.3929  

 1.3897   

1.3865    

 1.3812   

  1.3759  

   1.3727
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USD/TRY

Dolar/TL kuru Cuma günü 8,5075 ile 8,5811 seviyeleri arasında
dalgalanarak günü 8,5243’dan tamamladı. Geçen hafta TCMB faiz
oranlarında bir değişikliğe gitmeyerek politika faizini %19 düzeyinde
sabit bıraktı. Karar metninde politika faizinin enflasyon üzerinde bir
düzeyde tutulacağı vurgulandı. Cuma yurt içinde cari açık
beklentilerimize paralel -1,13 milyar dolar düzeyinde açıklanırken
Fitch Türkiye’nin kredi notunu “BB-“ ve görünümü “durağan” olarak
teyit etti. Fitch, 2021 yılsonu enflasyon tahminini %16,9 ve 2021
büyüme beklentisini %7,9 olarak açıkladı. Bugün yurt içinde bütçe
dengesi verisi dışında önemli bir veri akışı bulunmuyor. Dolar/TL, bu
sabah 08:10 itibariyle 8,5202’den işlem görüyor.

Günlük Pivot Seviyeleri
   8.6413

  8.6112  

 8.5677   

8.5243    

 8.4942   

  8.4641  

   8.4206

EUR/TRY

Euro/TL Cuma günü 9,9998 ile 10,0962 seviyeleri arasında
dalgalanarak günü 10,0554’den tamamladı. Geçen hafta Güney
Kore ile yapılan swap anlaşması ve TCMB’nin faizleri sabit
bırakarak fiyat istikrarı vurgusu yapması kur tarafında iyimserliği
artırdı. Cuma akşamı beklentilerimiz dahilinde gelen Haziran ayı
cari açık verisi -1,13 milyar dolar ile cari açığın daraldığına işaret
etti. Cuma günü Fitch Türkiye’nin kredi notunu “BB-“ ve görünümü
“durağan olarak teyit etti. Fitch, 2021 yılsonu enflasyon tahminini
%16,9 ve 2021 büyüme beklentisini %7,9 olarak açıkladı. Bugün
önemli bir veri akışı bulunmuyor. Euro/TL kuru bu sabah 08:30
itibari ile 10,0512 seviyesinde bulunuyor.

Günlük Pivot Seviyeleri
   10.1975

  10.1469  

 10.1011   

10.0554    

 10.0047   

  9.9541  

   9.9083
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XAU/USD

Ons altın geçtiğimiz hafta 1687$ seviyesinden aldığı destekle yukarı
yönlü hareketini sürdürüyor. Cuma günü 1779$ seviyesinden
kapanış görülen ons altın bu sabah itibariyle bu seviyenin bir miktar
altında hafif satıcılı seyrediyor. Dolar endeksinin 93,00 puan
altındaki seyri ve ABD 10 yıllık tahvil faizinin %1,25 çevresinde
olması, ons altının bu hareketini destekliyor. Altında ana resimde
hala çok güçlü bir seyir yok ama kısa vadeli Dolardaki geri
çekilmeler, altının sınırlı da olsa belli seviyelerde tutunmasını
sağlıyor. Bugün için ABD'den ikincil düzey veriler açıklanacak,
verilerin altın üzerinde etkisi pek hissedilmeyebilir. Ons altın için
1764$ - 1753$ - 1742$ destekler olarak takip ediliyor. Yukarıda
1783$ - 1794$ - 1805$ direnç noktaları olarak karşımıza çıkıyor. 

Günlük Pivot Seviyeleri
   1,817.63

  1,798.91  

 1,789.23   

1,779.55    

 1,760.84   

  1,742.12  

   1,732.44

DAX Yakın Vade

Son dönemde yukarı yönlü bir seyrin etkili olduğu Avrupa
borsalarında geçen haftada da pozitif hava korundu. Böylece
Avrupa borsaları 1999’dan beri görülen en uzun soluklu yükseliş
trendini yakalamış oldu. Merkez bankalarının piyasalarla kuracağı
iletişim, ekonomik veri akışları, salgın kaynaklı gelişmeler
gündemdeki önemini korumaktadır. Avrupa borsaları cuma gününü
yükselişlerle tamamlarken, zirvelerin yenilendiği DAX vadeli kontratı
da günü %0,20’lik yükselişle 15.969 puandan tamamladı. Delta
endişeleri nedeniyle bu sabah hafif satıcılı bir seyrin izlendiği DAX
vadelisinde geri çekilmelerde 15.850 – 15.746 ve 15.685 seviyeleri
destek olarak takip edilebilir. Yükselişlerde ise 15.967 – zirve
seviyesinin bulunduğu 16.024 ve 16.120 seviyeleri direnç
konumunda bulunmaktadır. 

