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Piyasa Gündemi

FOMC tutanaklarında varlık azaltımlarının yıl sonuna kadar
başlayabileceğine ilişkin ifadelerin yer alması küresel risk iştahının
zayıflamasına neden oldu. Dün ABD’de işsizlik başvuruları düşüş
eğilimini sürdürürken, ABD’deki istihdam piyasasındaki
toparlanmanın gücü ve devamlılığı varlık azaltımlarının
zamanlaması üzerinde belirleyici olacaktır. Salgın kaynaklı
endişelerin ve erken sıkılaşma korkularının ön plana çıktığı süreçte
bu cephedeki gelişmeler yakından izlenecektir. 

Açıklanacak Önemli Ekonomik Veriler  
     
•    Açıklanacak önemli bir ekonomik veri bulunmamaktadır. 

Türkiye

Avrupa Birliği (AB), aralarında Türkiye'nin de yer aldığı 3 ülkenin
yeni tip koronavirüs aşı sertifikalarının tanınmasına karar verdi.
TCMB tarafından açıklanan menkul kıymet istatistiklerine göre
yabancı yatırımcılar 13 Ağustos haftasında 78 milyon dolarlık hisse
senedi alırken 45 milyon dolarlık tahvil satışı gerçekleştirdi. Böylece
net portföy girişi 33 milyon dolar oldu. Türkiye Cumhuriyet Merkez
Bankası (TCMB) dün ağustos ayı PPK toplantısının özetlerini
yayımladı. Toplantı özetinde enflasyonun kısa dönemde, başta
emtia fiyatları ve yönetilen/yönlendirilen fiyatlar olmak üzere arz ve
talep yönlü çeşitli unsurların etkisiyle oynak bir seyir izlemesinin
beklendiği ifade edildi. Enflasyonda kısa vadede görülebilecek
oynaklıkların ana eğilime yansımalarının para politikası duruşu
açısından yakından izleneceği vurgulandı. Cumhurbaşkanı Recep
Tayyip Erdoğan, Cumhurbaşkanlığı Kabine Toplantısı sonrasında
açıklamalarda bulundu. Erdoğan "Uçak ve şehirler arası otobüs
yolculuğu için zorunlu PCR testini devreye alacağız" dedi.

Euro Bölgesi

Euro Bölgesi’nde haziran ayında cari işlemler dengesi 24,0 milyar
euro fazla verdi. Önceki gün açıklanan FOMC tutanaklarının erken
sıkılaşma endişeleri gündeme getirmesi küresel risk iştahı üzerinde
baskı oluştururken, Avrupa varlıklarında da dün değer kayıpları
etkili oldu. Öte yandan vaka sayılarındaki artış eğiliminin devam
ettiği Avrupa’da salgın cephesindeki gelişmeler ile merkez
bankalarının izleyeceği yol haritası yakından takip edilecektir. 

ABD

FOMC tutanaklarının ekonomik koşulların Fed'in hedeflerini
karşılamasının ardından varlık azaltımının bu yıl başlayabilmesinin
muhtemel olduğunu ortaya koyması küresel risk iştahının
zayıflamasına neden oldu. Doların küresel çapta değer kazandığı
görülürken, riskli varlıklar üzerinde satış baskısı artış kaydetti.
FOMC üyeleri enflasyon hedeflerine ulaşıldığı yönünde fikir birliği
içerisinde bulunurken, varlık azaltımının zamanlamasını
belirleyecek temel olgu ABD’deki istihdam piyasasındaki görünüm
olacaktır. ABD’de dün açıklanan haftalık işsizlik başvuruları art arda
dört hafta düşüş yaşadıktan sonra 348 bin ile salgın döneminin en
düşük seviyesine geriledi. Son bir aylık süreçte açıklanan işsizlik
başvuruları istihdam piyasasında toparlanmaya işaret ederken,
sonbaharda istihdam piyasasındaki toparlanmanın devam etmesi
halinde Fed’in varlık azaltımlarına başlama ihtimalinin güç
kazanacağı göz ardı edilmemelidir.

