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Piyasa Gündemi

Delta varyantı nedeniyle birçok ülkede rekor vaka sayılarına
ulaşılması, buna bağlı artış kaydeden salgın kaynaklı endişeler ve
Çin’de toparlanmanın yavaşlama kaydetmesi yeni haftada risk
iştahı üzerinde baskı oluşturuyor. Bugün ABD’deki ekonomik veri
akışları ile Fed Başkanı Powell’ın konuşması piyasaların yakın
takibinde yer alacak. Powell’ın enflasyon endişeleri ve istihdam
piyasasındaki toparlanmaya ilişkin değerlendirmeleri önemli
olacaktır. 

Açıklanacak Önemli Ekonomik Veriler  
     
•    15:30 ABD – Perakende Satışlar Önem: Yüksek
•    20:30 ABD – Fed Başkanı Powell Konuşması Önem: Yüksek

Türkiye

Hazine ve Maliye Bakanlığı verilerine göre temmuz ayında merkezi
yönetim bütçe dengesi 45,8 milyar TL ile rekor açık verdi. Yılın ilk 7
ayındaki bütçe açığı ise 78,3 milyar TL'ye ulaştı. Bütçe açısından
öncü göstergelerden olan nakit bütçe dengesinde temmuz ayında
rekor açık görülmüştü. Almanya'nın ardından Hong Kong da
Türkiye'yi salgının seyri dolayısıyla yüksek risk kategorisine aldı.
Bugün yurt içinde önemli ekonomik veri akışı bulunmazken,
Afganistan’da yaşanan gelişmeler ve jeopolitik riskler yakından
takip edilecektir. 

Euro Bölgesi

Euro Bölgesi’nde dün ekonomik veri akışı sakin seyrederken, bugün
2021/2Ç’e ait ikinci okuma GSYH rakamı açıklanacak. İlk açıklanan
rakam piyasadaki %1,5 olan yıllık büyüme tahmininin üzerinde
%2,0 olarak açıklanmıştı. Büyüme rakamına ilişkin ikinci okumada
yıllık büyümenin değişim göstermeyerek %2,0 olarak korunması
bekleniyor. Son haftalarda yükselişlerin izlediği Avrupa borsalarında
dün Çin’de zayıf gelen veriler ve Delta varyantı endişelerine bağlı
olarak zayıflamanın etkili olduğu görüldü. Salgın cephesindeki
gelişmeler ile ekonomik veri akışları yakından takip edilecektir. 

ABD

Salgın kaynaklı endişeler ve Çin’de zayıflayan toparlanma
nedeniyle piyasalar yeni haftaya görece zayıf bir risk iştahı ile
başladı. Salgın kaynaklı endişeler varlığını sürdürürken, bugün
ABD’de ekonomik veri akışları ön planda olacak. Gün içerisinde
ABD cephesinde perakende satışlar, sanayi üretimi, kapasite
kullanım oranı ve işletme stokları açıklanacaktır. Son dönemde
ekonomik görünümde devam eden toparlanma eğilimi risk iştahını
desteklerken, açıklanacak veriler risk iştahı ve fiyatlamalar üzerinde
etkili olacaktır. Günün en önemli gelişmesi ise TSİ 20:30’da
başlayacak olan Fed Başkanı Powell’ın konuşması olacaktır.
ABD’de enflasyondaki yükseliş ve son dönemde istihdam
piyasasındaki toparlanmanın etkisiyle Fed üyelerinden şahin tonda
açıklamalar ve sonbaharda varlık azaltımının başlaması gerektiğine
dair açıklamalar ön plana çıkarken, Fed Başkanı Powell’ın bu
konudaki görüşleri ve değerlendirmeleri kritik olacaktır. Fed Başkanı
Powell bu zamana kadar daha güvercin tonda yumuşak
söylemlerini sürdürürken, güçlü gelen tarım dışı istihdam verisi ve
istihdam piyasasındaki toparlanmayı ne şekilde ele alacağı
piyasaların yakın takibinde yer alacaktır. 

Piyasa Verileri

Pariteler Son Günlük Değ.
(%)

Haftalık Değ.
(%)

Yılbaşı Değ.
(%)

USDTRY 8.4703 0.11 -1.60 13.92
EURTRY 9.9712 0.08 -1.18 9.57
EURUSD 1.1772 -0.04 0.43 -3.64
GBPUSD 1.3829 -0.09 -0.10 1.12
USDJPY 109.29 0.05 -1.16 5.84

Sepetler Son Günlük Değ.
bp

Haftalık Değ.
bp

Yılbaşı Değ.
bp

½ $ + ½ € 9.2178 -7.75 -16.60 93.78
Dolar Endeksi 92.6740 4.40 -41.30 273.70
REK 61.3100 - - -86.00

