
Forex Bülten 19 Ağustos 2021

Piyasa Gündemi

Salgın endişeleri ve vaka artışlarının ekonomik toparlanmayı
sekteye uğratabileceğine ilişkin korkular risk iştahı üzerinde baskı
oluşturuyor. FOMC tutanaklarında üyeler enflasyonun belirgin
şekilde arttığını ifade etti. Tutanaklarda ekonomik koşulların uygun
hale gelmesinden sonra varlık alımlarının azaltılması konusunda
çeşitli görüşler dile getirilse de bu yıl sonuna doğru varlık
azaltımının başlamasının muhtemel olduğu ortaya kondu. 

Açıklanacak Önemli Ekonomik Veriler  
     
•    14:00 Türkiye – TCMB PPK Toplantı Özeti Önem: Yüksek
•    15:30 ABD – Haftalık İşsizlik Başvuruları Önem: Yüksek

Türkiye

Yurt içinde dün veri akışı sakin seyrederken, son dönemde TL
varlıklarda etkili olan pozitif havanın dün itibariyle bir miktar
zayıfladığı görüldü. Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası’nın
yayınladığı veriye göre haziran sonu itibariyle özel sektörün yurt
dışından sağladığı toplam kredi borcu 2020 yıl sonuna göre, 486
milyon dolar artarak 174,0 milyar dolar oldu. Bugün ise yurt içinde
TCMB’nin PPK toplantısına ait tutanaklar yayımlanacak. Geçen
haftaki toplantısında piyasa beklentilerine paralel faiz oranlarında
değişikliğe gitmeyen ve sıkı duruş mesajlarını koruyan TCMB’nin
değerlendirmeleri takip edilecektir. Ayrıca Afganistan’da yaşanan
gelişmeler ve jeopolitik riskler yakından izlenecektir. 

Euro Bölgesi

Euro Bölgesi’nde temmuz ayına ait TÜFE rakamı beklentilere
paralel yıllık bazda %2,2 olarak gerçekleşti. Temmuz ayı enflasyon
rakamına ilişkin ikinci okuma olan ve beklentiler paralelinde
gerçekleşen enflasyon verisinin fiyatlamalar üzerinde anlamlı bir
etkisi olmadı. Salgın kaynaklı endişeler ve ekonomik toparlanmanın
gücü konusunda oluşan korkular bu hafta risk iştahı üzerinde baskı
oluştururken, önümüzdeki süreçte salgın cephesindeki gelişmeler
ile ekonomik veri akışları yakından takip edilecektir. Bugün Euro
Bölgesi’nde haziran ayı cari işlemler dengesi açıklanacak olup,
piyasa üzerindeki etkisinin sınırlı olacağını değerlendiriyoruz. 

ABD

ABD'de konut başlangıçları Temmuz'da %7,0 gerileyerek 1 milyon
534 bin olarak gerçekleşti. Piyasa beklentileri aylık bazda %2,6
oranında bir düşüş yaşanması yönünde şekillenirken, konut
başlangıçlarındaki düşüş beklentinin üzerinde geldi. Vaka
artışlarının ön planda olduğu ve risk oluşturduğu süreçte ekonomik
verilerin performansı piyasalar açısından önem taşıyor. Yine dün
açıklanan FOMC tutanaklarında ekonominin izlediği yolun virüsün
seyrine bağlı olmaya devam edeceği vurgulandı. Yetkililer
arasındaki görüş farklılıklarına rağmen, varlık alımlarının hızının
ekonomik koşulların Fed'in hedeflerini karşılamasının ardından bu
yıl düşürülmesinin muhtemel olduğunu ortaya koydu. Bugün ABD
tarafında haftalık işsizlik başvuruları açıklanacak. Son haftalarda
istihdam piyasasında toparlanmaya işaret eden veri piyasaların
yakın takibinde olacaktır.

Piyasa Verileri

Pariteler Son Günlük Değ.
(%)

Haftalık Değ.
(%)

Yılbaşı Değ.
(%)

USDTRY 8.5127 0.74 -0.50 14.49
EURTRY 9.9370 0.44 -1.01 9.20
EURUSD 1.1672 -0.31 -0.49 -4.46
GBPUSD 1.3713 -0.32 -0.68 0.27
USDJPY 110.14 0.34 -0.24 6.66

Sepetler Son Günlük Değ.
bp

Haftalık Değ.
bp

Yılbaşı Değ.
bp

½ $ + ½ € 9.2078 5.65 -18.50 92.78
Dolar Endeksi 93.4400 20.70 44.80 350.30
REK 61.3100 - - -86.00

Endeks Vadeliler Son Günlük Değ.
(%)

Haftalık Değ.
(%)

Yılbaşı Değ.
(%)

