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Piyasa Gündemi

Delta varyantı nedeniyle gündemdeki salgın kaynaklı endişeler ile
artan vakalara bağlı olarak ekonomik toparlanmanın gücü ve
devamlılığı konusunda oluşan belirsizlik küresel risk iştahı üzerinde
baskı oluşturuyor. Fed Başkanı Powell dünkü konuşmasında para
politikasıyla ilgili yorum yapmazken, salgının yarattığı belirsizliklere
vurgu yaptı. Bugün ABD’de FOMC tutanakları ve tutanaklarda varlık
azaltımına ilişkin ifadeler önemli olacak. 

Açıklanacak Önemli Ekonomik Veriler  
     
•    15:30 ABD –Konut Başlangıçları Önem: Yüksek
•    21:00 ABD – FOMC Toplantı Tutanakları Önem: Yüksek

Türkiye

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB), Özbekistan
Cumhuriyet Merkez Bankası ile iki ülke arasında merkez
bankacılığıyla ilgili konularda işbirliğinin geliştirilmesine yönelik
mutabakat zaptı imzalandığı açıkladı. Geçen hafta da Güney Kore
Merkez Bankası'yla 2,3 trilyon won'luk (17,5 milyar lira) swap
anlaşması imzalandığı duyurulmuştu. Bugün yurt içinde önemli bir
ekonomik veri akışı bulunmazken, Afganistan’da yaşanan
gelişmeler ve jeopolitik riskler yakından takip edilecektir. 

Euro Bölgesi

Euro Bölgesi kısıtlamaların gevşetildiği ve ekonomik aktivitenin hız
kazandığı yılın ikinci çeyreğinde bir önceki çeyreğe kıyasla piyasa
beklentilerine paralel %2 oranında büyüme kaydetti. 2021 yılının
ikinci çeyreğinde bir önceki yılın aynı dönemine göre baz etkisiyle
büyüme %13,6 olarak gerçekleşti. Büyüme rakamına ilişkin ikinci
okuma olan ve beklentiler paralelinde gelen rakamın piyasa
üzerinde anlamlı bir etkisi olmadı. Salgın kaynaklı endişeler
nedeniyle bu hafta risk iştahında zayıflama izlenirken, salgın
cephesindeki gelişmeler ile ekonomik veri akışları yakından takip
edilecektir. Bugün Euro Bölgesi’nde temmuz ayına ait TÜFE rakamı
önemli olacaktır. 

ABD

ABD cephesinde ekonomik veri akışının yoğun olduğu günde
perakende satışlar temmuz ayında bir önceki aya göre %1,1
oranında düşerek negatif bir sürpriz yaptı. Piyasadaki genel
beklentiler aylık bazda %0,3 oranında bir düşüş yaşanması
yönünde şekilleniyordu. Buna karşın temmuz ayı sanayi üretimi
%0,5’lik piyasa beklentisinin üzerinde aylık bazda %0,9 oranında
artış kaydetti. Kapasite kullanım oranı da Temmuz'da 0,7 puan
artışla yüzde 76,1'e çıktı. Ekonomik veri akışlarının yanında dünün
en önemli gelişmesi Fed Başkanı Powell’ın konuşmasıydı. Powell,
ABD ekonomisi henüz pandemi öncesi seviyeye dönmediğini
belirtti. Kovid-19 salgınında henüz zafer ilan edilemeyeceğini
belirten Powell, "Kovid-19 salgını hala ekonomik faaliyete gölge
düşürüyor." ifadesini kullandı. Fed Başkanı Powell varlık azaltımı
konusuna değinmezken, salgının yarattığı belirsizliklere vurgu yaptı.
Bugün açıklanacak FOMC toplantı tutanakları piyasaların takibinde
olacak. Tutanaklarda varlık azaltımına ilişkin üyelerin
değerlendirmeleri oldukça önemli olacaktır.  

Piyasa Verileri

Pariteler Son Günlük Değ.
(%)

Haftalık Değ.
(%)

Yılbaşı Değ.
(%)

USDTRY 8.4245 -0.13 -2.40 13.30
EURTRY 9.8810 0.01 -2.52 8.58
EURUSD 1.1715 0.06 -0.20 -4.11
GBPUSD 1.3741 -0.03 -0.93 0.47
USDJPY 109.62 0.04 -0.74 6.16

Sepetler Son Günlük Değ.
bp

Haftalık Değ.
bp

Yılbaşı Değ.
bp

½ $ + ½ € 9.1513 -6.65 -19.50 87.13
Dolar Endeksi 93.0850 -3.80 20.30 314.80
REK 61.3100 - - -86.00

Endeks Vadeliler Son Günlük Değ.
(%)

Haftalık Değ.
(%)