Endeks Vadeliler Son Günlük Değ.
(%)

Haftalık Değ.
(%)

Yılbaşı Değ.
(%)

S&P 500 Yakın Vade 4,462.00 -0.27 0.72 19.03
DAX Yakın Vade 15,891.00 0.01 0.79 15.60
Dow Jones Yakın
Vade 35,424.00 -0.31 0.77 16.16

Emtialar Son Günlük Değ.
(%)

Haftalık Değ.
(%)

Yılbaşı Değ.
(%)

Ons Altın 1,791.27 0.23 3.57 -5.76
Gram Altın 487.80 0.34 1.96 7.41
WTI 67.15 -0.07 -1.98 38.65
BRENT 69.25 -0.23 -1.93 34.30
Bakır 4.26 0.18 -0.57 21.14

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 17.3800 -9.00 -43.00 448.00
ABD 10 Yıllık 1.2480 -2.80 -11.50 33.10
ABD 2 Yıllık 0.2050 -0.40 -3.10 8.20
Almanya 10 Yıllık -0.4650 0.00 -0.80 11.00
Almanya 2 Yıllık -0.7350 0.30 0.80 -2.20

Gelişmekte Olan
Ülke Kurları Son Günlük Değ.

(%)
Haftalık Değ.

(%)
Yılbaşı Değ.

(%)
USDZAR 14.8959 0.41 0.61 1.37
USDIDR 14,369.55 0.02 -0.16 3.20
USDTRY 8.4703 0.11 -1.60 13.92
USDRUB 73.3881 0.07 -0.78 -1.01
USDBRL 5.2612 0.03 1.40 1.30
USDCNY 6.4797 0.08 -0.10 -0.81
USDMXN 19.9349 0.19 -0.75 0.21
USDCZK 21.5992 0.02 -0.29 0.57
USDHUF 298.6680 0.05 -1.00 0.63
USDPLN 3.8744 0.03 -0.79 3.78
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Euro/Dolar

ABD’de temmuz ayında 43,00 olarak açıklanan New York Empire
State imalat endeksi ağustos ayında piyasa beklentilerinin de
üzerinde gerileme kaydederek 18,30 olarak gerçekleşti. Yeni
haftada salgın kaynaklı endişeler risk iştahı üzerinde baskı
oluştururken, cuma günü Michigan güven endeksi sonrasında
düşüşlerin hız kazandığı dolar endeksi dün yataya yakın bir seyir
kaydetti. Bugün Euro Bölgesi’nde büyüme rakamı ile ABD tarafında
ekonomik aktiviteye ilişkin veriler ve Fed Başkanı Powell’ın
konuşması takip edilecektir. Powell’ın açıklamaları sonrasında
paritede volatilite artış kaydedebilir. Dün sınırlı düşüşlerin
yaşandığı ve bu sabah yatay bir fiyatlamanın kaydedildiği paritede
1,1754 - 1,1706 ve 1,1688 seviyeleri destek, 1,1783 - 1,1806 ve
1,1838 izlenen direnç seviyeleridir.

Günlük Pivot Seviyeleri
   1.1832

  1.1817  

 1.1797   

1.1776    

 1.1762   

  1.1747  

   1.1727

GBP/USD

Dün ABD’de açıklanan New York Empire State imalat endeksi
beklentilerin altında 18,30 seviyesinde gerçekleşti. Veri sonrası
paritede satıcılı bir günü geride bıraktık. Bugün İngiltere’de istihdam
verileri, ABD tarafında ise sanayi üretimi, perakende satışlar,
kapasite kullanım oranı ve işletme stokları verileri ön planda olacak.
Açıklanacak veriler sonrası TSİ 20:30’da Fed Başkanı Powell’ın
konuşması izlenecek olup paritede oynaklığın arttığını görebiliriz. 21
günlük basit hareketli ortalamanın altında fiyatlamanın görüldüğü
paritede kısa vadede destek olarak 1,3791 – 1,3765 ve 1,3720
seviyeleri takip edilebilir. Direnç olarak da 1,3850 - 1,3895 ve
1,3935 seviyeleri izlenebilir.