S&P 500 Yakın Vade 4,385.50 -0.20 -1.55 16.99
DAX Yakın Vade 15,835.00 -0.76 -0.64 15.20
Dow Jones Yakın
Vade 34,824.00 -0.18 -1.63 14.19

Emtialar Son Günlük Değ.
(%)

Haftalık Değ.
(%)

Yılbaşı Değ.
(%)

Ons Altın 1,779.10 -0.47 1.51 -6.40
Gram Altın 486.94 0.27 0.93 7.23
WTI 64.20 -0.06 -6.59 32.55
BRENT 66.87 -0.13 -5.76 29.69
Bakır 4.11 -0.48 -4.06 16.96

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 17.4900 -2.00 -22.00 459.00
ABD 10 Yıllık 1.2530 -1.00 -11.60 33.60
ABD 2 Yıllık 0.2180 0.50 -0.70 9.50
Almanya 10 Yıllık -0.4800 -1.30 -2.10 9.50
Almanya 2 Yıllık -0.7380 -0.60 0.60 -2.50

Gelişmekte Olan
Ülke Kurları Son Günlük Değ.

(%)
Haftalık Değ.

(%)
Yılbaşı Değ.

(%)
USDZAR 15.0643 0.56 1.91 2.52
USDIDR 14,422.80 0.16 0.45 3.58
USDTRY 8.5127 0.74 -0.50 14.49
USDRUB 73.9490 0.21 0.47 -0.25
USDBRL 5.3813 0.02 2.45 3.62
USDCNY 6.4946 0.15 0.24 -0.58
USDMXN 20.0976 0.30 0.71 1.03
USDCZK 21.8081 0.34 0.79 1.54
USDHUF 300.5730 0.41 -0.13 1.27
USDPLN 3.9130 0.58 0.27 4.81

444 0 435 www.gedikyatirim.com.tr

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


Gedik Forex Bülten 19 Ağustos 2021

Euro/Dolar

Euro Bölgesi'nde dün temmuz ayına ait enflasyon rakamları ön
plandaydı.  Euro Bölgesi’nde temmuz ayı tüketici fiyat endeksi
beklentilere paralel yıllık bazda %2,2 seviyesinde gerçekleşirken,
aylık bazda değişim ise %0,1 gerileme yönünde oldu. ABD’de ise
FOMC tutanaklarının yanı sıra konut başlangıçları verisi takip edildi.
Ülkede konut başlangıçları temmuzda beklentilerin üzerinde %7,0
gerileyerek 1 milyon 534 bin olarak gerçekleşti. FOMC
tutanaklarında ekonominin izlediği yolun virüsün seyrine bağlı
olmaya devam edeceği vurgulanırken, yetkililer varlık alımı azaltımı
için yıl sonunu işaret etti. Dolardaki değer kazancı ile geri
çekilmenin yaşandığı paritede 1,1665 – 1,1650 ve 1,1626 seviyeleri
destek,1,1705 – 1,1730 ve 1,1752 direnç seviyeleridir.

Günlük Pivot Seviyeleri
   1.1787

  1.1765  

 1.1737   

1.1709    

 1.1687   

  1.1666  

   1.1637

GBP/USD

Dün İngiltere’de TÜFE verisi piyasa beklentisinin altında yıllık %2
olarak açıklanırken ÜFE verisi piyasa beklentisinin üzerinde yıllık
%4,9 olarak açıklandı. ABD tarafında ise FOMC toplantı tutanakları
takip edildi. Katılımcılar arz darboğazı ve istihdam piyasasındaki
sıkıntılar nedeniyle enflasyonun geçici yükseldiği yorumunda
bulundular. Varlık alım programının azaltılmasının ise ekonomik
gidişata bağlı olduğu belirtildi. Bugün İngiltere tarafında veri akışı
sakin. ABD’de ise haftalık işsizlik maaşı başvuruları ve CB öncü
göstergeler verileri takip edilecek. Teknik olarak 200 günlük basit
hareketli ortalama altında hareket eden paritede 1,3690 – 1,3640 ve
1,3570 seviyeleri destek olarak takip edilebilir. Direnç olarak da
1,3745 - 1,3790 ve 1,3830 seviyeleri izlenebilir.