Yılbaşı Değ.
(%)

S&P 500 Yakın Vade 4,447.50 0.09 0.16 18.64
DAX Yakın Vade 15,945.00 0.24 0.84 16.00
Dow Jones Yakın
Vade 35,277.00 0.05 -0.27 15.67

Emtialar Son Günlük Değ.
(%)

Haftalık Değ.
(%)

Yılbaşı Değ.
(%)

Ons Altın 1,790.09 0.23 2.19 -5.83
Gram Altın 484.84 0.10 -0.25 6.76
WTI 66.62 0.58 -4.02 37.54
BRENT 68.93 0.39 -3.40 33.69
Bakır 4.22 0.30 -1.22 19.92

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 17.5100 13.00 -16.00 461.00
ABD 10 Yıllık 1.2770 1.30 -6.00 36.00
ABD 2 Yıllık 0.2180 0.90 0.10 9.50
Almanya 10 Yıllık -0.4670 -0.20 -1.20 10.80
Almanya 2 Yıllık -0.7320 0.30 0.60 -1.90

Gelişmekte Olan
Ülke Kurları Son Günlük Değ.

(%)
Haftalık Değ.

(%)
Yılbaşı Değ.

(%)
USDZAR 14.8496 -0.48 1.29 1.06
USDIDR 14,386.60 -0.27 0.00 3.32
USDTRY 8.4245 -0.13 -2.40 13.30
USDRUB 73.4193 -0.23 -0.09 -0.97
USDBRL 5.2956 0.00 1.45 1.97
USDCNY 6.4824 -0.06 0.05 -0.77
USDMXN 19.9639 -0.21 0.16 0.36
USDCZK 21.7251 -0.06 0.44 1.15
USDHUF 299.9100 -0.19 -0.49 1.04
USDPLN 3.8948 -0.07 -0.19 4.32
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Euro/Dolar

ABD’de perakende satış rakamları beklentinin altında zayıf bir
görünüm ortaya koyarken, sanayi üretimi ise beklentilerden daha iyi
bir görünüm ortaya koydu. Salgın kaynaklı endişeler risk iştahı
baskılarken, dün gün içerisinde dolar endeksinde yükselişler takip
edildi. Euro/Dolar paritesinde dün aşağı yönlü bir fiyatlama etkili
oldu. Artan vaka sayıları ve Delta endişeleri riskli varlıklar üzerinde
baskı oluşturuyor. Fed Başkanı Powell konuşmasında salgının
yarattığı belirsizliklere değindi. Bugün Euro Bölgesi’nde enflasyon
rakamı ile ABD’de FOMC tutanakları önemli olacak. FOMC
tutanaklarındaki ifadeler paritede oynaklığı artırabilir. Bu sabah
yatay bir fiyatlamanın kaydedildiği paritede 1,1702 - 1,1688 ve
1,1650 seviyeleri destek, 1,1735 - 1,1754 ve 1,1806 izlenen direnç
seviyeleridir.

Günlük Pivot Seviyeleri
   1.1837

  1.1811  

 1.1760   

1.1709    

 1.1683   

  1.1657  

   1.1606

GBP/USD

Dün İngiltere’de işsizlik oranı %4,7 olarak açıklandı. (beklenti %4,8)
İngiltere maliye bakanı Sunak, istihdam verilerinin umut verici
olduğunu söyledi. ABD’de ise perakende satışlar aylık %1,1
oranında daralırken (beklenti %-0,3) sanayi üretimi aylık %0,9 ve
imalat üretimi aylık %1,4 ile beklentilerin üzerinde gerçekleşti. ABD
verileri sonrası paritede düşüş eğilimi ivmelendi. Fed Başkanı
Powell, dünkü açıklamasında Kovid-19 salgını hala ekonomik
faaliyete gölge düşürüyor değerlendirmesinde bulundu. Bugün
İngiltere’de TÜFE, ABD’de ise FOMC toplantı tutanakları ön planda
olacak. Düşüş eğiliminin devam ettiği paritede destek olarak 1,3726
– 1,3670 ve 1,3640 seviyeleri takip edilebilir. Direnç olarak da
1,3760 – 1,3790 ve 1,3850 seviyeleri izlenebilir.