Günlük Pivot Seviyeleri
   16,126.00

  16,075.00  

 16,022.00   

15,969.00    

 15,918.00   

  15,867.00  

   15,814.00
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Dow Jones Yakın Vade

Dow Jones endeksi haftayı %0,04 yükselişle 35.515 seviyesinden
tamamladı. Endeks 35.610 ile tüm zamanların en yüksek seviyesini
test etti. Cuma günü açıklanan Ağustos ayı Michigan tüketici güven
endeksi son 10 yılın en düşük seviyesine gerileyerek 70,2
seviyesinde açıklandı. Verinin kötü gelmesine rağmen ABD
endekslerindeki seyri etkileyemedi ve endekslerdeki alıcılı seyir
korundu. Hafta içinde açıklanan ABD verileri, Fed'in erken aksiyon
almasını desteklemediği için ABD endekslerinde görünüm
bozulmadı ve pozitif tablo devam etti. Bugün için ABD'de ikincil
düzey veriler var. Bu nedenle etkisi sınırlı kalabilir. Bu sabah vadeli
piyasada ABD endekslerinde sınırlı kayıpla işlemler görülüyor.
Sözleşme için 35.242 - 35.129 - 35.014 destekler, 35.381 - 35.487 -
35.615 dirençler olarak izleniyor.

Günlük Pivot Seviyeleri
   35,637.00

  35,578.00  

 35,499.00   

35,420.00    

 35,361.00   

  35,302.00  

   35,223.00

S&P 500 Yakın Vade

S&P 500 endeksi haftanın son işlem gününde 4.468 yeni zirvesini
test ederken, haftalık kapanışını %0,16 artışla zirvesinden
gerçekleştirdi. Ağustos ayına ait açıklanan Michigan tüketici güven
endeksi son 10 yılın en düşük seviyesine geriledi. Verinin etkisi
ABD borsaları üzerinde sınırlı kaldı. Hafta içerisinde açıklanan
veriler, Fed'in erken aksiyon almasını sağlamadığı için ABD
borsalarındaki alıcılı seyirler korundu, satışlar sınırlı kaldı. Bugün
içinde ABD'de ikincil düzey veriler takip edilecek. Veriler fazla etkili
olmayabilir. Bu sabah vadeli piyasada ABD endekslerinde hafif
satıcılı seyirler sürüyor. Sözleşme için 4.457 - 4.464 - 4.482
dirençler olurken, 4.445 - 4.435 - 4.425 destekler olarak takip
edilebilir.

Günlük Pivot Seviyeleri
   4,479.08

  4,471.17  

 4,466.83   

4,462.50    

 4,454.58   

  4,446.67  

   4,442.33
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Brent Petrol

Bu sabah, Çin'den gelen karışık verilerin etkisi büyüme
beklentilerini güçlendiremiyor. Bu durum bu sabah Asya
piyasalarında satışlara neden olduğu gibi petrol fiyatlarını da
baskılıyor. Geçtiğimiz günlerde, Delta varyantı nedeniyle ülkelerin
tedbirlerini arttırıyor olması ve ABD'den gelen üretim artırma
çağrısı, petrol fiyatlarının geri çekilmesine neden olmuştu. Haftanın
sonlarına doğru petrol kayıplarını telafi etmeye çalıştı. Goldman
Sachs, ABD'nin çağrısına rağmen OPEC'ten bir üretim artışı
beklemediğini ve bu yıl sonu Brent petrol fiyat beklentisini 80$
seviyesinde tuttuğunu duyurdu. Petrol talebini, aşılamanın durumu
belirleyecek ifadesine de yer verildi. Brent petrol için 69,27$ -
68,30$ - 67,30$ destekler, 70,27$ - 71,13$ ve 72,16$ dirençler
olarak takip edilebilir.

Günlük Pivot Seviyeleri
   72.13

  71.63  

 70.79   

69.95    

 69.45   

  68.95  

   68.11

USD/JPY

USD/JPY paritesi geçtiğimiz haftayı 109,54 - 110,80 aralığında
geçirdi. Şu sıralarda 109,00 seviyesinin üzerinde tutunma çabasını
sürdürüyor. Bu sabah Japonya'dan büyüme verileri açıklandı. İkinci
çeyreğe ait verilerde, yıllık bazda %1,3 büyüme kaydedilirken, bir
önceki veri %3,9 daralmıştı. Çeyreklik bazda beklentilerin bir miktar
üzerinde %0,3 büyüme görüldü. Verilerin bir önceki dönemlerine
kıyasla, ikinci çeyrekte büyüme kaydetmeleri, olumlu yorumlanıyor.
Parite üzerinde sınırlı bir baskı yaratıyor, ayrıca Dolar endeksinin
93,00 puan altında olması ve ABD 10 yıllık tahvil faizindeki
gevşemede, paritenin yukarı yönlü hareketini desteklemiyor. Bugün
ABD'de ikincil düzey veriler açıklanacak. Parite için 109,18 - 108,94
- 108,69 destekler, 109,63 - 109,86 - 110,10 dirençler olarak
izleniyor.

Günlük Pivot Seviyeleri
   111.12

  110.79  

 110.20   

109.61    

 109.29   

  108.96  

   108.37
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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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