Piyasa Verileri

Pariteler Son Günlük Değ.
(%)

Haftalık Değ.
(%)

Yılbaşı Değ.
(%)

USDTRY 8.5204 0.02 -0.05 14.59
EURTRY 9.9735 -0.01 -0.81 9.60
EURUSD 1.1687 0.07 -0.93 -4.34
GBPUSD 1.3628 -0.10 -1.71 -0.35
USDJPY 109.67 -0.09 0.05 6.21

Sepetler Son Günlük Değ.
bp

Haftalık Değ.
bp

Yılbaşı Değ.
bp

½ $ + ½ € 9.2353 2.75 -7.60 95.53
Dolar Endeksi 93.5420 -1.00 101.90 360.50
REK 61.3100 - - -86.00

Endeks Vadeliler Son Günlük Değ.
(%)

Haftalık Değ.
(%)

Yılbaşı Değ.
(%)

S&P 500 Yakın Vade 4,390.50 -0.25 -1.61 17.12
DAX Yakın Vade 15,719.00 -0.17 -1.57 14.35
Dow Jones Yakın
Vade 34,727.00 -0.26 -1.96 13.87

Emtialar Son Günlük Değ.
(%)

Haftalık Değ.
(%)

Yılbaşı Değ.
(%)

Ons Altın 1,786.54 0.35 0.39 -6.01
Gram Altın 489.78 0.53 0.34 7.85
WTI 63.70 0.07 -5.94 31.53
BRENT 66.26 -0.04 -5.28 28.50
Bakır 4.08 0.88 -5.44 15.94

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 17.5600 7.00 9.00 466.00
ABD 10 Yıllık 1.2380 -0.80 -5.00 32.10
ABD 2 Yıllık 0.2260 1.20 1.30 10.30
Almanya 10 Yıllık -0.4880 -0.80 -2.80 8.70
Almanya 2 Yıllık -0.7450 -0.70 0.30 -3.20

Gelişmekte Olan
Ülke Kurları Son Günlük Değ.

(%)
Haftalık Değ.

(%)
Yılbaşı Değ.

(%)
USDZAR 15.2368 0.16 3.46 3.69
USDIDR 14,467.40 -0.19 0.72 3.90
USDTRY 8.5204 0.02 -0.05 14.59
USDRUB 74.1525 -0.15 1.14 0.02
USDBRL 5.4154 -0.01 3.17 4.27
USDCNY 6.5025 0.12 0.39 -0.46
USDMXN 20.1725 0.04 1.49 1.40
USDCZK 21.8360 -0.22 1.45 1.67
USDHUF 300.2000 -0.09 0.45 1.14
USDPLN 3.9199 -0.17 1.25 5.00
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Euro/Dolar

Avrupa cephesinde dün haziran ayına ait cari işlemler dengesi
verisi takip edildi. Euro Bölgesi’nde haziran ayında cari işlemler
dengesi 24,0 milyar euro fazla verdi. ABD’de dün açıklanan haftalık
işsizlik başvuruları art arda dört hafta düşüş yaşadıktan sonra 348
bin ile salgın döneminin en düşük seviyesine geriledi. Son bir aylık
süreçte açıklanan işsizlik başvuruları istihdam piyasasında
toparlanmaya işaret ederken, sonbaharda istihdam piyasasındaki
toparlanmanın devam etmesi durumunda Fed’in varlık azaltımlarına
başlama ihtimali önemini korumaya devam ediyor. Dalgalı seyrin
kaydedildiği paritede 1,1688 seviyesinin altında oluşacak
fiyatlamalarda 1,1665 – 1,1650 ve 1,1626 seviyeleri destek,
toparlanmalarda ise 1,1705 – 1,1730 ve 1,1752 direnç seviyeleridir.

Günlük Pivot Seviyeleri
   1.1761

  1.1739  

 1.1709   

1.1679    

 1.1657   

  1.1635  

   1.1605

GBP/USD

Temmuz ayı Fed toplantı tutanaklarında, varlık alımlarının
azaltılmasına bu yıl sonunda başlanabileceğine dair görüşler
sonrası paritede aşağı yönlü eğilimin hızlandığını gördük. ABD’de
dün açıklanan haftalık işsizlik maaşı başvuruları 348 bin ile
beklentilerin altında kalarak istihdam piyasası tarafının
toparlanmasına işaret etti. Bugün İngiltere tarafında perakende
satış verileri takip edilecek olup beklentilerin altında gelen enflasyon
verileri sonrası veri dikkatle izlenecek. ABD’de ise Fed üyesi
Kaplan’ın konuşması takip edilecek. Fed toplantı tutanakları sonrası
satıcılı görünüm sergileyen paritede 1,3590 – 1,3570 ve 1,3540
seviyeleri destek olarak takip edilebilir. Direnç olarak da 1,3690 -
1,3725 - 1,3790 seviyeleri izlenebilir.

