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Piyasa Gündemi

Salgın kaynaklı endişeler ve FOMC tutanakları sonrasında
gündeme gelen erken sıkılaşma endişeleri geçen hafta küresel risk
iştahı üzerinde baskı oluşturdu. Fed cephesinden gelecek
açıklamalar, salgın kaynaklı gelişmeler ve ekonomik veri akışları
gündemdeki yerini ve önemini korumaya devam ediyor. Bugün
küresel çapta açıklanacak öncü PMI rakamları ekonomik
toparlanmanın gücü hakkında fikir vereceğinden piyasaların
takibinde olacaktır.

Açıklanacak Önemli Ekonomik Veriler  
     
•    11:00 Euro Bölgesi – Öncü İmalat/Hizmet PMI Önem: Yüksek
•     16:45 ABD - Öncü İmalat/Hizmet PMI Önem: Yüksek

Türkiye
Hazine ve Maliye Bakanı Lütfi Elvan haftanın son işlem günü
Kocaeli İş Dünyası Buluşması'nda gündeme ilişkin
değerlendirmelerde bulundu. Elvan, Türkiye ekonomisinin salgın
süresince kapasitesini koruduğunu ve yatırımlarda artış eğiliminin
yükseliş kaydettiğine değindi. Baz etkisinin de katkısıyla yılın ikinci
çeyreğinde %20'nin üzerinde, salgınla ilgili dışsal bir şok olmaması
durumunda 2021'de %8 üzerinde büyüme beklediklerini vurguladı.
Kurda oynaklık, enflasyon ve risk priminin artış gösterdiğini
belirtirken, önceliğin enflasyon eğiliminin terse dönmesi olduğunu
açıkladı. Ayrıca Bakan Elvan, maliye politikası ile enflasyonla
mücadeleye destek verildiğini yılın son çeyreğinde enflasyon
eğiliminin belirgin bir düşüş sürecine gireceğini belirtti.
Cumhurbaşkanı Erdoğan Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ve
Almanya Başbakanı Angela Merkel ile ayrı ayrı bölgesel
gelişmelerin ele alındığını telefon görüşmeleri gerçekleştirdi.
Erdoğan'ın Putin ile görüşmesinde, Türkiye-Rusya ilişkilerini
geliştirecek adımlar ve Afganistan'daki gelişmeler başta olmak
üzere bölgesel konular ele alındı. Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat
Oktay başkanlığında Ekonomi Koordinasyon Kurulu (EKK) ilk
toplantısı bugün gerçekleşecek.

Euro Bölgesi
Almanya Federal İstatistik Ofisi verilerine göre, Almanya'nın üretici
fiyat endeksi temmuz ayında yıllık %10,4, aylık bazda ise %19
yükseldi. Endekste görülen yıllık bazdaki artışta, yıllık %20,4 artışla
enerji fiyatları ve %15,6 artışla ara mal fiyatları ve %1,8 ile ara
malları etkili oldu. Vaka sayılarındaki artış eğiliminin devam ettiği
Avrupa’da salgın cephesindeki gelişmeler ile merkez bankalarının
izleyeceği yol haritası ön planda kalmaya devam edecektir. 

ABD
Dallas Fed Başkanı Robert Kaplan, koronavirüsün Delta varyantının
yayılmaya devam etmesinden duyduğu endişeyi ortaya koydu.
Delta varyantının şu ana kadar mobilite üzerinde kayda değer bir
etki yapmadığını, ancak üretimi sınırladığını ve ofislere dönüşleri
yavaşlattığını belirten Kaplan, "Eğer Delta, GSYH büyümesi
üzerinde daha negatif bir etkiye sahip olur ise, bu benim görüşlerimi
ayarlamama neden olabilir" diye konuştu. ABD'de Joe Biden
yönetiminin, Afganistan'ın başkenti Kabil'den tahliye edilenlerin
bölgedeki üslerden naklinin hızlandırılması için ABD'li özel hava
yolu şirketlerinden yardım istemeyi değerlendirdiği bildirildi. Kansas
City Fed'den yapılan açıklamada, her yıl dünyanın en önemli
merkez bankacıları ve finans oyuncularını Wyoming eyaletinin
Jackson Hole kasabasında bir araya getiren sempozyumun yakın
zamanda artan Kovid-19 riski nedeniyle 27 Ağustos'ta çevrimiçi
olarak gerçekleştirileceği bildirildi.
 

Piyasa Verileri

Pariteler Son Günlük Değ.
(%)

Haftalık Değ.
(%)

Yılbaşı Değ.
(%)

USDTRY 8.4964 0.02 0.42 14.27
EURTRY 9.9588 0.25 -0.04 9.44
EURUSD 1.1721 0.18 -0.47 -4.06
GBPUSD 1.3656 0.24 -1.34 -0.14
USDJPY 109.90 0.11 0.61 6.43

Sepetler Son Günlük Değ.
bp

Haftalık Değ.
bp

Yılbaşı Değ.
bp

½ $ + ½ € 9.1997 -3.55 -9.55 91.97
Dolar Endeksi 93.2980 -16.10 66.80 336.10
REK 61.3100 - - -86.00

Endeks Vadeliler Son Günlük Değ.
(%)

Haftalık Değ.
(%)