Günlük Pivot Seviyeleri
   1.3845

  1.3815  

 1.3786   

1.3758    

 1.3728   

  1.3698  

   1.3669
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USD/TRY

Dolar/TL kuru dün 8,4094 ile 8,4987 seviyeleri arasında
dalgalanarak günü 8,4462’den tamamladı. Geçen hafta TCMB’nin
faiz kararı sonrası TL varlıklar gelişmekte olan ülke para
birimlerinden pozitif ayrıştı. Dün FOMC toplantı tutanaklarında
katılımcılar, arz darboğazı ve iş gücü piyasasındaki sıkıntılar
nedeniyle enflasyonun geçici olarak yükseldiği yorumunda
bulundular. Varlık alım programının azaltılmasına yönelik ise
katılımcıların ayrı fikirlerde olduğu görüldü. Bugün yurt içinde TCMB
PPK toplantı özeti izlenecek. ABD’de ise haftalık işsizlik maaşı
başvuruları ve CB öncü göstergeler verileri takip edilecek. Dolar/TL,
bu sabah 08:30 itibariyle 8,4913’den işlem görüyor Gelişmekte olan
ülke para birimleri bu sabah dolara karşı hafif satıcılı bir görünüm
sergiliyor.

Günlük Pivot Seviyeleri
   8.5852

  8.5420  

 8.4959   

8.4499    

 8.4066   

  8.3634  

   8.3173

EUR/TRY

Avrupa cephesinde dün temmuz ayına ait tüketici fiyat endeksi
rakamları takip edildi.  Euro Bölgesi’nde temmuz ayı tüketici fiyat
endeksi beklentilere paralel yıllık bazda %2,2 seviyesinde
gerçekleşirken, aylık bazda değişim ise %0,1 gerileme yönünde
oldu. Temmuz ayı enflasyon rakamına ilişkin ikinci okuma olan ve
beklentiler paralelinde gerçekleşen enflasyon verisinin fiyatlamalar
üzerinde anlamlı bir etkisi olmadı. Yurt içinde açıklanan önemli veri
akışı bulunmazken, son dönemde TL varlıklarda etkili olan pozitif
havanın dün itibariyle bir miktar zayıfladığı görüldü. Bugün ise yurt
içinde TCMB’nin PPK toplantısına ait tutanaklar, Euro Bölgesi’nde
ise haziran ayı cari işlemler dengesi açıklanacak. Euro/TL kuru bu
sabah 9,92’li seviyelerden fiyatlanıyor.

Günlük Pivot Seviyeleri
   10.0621

  10.0156  

 9.9543   

9.8931    

 9.8466   

  9.8001  

   9.7388
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XAU/USD

Ons altın Fed toplantısı tutanakları sonrası bir miktar ivme kaybetti.
Temmuz ayında yapılan Fed toplantısının tutanakları dün akşam
açıklandı. Tutanaklarda, tahvil alım programı konusunda üyeler
arasında görüş ayrılıkları görüldü. Yine de bir çok üyenin yılın kalanı
için program hızının azaltılmasından yana olduğu da dikkat çekiyor.
Tutanaklar sonrası piyasalar üzerinde endekslerde satışların hakim
olduğu görülürken, Dolar endeksi (DXY) 93,00 puan üzerindeki
seyrini sürdürüyor ve ABD 10 yıllık tahvil faizi %1,30 seviyesinin
altında sakin. Ancak DXY hareketi, altını baskıladığı için ons altın
şimdilik yükselişinde zorlanıyor. Bugünde ABD verileri izlenecek,
etkisi sınırlı olabilir. Ons altın için 1770$ - 1759$ - 1750$ destekler,
1785$ - 1794$ - 1805$ dirençler olarak bulunuyor.

Günlük Pivot Seviyeleri
   1,811.47

  1,802.66  

 1,795.08   

1,787.50    

 1,778.69   

  1,769.88  

   1,762.30

DAX Yakın Vade

Salgın kaynaklı endişeler bu hafta hisse piyasaları üzerinde baskı
oluştururken, FOMC tutanaklarının varlık azaltımının bu yıl
bitmeden başlayabileceğine işaret etmesi hisse piyasalarında satış
baskısını artıran bir gelişme oldu. Merkez bankalarının piyasalarla
kuracağı iletişim, ekonomik veri akışları, salgın kaynaklı gelişmeler
gündemdeki önemini korumaktadır. Avrupa borsaları tutanaklar
öncesinde dün günü karışık kapanışlarla tamamladı. Tutanakların
ardından akşam saatlerinde aşağı yönlü bir seyrin izlendiği DAX
vadelisinde bu sabah da zayıf görününüm devam ediyor. Aşağı
yönlü hareketlerde 15.800 – 15.713 ve 50 günlük üssel ortalama
(15.627) destek olarak takip edilebilir. Tepki alımlarında ise 15.893 –
15.957 ve tarihi zirvenin bulunduğu 16.024 seviyeleri direnç
konumunda bulunmaktadır. 