Günlük Pivot Seviyeleri
   1.3853

  1.3807  

 1.3725   

1.3643    

 1.3596   

  1.3550  

   1.3468
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USD/TRY

Dolar/TL kuru dün 8,3936 ile 8,5334 seviyeleri arasında
dalgalanarak günü 8,5188’den tamamladı. FOMC toplantı
tutanaklarında varlık alımlarının azaltılmasına bu yıl sonunda
başlanabileceğine dair görüşler sonrası gelişmekte olan ülke para
birimlerinde dolara karşı değer kayıpları ivmelendi. TL varlıklarında
da dolar karşısında değer kayıplarının yaşandığı görüldü. Dün
TCMB PPK toplantı özetinde enflasyonun kısa dönemde, başta
emtia fiyatları ve yönetilen/yönlendirilen fiyatlar olmak üzere arz ve
talep yönlü çeşitli unsurların etkisiyle oynak bir seyir izlemesinin
beklendiği ifade edildi. Bu oynaklığın para politikası duruşu
açısından yakından takip edildiği belirtildi. Dolar/TL, bu sabah 08:10
itibariyle 8,5142’den işlem görüyor.

Günlük Pivot Seviyeleri
   8.7434

  8.6484  

 8.5836   

8.5188    

 8.4238   

  8.3288  

   8.2640

EUR/TRY

Euro Bölgesi’nde haziran ayında cari işlemler dengesi 24,0 milyar
euro fazla verdi. Vaka sayılarındaki artış eğiliminin devam ettiği
Avrupa’da salgın cephesindeki gelişmeler ve merkez bankalarının
izleyeceği rota ön planda kalmaya devam ediyor. Yurt içinde ise
TCMB dün ağustos ayı PPK toplantısının özetlerini yayımladı.
Toplantı özetinde enflasyonun kısa dönemde, başta emtia fiyatları
ve yönetilen/yönlendirilen fiyatlar olmak üzere arz ve talep yönlü
çeşitli unsurların etkisiyle oynak bir seyir izlemesinin beklendiği
ifade edildi. Yurt içinde bugün açıklanacak önemli veri akışı
bulunmazken, gündeme dair gelişmeler takip edilecek.  Euro/TL
kuru bu sabah 9,50’li seviyelerden fiyatlanıyor.

Günlük Pivot Seviyeleri
   10.1943

  10.1050  

 10.0397   

9.9745    

 9.8851   

  9.7958  

   9.7306
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XAU/USD

Ons altın bu hafta 1770-1795$ aralığında seyretti. Fed toplantısı
tutanakları sonrasında altın 1795$ seviyesini aşamadığı gibi bir
miktar ivme kaybetti ancak satışlarda sınırlı kaldığı görülüyor.
Salgın kaynaklı endişelerin etkisi ülke ekonomilerinin toparlanmakta
zorlanma ihtimalini gündeme getirince, altın buradan aldığı destekle
tutunuyor. Dolar endeksinin 93,00 puanın üzerinde güçlenme
çabası da altını baskıladığı için ons altında yatay bir seyir olduğunu
da söylemek mümkün. Dünkü ABD verilerinin etkisi altın üzerinde
hissedilmedi. Bugünde açıklanacak önemli bir veri akışı
bulunmadığı için veri bazlı hareket altında beklenmeyebilir. Ons
altın için 1791$ - 1798$ - 1807$ direnç noktaları, 1778$ - 1770$ -
1762$ destek noktaları olarak görülüyor. 

Günlük Pivot Seviyeleri
   1,808.30

  1,800.38  

 1,790.35   

1,780.33    

 1,772.41   

  1,764.49  

   1,754.46

DAX Yakın Vade

FOMC tutanaklarının ardından gündeme gelen erken sıkılaşma
endişeleri küresel hisse piyasalarında satış baskının artış
kaydetmesine ve görünümün zayıflamasına neden oluyor. Merkez
bankalarının piyasalarla kuracağı iletişim, ekonomik veri akışları,
salgın kaynaklı gelişmeler gündemdeki önemini korumaktadır.
Avrupa borsaları zayıflayan risk iştahı ve erken sıkılaşma
endişeleriyle dün günü %2’lere yaklaşan kayıplarla tamamlarken,
DAX vadeli kontratı günü %1,32’lik düşüşle15.745 puandan
tamamladı. Bu sabah hafif satıcılı bir seyrin etkili olduğu DAX
vadelisinde aşağı yönlü hareketlerde 15.685 - 50 günlük üssel
ortalama (15.626) ve 15.496 seviyeleri destek olarak takip edilebilir.
Tepki alımlarında ise 15.791 – 15.863 ve 15.970 seviyeleri direnç
konumunda bulunmaktadır. 