Günlük Pivot Seviyeleri
   1.3921

  1.3900  

 1.3871   

1.3842    

 1.3821   

  1.3799  

   1.3770

444 0 435 www.gedikyatirim.com.tr

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


Gedik Forex Bülten 17 Ağustos 2021

USD/TRY

Dolar/TL kuru dün 8,4399 ile 8,5341 seviyeleri arasında
dalgalanarak günü 8,4611’den tamamladı. Yurt içinde bütçe
Temmuz ayında 45,8 milyar TL açık verdi. Açıklanan verinin kur
üzerinde baskı yaratmadığı görüldü. Geçen hafta TCMB’nin faizleri
sabit bırakması ve para politikasındaki sıkı duruş mesajlarının kur
üzerinde yarattığı iyimserlik bu hafta başında da devam etti. Bugün
yurt içinde veri akışı sakin. ABD tarafında perakende satışlar ve
sanayi üretimi verileri öne çıkıyor. Bugün TSİ 20:30’da Fed Başkanı
Powell’ın yapacağı konuşma kur tarafında oynaklığı artırabilir.
Dolar/TL, bu sabah 08:30 itibariyle 8,4645’den işlem görüyor.
Gelişmekte olan ülke para birimleri bu sabah dolara karşı hafif alıcılı
bir görünüm sergiliyor.

Günlük Pivot Seviyeleri
   8.6110

  8.5726  

 8.5168   

8.4611    

 8.4226   

  8.3842  

   8.3284

EUR/TRY

Euro/TL dün 9,9539 ile 10,0699 seviyeleri arasında dalgalanarak
günü 9,9633’den tamamladı. Geçen hafta TCMB’nin faiz
oranlarında değişikliğe gitmemesi ve karar metninde para
politikasında sıkı duruş mesajları vermesi sonrası TL varlıklarda
pozitif bir haftayı geride bıraktık. Dün yurt içinde açıklanan bütçe
dengesi 45,80 milyar TL açık verdi. Verinin kur üzerinde negatif bir
etki yaratmadığını gördük. Genel anlamda geçen haftaki iyimserliğin
bu hafta başında devam ettiği görüldü. Bugün yurt içinde önemli bir
veri akışı bulunmazken Euro Bölgesi’nde ikinci çeyrek büyüme
verileri açıklanacak. Euro/TL kuru bu sabah 08:30 itibari ile 9,9686
seviyesinde bulunuyor.

Günlük Pivot Seviyeleri
   10.1535

  10.1117  

 10.0375   

9.9633    

 9.9215   

  9.8797  

   9.8055
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XAU/USD

Cuma günü, ons altın 1750$ seviyesinden aldığı destekle yukarı
yönlü eğimini sürdürüyor. Delta varyantına dair endişeler devam
ederken, bunun ülke ekonomilerinin toparlanmasını
zorlaştırabileceği ihtimali, altının hareketini destekliyor. Dolar
endeksinin 93,00 puan altındaki seyri, ABD 10 yıllık tahvil faizinin
sakin görünümü ve %1,30 seviyesinin altında seyrini koruması, ons
altının da 1750$ üzerindeki hareketini kısa vadede desteklemeye
devam ediyor. Bugün için ABD verilerinin yanında Fed Başkanı
Powell konuşması takip edilecek. Powell tarafından verilecek olası
mesajlar, varlık alım programına dair söylemler, piyasalarda
oynaklığa neden olabilir. Ons altın için 1776$ - 1767$ - 1756$
destek noktaları olurken, yukarıda 1794$ - 1804$ - 1815$ direnç
noktaları olarak izlenebilir.

Günlük Pivot Seviyeleri
   1,812.38

  1,800.86  

 1,794.01   

1,787.17    

 1,775.65   

  1,764.12  

   1,757.28

DAX Yakın Vade

Salgın kaynaklı endişeler ve Çin’de zayıf gelen ekonomik verilere
bağlı olarak küresel hisse piyasaları yeni haftaya zayıf bir seyirle
başladı. Son dönemde yükselişlerin yaşandığı ve rekorların
yenilendiği Avrupa borsalarında da satıcılı bir fiyatlama etkili oldu.
Merkez bankalarının piyasalarla kuracağı iletişim, ekonomik veri
akışları, salgın kaynaklı gelişmeler gündemdeki önemini
korumaktadır. Avrupa borsaları günü düşüşlerle tamamlarken, DAX
vadeli kontratı da günü %0,50’lik düşüşle 15.890 puandan
tamamladı. Bu sabah yataya yakın bir seyrin izlendiği DAX
vadelisinde aşağı yönlü hareketlerin devamında 15.841 – 15.746 ve
15.685 seviyeleri destek olarak takip edilebilir. Yükselişlerde ise
15.936 – zirve seviyesinin bulunduğu 16.024 ve 16.100 seviyeleri
direnç konumunda bulunmaktadır. 