Günlük Pivot Seviyeleri
   16,103.33

  16,036.67  

 15,996.33   

15,956.00    

 15,889.33   

  15,822.67  

   15,782.33
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Dow Jones Yakın Vade

Dow Jones endeksi dünü %1,08 düşüşle 34.960 seviyesinden
tamamladı. Endeksler üzerinde Fed toplantısı tutanakları ve delta
varyantına dair endişelerin etkili olduğu görülüyor. Temmuz ayında
yapılan Fed toplantısının tutanakları dün akşam açıklandı.
Tutanaklarda, komite arasında varlık alım konusunda görüş
ayrılıkları olmasına karşın birçok üyenin bu yıl içerisinde varlık alım
hızının düşürülmesinden yana olduğu görüldü. Salgın kaynaklı
endişelerde sürüyor ve bu durumda endekslerde seyri negatif
etkilemeye devam ediyor. Bugünde ABD'den açıklanacak veriler var
ancak etkisi sınırlı kalabilir. Bu sabahta vadeli piyasada endekslerde
hafif satıcılı seyirler görülüyor. Sözleşme için 34.981 - 35.147 -
35.337 direnç noktaları olurken, 34.717 - 34.561 ve 34.377 destek
noktaları olarak takip edilebilir.

Günlük Pivot Seviyeleri
   35,681.33

  35,483.67  

 35,185.33   

34,887.00    

 34,689.33   

  34,491.67  

   34,193.33

S&P 500 Yakın Vade

S&P 500 endeksi dünü %1,07 kayıpla 4.400 seviyesinden kapattı.
Fed toplantısı tutanakları ve delta varyantına dair endişeler ABD
endeksleri üzerinde etkili oldu. Temmuz ayı Fed toplantısı
tutanaklarında, varlık alım konusunda üyeler arasında görüş
ayrılıkları olduğu görülüyor. Ancak buna rağmen bir çok üyenin bu
yılın kalanı için tahvil alım programının hızını azaltma konusunda
hemfikir olduğu da dikkat çekti. Salgın kaynaklı endişelerde devam
ediyor ve bu durum piyasalarda baskı yarattığı için satışları
tetikliyor. Bugün içinde ABD'den açıklanacak veriler var ve etkisi
sınırlı kalabilir. Vadeli piyasada ABD endekslerinde sınırlı düşüşle
işlemler görülüyor. Sözleşme için 4.406 - 4.425 - 4.448 direnç
noktaları, 4.370 - 4.351 - 4.331 destek noktaları olarak görülüyor. 

Günlük Pivot Seviyeleri
   4,503.92

  4,476.83  

 4,435.67   

4,394.50    

 4,367.42   

  4,340.33  

   4,299.17
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Brent Petrol

Brent petrol piyasalarda risk iştahının zayıf olması sebebiyle
gücünü toplamakta zorlanıyor. Delta varyantı endişeleri devam
ederken, bu durum piyasalarda satışları da beraberinde getiriyor.
Brent petrol bu hafta 66,00-70,00$ aralığında seyretti ve 70,00$
üzerindeki hareketinde zayıf kaldı. Bu aralıkta seyrini sürdüren
Brent petrol için görünüm hala zayıf. Salgın kaynaklı endişeler,
petrol talebini olumsuz etkileyebilir ihtimali, fiyatları etkilemeye
devam ediyor. Yabancı kurumlar, petrol fiyatları için orta ve uzun
vadeli beklentilerini korumaya devam ediyor. Ancak kısa vadede
salgın nedeniyle olası panik satışlarına dikkat edilmeli. Salgının
gidişatı önemli. Brent petrol için 68,13$ - 68,87$ - 69,76$ direnç
noktaları, 66,51$ - 65,68$ - 64,90$ destek noktaları olarak takip
edilebilir. 

Günlük Pivot Seviyeleri
   71.51

  70.59  

 68.77   

66.96    

 66.04   

  65.12  

   63.30

USD/JPY

ABD’de konut başlangıçları temmuzda beklentilerin üzerinde %7,0
gerileyerek 1 milyon 534 bin olarak gerçekleşti. FOMC
tutanaklarında ekonominin izlediği yolun virüsün seyrine bağlı
olmaya devam edeceği vurgulandı. Yetkililer arasındaki görüş
farklılıklarına rağmen, varlık alımlarının hızının ekonomik koşulların
Fed'in hedeflerini karşılamasının ardından bu yıl düşürülmesinin
muhtemel olduğunu ortaya koydu. Japonya'da imalatçıların
ekonomiye olan güvenleri ağustos ayında son 3,5 yılın en yüksek
seviyesine çıktı.  Ülkede hizmet sektörünün ekonomiye
güveni pozitife döndü. Paritede kısa vadede 110,00 seviyesinin
üzerinde 110,34 – 110,58 ve 110,80 seviyeleri direnç, 109,90 –
109,75 ve 109,56 takip edilen destek noktalarıdır.

Günlük Pivot Seviyeleri
   110.65

  110.36  

 110.06   

109.77    

 109.48   

  109.19  

   108.89
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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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