Günlük Pivot Seviyeleri
   16,165.00

  16,029.00  

 15,887.00   

15,745.00    

 15,609.00   

  15,473.00  

   15,331.00
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Dow Jones Yakın Vade

Dow Jones endeksi dünü %0,19 düşüşle 34.894 seviyesinden
tamamladı. Endeksler bir gün önceki sert kayıpların ardından dün
bir miktar toparlanmaya çalıştı. DJI endeksi sınırlı kayıpla dünü
kapattı. Bu hafta açıklanan Fed toplantısı tutanakları ve Delta
varyantına dair endişelerin etkisi endekslerin seyrinde belirleyici
oldu. Dün açıklanan ABD verilerinin etkisi endeksler üzerinde pek
hissedilmedi. Bugünde ABD'de veri takvimi sakin olduğu için veri
bazlı hareket beklenmiyor. Bu sabaha bakıldığında, vadeli piyasada
ABD endekslerinde hafif satıcılı seyirler görülüyor. Sözleşme için
34.981 - 35.166 - 35.357 direnç noktaları olarak bulunuyor. Geri
çekilmelerin devamı durumunda ilk olarak 34.561 desteği ve
sonrasında 34.377 ve 34.172 destek noktaları olarak takip
edilebilir. 

Günlük Pivot Seviyeleri
   35,443.33

  35,188.67  

 35,003.33   

34,818.00    

 34,563.33   

  34,308.67  

   34,123.33

S&P 500 Yakın Vade

S&P 500 endeksi dünü %0,13 yükselişle 4.405 seviyesinden
kapattı. Dün endekste tepki alımları görüldü. Bu hafta açıklanan
Fed toplantısı tutanakları ve salgın kaynaklı endişelerin etkisi, ABD
endekslerinin seyrini belirledi. Dün açıklanan ABD verilerinin
endeksler üzerinde bir yansıması olmadı. Bugünde ABD veri
takviminde açıklanacak önemli bir veri bulunmadığı için veri bazlı
hareket beklenmeyebilir. Bu sabah vadeli piyasada ABD endeksleri
sınırlı kayıpla işlem görüyor. Sözleşme için 4.366 - 4.343
desteklerinin altında kapanışlarda 4.317 desteği takip edilebilir.
Buna karşın, yukarıda 4.416 - 4.444 dirençlerinin üzerinde 4.470
direnci karşımıza çıkıyor. 

Günlük Pivot Seviyeleri
   4,495.25

  4,455.00  

 4,428.25   

4,401.50    

 4,361.25   

  4,321.00  

   4,294.25
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Brent Petrol

Brent petrol 65,00-70,00 aralığındaki seyrini korumaya devam
ediyor. Bu hafta, Delta varyantına dair endişelerin etkisi küresel
piyasalarda risk iştahının zayıflamasına neden olurken, petrol talebi
üzerinde de olumsuz yansımaları olabileceği beklentisi de, petrol
fiyatlarındaki satışları tetikledi. Hafta içerisinde belli desteklerden
gelen tepkilerle petrol fiyatlarının kayıplarını telafi ettiği görülmesine
karşın yine de risk iştahının bulunmaması piyasalarda endişeye
neden oluyor. Bundan sonraki süreçte varyantın durumu ve vaka
sayısındaki görünüm, petrol fiyatlarının seyrini de belirleyecektir.
Brent petrol için 67,58$ - 68,50$ - 69,40$ dirençler olurken, 66,22$ -
65,15$ - 64,09$ destekler olarak takip edilebilir. 

Günlük Pivot Seviyeleri
   69.24

  68.23  

 67.26   

66.29    

 65.28   

  64.27  

   63.30

USD/JPY

FOMC tutanaklarının ekonomik koşulların Fed'in hedeflerini
karşılamasının ardından varlık azaltımının bu yıl başlayabilmesinin
muhtemel olduğunu ortaya koyması küresel risk iştahının
zayıflamasına neden oldu. Doların küresel çapta değer kazandığı
görülürken, riskli varlıklar üzerinde satış baskısı artış kaydetti.
Ülkede dün açıklanan haftalık işsizlik başvuruları art arda dört hafta
düşüş yaşadıktan sonra 348 bin ile salgın döneminin en düşük
seviyesine geriledi. Japonya Başbakanı Suga, koronavirüse karşı
ülkenin en büyük iş lobisine evden çalışın çağrısı yaptı. Salgın
kaynaklı endişeler risk iştahı üzerinde baskı yaratmaya devam
ederken, paritede kısa vadede 109,48 – 109,11 ve 108,88 seviyeleri
destek, 109,90 – 110,24 ve 110,54 direnç seviyeleridir.

Günlük Pivot Seviyeleri
   110.90

  110.56  

 110.17   

109.77    

 109.43   

  109.09  

   108.69
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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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