Günlük Pivot Seviyeleri
   16,067.00

  16,012.00  

 15,951.00   

15,890.00    

 15,835.00   

  15,780.00  

   15,719.00
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Dow Jones Yakın Vade

Dow Jones endeksi dünü %0,31 yükselişle 35.625 seviyesinden
tamamladı. Endeks 35.631 ile tüm zamanların en yüksek seviyesini
test etti. Dün ABD'de açıklanan önemli bir veri akışı bulunmazken,
seansın ilk saatlerinde Delta varyantına dair endişelerin etkisi ABD
endekslerinde karışık seyirlere neden oldu. Ancak sonrasında
varyant endişelerinin dağılması, Fed'in piyasayı desteklemeye
devam etmesi ve ABD 10 yıllık tahvil faizindeki sakin görünüm,
endekslerin günün kalanında alıcılı seyretmesini sağladı. Kapanışa
doğru endekste yeni zirve denemesi de görüldü. Bugün ABD verileri
ve Fed Başkanı Powell konuşması takip edilecek. Bu sabah vadeli
piyasada endekslerde hafif satıcılı seyirler var. Sözleşme için
35.509 - 35.629 - 35.770 direnç noktaları, 35.359 - 35.242 - 35.116
destek noktaları.

Günlük Pivot Seviyeleri
   36,073.00

  35,810.00  

 35,672.00   

35,534.00    

 35,271.00   

  35,008.00  

   34,870.00

S&P 500 Yakın Vade

S&P 500 endeksi 4.480 ile tüm zamanların en yüksek seviyesini
test ederken, kapanışı bu seviyenin bir miktar altında 4.479
puandan gerçekleştirdi. Dün ABD tarafında açıklanan önemli bir veri
akışı yoktu. ABD endeksleri seansın ilk saatlerinde karışık seyretti.
Delta varyantına dair endişelerin etkisi endeksleri baskıladığı için
karışık seyirlere neden oldu. Ancak sonrasında etkinin dağılmaya
başlaması, ABD 10 yıllık tahvil faizindeki sakin seyir ve Fed'in
destekleyici politikasının sürmesi, endekslerde alıcılı seyirleri
destekledi ve endeks yeni zirvesine yakın noktada bir kapanış
gerçekleştirdi. Bugün Fed Başkanı Powell konuşması ve ABD
verileri takip edilebilir. Sözleşme için 4.472 - 4.485 - 4.497 direnç
noktaları, 4.453 - 4.441 - 4.430 destek noktaları olarak izlenebilir. 

Günlük Pivot Seviyeleri
   4,533.50

  4,505.00  

 4,489.50   

4,474.00    

 4,445.50   

  4,417.00  

   4,401.50
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Brent Petrol

Brent petrol dün 67,00$ seviyelerinden gelen tepkilerle bu sabah
69,00$ üzerinde seyrediyor ancak çok güçlü değil. Bu sabah Asya
piyasalarındaki satıcılı seyir, Delta varyantına dair endişelerin hala
devam ediyor olması, petrol fiyatlarını baskılıyor. Varyant nedeniyle
ülke ekonomilerinin toparlanmakta zorlanma ihtimali, petrolde talebi
de olumsuz etkileyebilir. Bu beklentiler kısa vadede petrol
fiyatlarının zayıf seyrine neden oluyor. Bundan sonraki süreçte, risk
iştahının toparlanması, varyant endişesinin dinmesi, petrolün
kayıplarını telafi etmesini sağlayabilir. Bu nedenle önümüzdeki
günlerde salgının gidişatı önemli olacaktır. Brent petrol için 68,69$ -
68,01$ - 67,30$ destek noktaları olarak izlenebilir. Yukarıda 70,27$
- 71,01$ ve 71,80$ direnç noktaları olarak bulunuyor.

Günlük Pivot Seviyeleri
   72.59

  71.36  

 70.39   

69.41    

 68.18   

  66.96  

   65.98

USD/JPY

USD/JPY paritesi 109,00 - 110,00 aralığındaki seyrini korumaya
devam ediyor. Delta varyantına dair endişeler piyasalarda risk
iştahının zayıflamasına neden oluyor. Japonya'da OHAL kapsamı
genişletilirken, bazı eyaletlerin de OHAL'e dahil edildiği belirtildi.
Son günlerde artan vaka sayıları nedeniyle Japonya'da tedbirler
devam ediyor. Bu sabah Japonya'da, dün de ABD'de açıklanan
önemli bir veri akışı olmadığı için veri bazlı hareket görülmedi.
Bugün için ABD'de Fed Başkanı Powell konuşması ve veriler takip
edilecek. Powell tarafından verilecek mesajlar piyasaların takibinde
olacaktır. Powell kaynaklı piyasalarda oynaklık görülebilir. USD/JPY
paritesi için 109.18 - 108.92 - 108.61 destek noktaları, 109.55 -
109.79 - 110.05 direnç noktaları olarak takip edilebilir. 

Günlük Pivot Seviyeleri
   110.24

  109.99  

 109.61   

109.24    

 108.99   

  108.74  

   108.36
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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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