Günlük Pivot Seviyeleri
   1.3946

  1.3898  

 1.3821   

1.3745    

 1.3697   

  1.3649  

   1.3573
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USD/TRY

Dolar/TL kuru dün 8,3830 ile 8,4894 seviyeleri arasında
dalgalanarak günü 8,4351’den tamamladı. Dün ABD’de açıklanan
verilere göre perakende satışlar Temmuz’da bir önceki aya göre
%1,1 oranında daralırken (beklenti : %-0,3), sanayi üretimi
Temmuz’da aylık %0,9 oranında artarak %0,5’lik beklentilerin
üzerinde gerçekleşti. ABD’den gelen veriler sonrası dolar
endeksinde yukarı yönlü hareketler görüldü. Fed Başkanı Powell,
ABD ekonomisinin henüz pandemi öncesi seviyeye dönmediği
değerlendirmesinde bulundu. Bugün FOMC toplantı tutanakları
önemli gündem maddesi olacak. Dolar/TL, bu sabah 08:30 itibariyle
8,4331’den işlem görüyor Gelişmekte olan ülke para birimleri bu
sabah dolara karşı hafif alıcılı bir görünüm sergiliyor.

Günlük Pivot Seviyeleri
   8.5951

  8.5422  

 8.4887   

8.4351    

 8.3823   

  8.3294  

   8.2759

EUR/TRY

Euro/TL dün 9,8685 ile 9,9926 seviyeleri arasında dalgalanarak
günü 9,8797’den tamamladı. Dün Avrupa İstatistik Ofisi’nin
(Eurostat) açıkladığı verilere göre Euro Bölgesi bu yılın ikinci
çeyreğinde %2 oranında büyürken, geçen yılın aynı çeyreğine göre
%13,6 oranında büyüdü. Euro Bölgesi’nde büyüme verileri
beklentilere paralel olarak gerçekleşti. Bugün yurt içinde veri akışı
sakin. Euro Bölgesi’nde ise TÜFE verileri takip edilecek. Geçen
hafta TCMB’nin faizleri sabit bırakması ve para politikasındaki sıkı
duruş mesajları sonrası TL varlıklardaki değer kazanımlarının bu
haftada devam ettiği görülüyor. Euro/TL kuru bu sabah 08:30 itibari
ile 9,8765 seviyesinden işlem görüyor.

Günlük Pivot Seviyeleri
   10.0828

  10.0377  

 9.9587   

9.8797    

 9.8346   

  9.7895  

   9.7105
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XAU/USD

Ons altın 1795$ seviyesine doğru yükselişinin ardından dün bir
miktar buralardan dönüşlerle karşılaşıldı. Bu sabahta bu seviyenin
altında hafif alıcılı seyrediyor. Dün Fed Başkanı Powell'ın
ekonominin toparlanmakta hala zorlandığını ve salgının ekonomi
üzerinde baskı kurduğunu ifade etmesiyle risk iştahı çok güçlü
değildi. Fed destekleyici politikasına devam edeceğinin sinyalini
vermiş oldu. Bu altın açısından olumlu bir gelişme. Ay sonunda
Jackson Hole toplantısında Powell'ın para politikasına dair vereceği
mesajlar hala merak konusu. Dün bu konuya dair net ifadeler
kullanmadığı görüldü. Bugün içinde Temmuz ayında yapılan Fed
toplantısının tutanakları takip edilecek. Ons altın için 1794$ - 1804$
- 1815$ dirençler, 1780$ - 1770$ - 1762$ destek noktaları olarak
takip edilebilir.

Günlük Pivot Seviyeleri
   1,809.10

  1,802.35  

 1,794.17   

1,786.00    

 1,779.25   

  1,772.51  

   1,764.33

DAX Yakın Vade

Salgın kaynaklı endişeler ve ekonomik toparlanmanın zayıflayacağı
korkuları bu hafta risk iştahı üzerinde baskı oluşturuyor.
Gündemdeki endişeler hisse piyasalarının haftaya zayıf bir açılışla
başlamasına neden olurken, dün Avrupa borsaları dalgalı bir
görünüm ortaya koydu. Merkez bankalarının piyasalarla kuracağı
iletişim, ekonomik veri akışları, salgın kaynaklı gelişmeler
gündemdeki önemini korumaktadır. Avrupa borsaları günü karışık
kapanışlarla tamamlarken, DAX vadeli kontratı günü %0,11’lik
yükselişle 15.907 puandan tamamladı. Bu sabah hafif alıcılı bir
seyrin izlendiği DAX vadelisinde yükselişlerde 15.967 - zirve
seviyesinin bulunduğu 16.024 ve 16.100 seviyeleri direnç olarak
takip edilebilir. Geri çekilmelerde ise 15.905 – 15.841 ve 15.740
seviyeleri destek konumunda bulunmaktadır. 

Günlük Pivot Seviyeleri
   16,098.00

  16,017.00  

 15,962.00   

15,907.00    

 15,826.00   

  15,745.00  

   15,690.00
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Dow Jones Yakın Vade

Dow Jones endeksi dünü %0,79 düşüşle 35.343 seviyesinden
tamamladı. Dün Fed Başkanı Powell konuşmasında, salgının hala
ekonomi üzerinde baskı yarattığını belirtti. Salgının gidişatının
önemli olduğunun sinyalini verirken, varlık alım programına dair bir
ifade kullanmadı. Fed'in biraz daha veri seti görmesi gerektiği
anlaşılırken, salgının ABD ekonomisi üzerinde baskı yarattığı da
görülüyor. Dünkü açıklamalar, salgın kaynaklı endişeleri tetiklediği
için risk iştahı zayıftı ve endekslerde satıcılı seyirlere neden oldu.
Bugünde Temmuz ayı Fed toplantısı tutanakları izlenecek. Bu
sabah vadeliler hafif alıcılı. Sözleşme için 35.359 - 35.509 - 35.670
direnç noktaları olarak izlenebilir. Aşağı yönlü hareketinde 35.162 -
35.050 - 34.883 destek noktaları olarak takip edilebilir.

Günlük Pivot Seviyeleri
   35,987.33

  35,751.67  

 35,505.33   

35,259.00    

 35,023.33   

  34,787.67  

   34,541.33

S&P 500 Yakın Vade

S&P 500 endeksi dünü %0,71 kayıpla 4.448 seviyesinden kapattı.
Fed Başkanı Powell dünkü konuşmasında, salgının ABD ekonomisi
üzerinde baskıya neden olduğunu ve salgının gidişatının önemli
olduğunun işaretini verdi. Varlık alım konusunda da bir sinyal
vermedi. Salgının hala bir risk olması nedeniyle dün salgın kaynaklı
endişeler, ABD borsaları üzerinde risk iştahının zayıflamasına
neden oldu ve endekslerde kayıplar vardı. Bu sabah vadelilerde
sınırlı yükselişle işlem görüyor. Bugün içinde Temmuz ayında
yapılan Fed toplantısının tutanakları takip edilecek. Sözleşme için
4.431 - 4.416 - 4.399 destek noktaları olarak izlenebilir. Yukarı yönlü
hareketinde, ilk olarak 4.462 direnç olurken sonrasında 4.478 -
4.494 direnç noktaları olarak bulunuyor. 

Günlük Pivot Seviyeleri
   4,533.75

  4,503.00  

 4,473.25   

4,443.50    

 4,412.75   

  4,382.00  

   4,352.25
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Brent Petrol

Brent petrol bu haftaki kayıplarını telafi etmeye çalışıyor. Delta
varyantına dair endişelerin etkisi, petrol talebini olumsuz etkileyebilir
beklentisini gündeme getirince, petrol fiyatları üzerinde baskıya da
neden olduğu görüldü. Bu durum fiyatların aşağı yönlü tepki
vermesine neden oldu. Sonrasında gelen tepkiler bir miktar
satışların sınırlı kalmasını sağlasa bile yine de piyasada risk iştahı
zayıf. Dün Amerikan Petrol Enstitüsü tarafından açıklanan haftalık
stoklarda 1.2 mn varil azalma kaydedildi. Petrol için sınırlı pozitif bir
veri olarak yorumlanabilir. Bugün içinde Uluslararası Enerji
Ajansından açıklanacak haftalık stoklar takip edilebilir. Brent petrol
için 69,84$ - 70,57$ - 71,30$ direnç noktaları, 68,83$ - 68,13$ -
67,42$ destek noktaları olarak bulunuyor. 

Günlük Pivot Seviyeleri
   70.56

  70.14  

 69.40   

68.67    

 68.24   

  67.82  

   67.09

USD/JPY

USD/JPY paritesi 109,00 - 110,00 aralığındaki seyrini sürdürüyor.
Japonya'da dün açıklanan OHAL süresinin uzatılması ve bazı
bölgelerinde buna dahil edilmesi, Japon Yeni üzerinde baskıya
neden oldu. Parite üzerinde ciddi bir oynaklık izlenmedi, yatay seyir
korundu. Dün Fed Başkanı Powell konuşmasında, salgının ekonomi
üzerinde baskı yarattığını ve ekonominin hızlı toparlanmasını
zorlaştırdığını belirtti. Varlık alım konusunda bir yorumda
bulunmadı. Fed'in destekleyici politikasını bir süre daha koruyacak
olması ve salgının bir risk olarak görülmesi, piyasalarda salgın
kaynaklı endişeleri fiyatlara yansıtıyor. Bugünde Temmuz ayında
yapılan Fed toplantısının tutanakları takip edilebilir. Parite için
109,42 - 109,18 - 108,89 destekler, 109,86 - 110,10 - 110,39 direnç
noktaları olarak izlenebilir.

Günlük Pivot Seviyeleri
   110.32

  109.99  

 109.79   

109.58    

 109.25   

  108.92  

   108.72
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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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