Yılbaşı Değ.
(%)

S&P 500 Yakın Vade 4,454.00 0.38 -0.45 18.81
DAX Yakın Vade 15,897.00 0.70 0.04 15.65
Dow Jones Yakın
Vade 35,214.00 0.44 -0.90 15.47

Emtialar Son Günlük Değ.
(%)

Haftalık Değ.
(%)

Yılbaşı Değ.
(%)

Ons Altın 1,787.36 0.33 0.01 -5.97
Gram Altın 488.24 0.34 0.43 7.51
WTI 63.41 2.35 -5.63 30.93
BRENT 66.10 2.15 -4.76 28.20
Bakır 4.13 0.96 -2.99 17.31

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 17.5900 3.00 12.00 469.00
ABD 10 Yıllık 1.2720 1.10 -0.40 35.50
ABD 2 Yıllık 0.2300 0.40 2.10 10.70
Almanya 10 Yıllık -0.4940 -0.60 -2.90 8.10
Almanya 2 Yıllık -0.7490 -0.40 -1.10 -3.60

Gelişmekte Olan
Ülke Kurları Son Günlük Değ.

(%)
Haftalık Değ.

(%)
Yılbaşı Değ.

(%)
USDZAR 15.2208 -0.51 2.60 3.58
USDIDR 14,408.50 0.03 0.29 3.48
USDTRY 8.4964 0.02 0.42 14.27
USDRUB 73.9565 -0.43 0.84 -0.24
USDBRL 5.4024 0.46 2.72 4.02
USDCNY 6.4915 -0.15 0.26 -0.63
USDMXN 20.3177 -0.20 2.12 2.13
USDCZK 21.7914 -0.19 0.91 1.46
USDHUF 298.5800 -0.34 0.02 0.60
USDPLN 3.9055 -0.29 0.83 4.61
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Euro/Dolar

Avrupa’nın en büyük ekonomisi olan Almanya’da endeksi temmuz
ayında yıllık %10,4, aylık bazda ise %19 yükseldi. Endekste görülen
yıllık bazdaki artışta, yıllık %20,4 artışla enerji fiyatları ve %15,6
artışla ara mal fiyatları ve %1,8 ile ara malları etkili oldu. ABD’de
haftanın son işlem günü Fed üyelerinin konuşmaları ön plandaydı.
Dallas Fed Başkanı Robert Kaplan, koronavirüsün Delta varyantının
yayılmaya devam etmesinden duyduğu endişeye değindi. Bugün
ağustos ayına ait öncü gösterge niteliğinde olan hizmet ve imalat
PMI rakamları takip edilecek. Dolar endeksindeki volatilite ile birlikte
dalgalı seyrin kaydedildiği paritede 1,1704 seviyesinin üzerinde
1,1752 – 1,1784 ve 1,1804 direnç seviyeleridir. Geri çekilmelerde
1,1704 – 1,1684 ve 1,1662 takip edilecek destek seviyeleridir.

Günlük Pivot Seviyeleri
   1.1759

  1.1733  

 1.1717   

1.1701    

 1.1674   

  1.1648  

   1.1632

GBP/USD

Geçen hafta FOMC toplantı tutanakları sonrası paritede satışların
ivmelendiği görüldü. Cuma günü İngiltere’de açıklanan perakende
satışlar aylık -2,5% ve yıllık %2,4 ile beklentilerden altında kaldı.
İngiltere’de açıklanan bir diğer veri ise GFK tüketici güveni olup -8
ile beklentilerin atında gerçekleşti. İngiltere’de açıklanan veriler
sonrası paritede satış baskısının devam ettiği görüldü. Bugün
İngiltere ve ABD tarafında PMI verileri takip edilecek olup bu hafta
gözler ise Jackson Hole Sempozyumunda verilen mesajlarda
olacak. Bu sabah tepki hareketlerinin yaşandığı paritede 1,3690 -
1,3725 ve 1,3755 seviyeleri direnç olarak izlenebilir. Destek
seviyeleri olarak da 1,3600– 1,3570 ve 1,3540 seviyeleri takip
edilebilir.

Günlük Pivot Seviyeleri
   1.3695

  1.3672  

 1.3647   

1.3623    

 1.3600   

  1.3577  

   1.3552
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USD/TRY

Dolar/TL kuru Cuma günü 8,3110 ile 8,5613 seviyeleri arasında
dalgalanarak günü 8,4945’den tamamladı. Cuma günü Hazine ve
Maliye Bakanı Lütfü Elvan’ın mesajları takip edildi. Elvan, maliye
politikaları ile enflasyonla mücadeleye destek verdiklerini ve bu yılın
son çeyreğinde enflasyonun belirgin bir düşüş sürecine girmesini
öngördüklerini belirtti. Diğer taraftan Fed üyesi Kaplan delta
varyantının büyüme üzerinde biraz daha negatif etki yaratması
durumunda görüşlerinde bir ayarlama yapacağını belirtti. Bugün
yurt içinde tüketici güven endeksi takip edilecek. ABD’de ise PMI
verileri izlenecek. Bu hafta gözler Jackson Hole sempozyumunda
verilen mesajlarda olacak. Dolar/TL, bu sabah 08:30 itibariyle
8,4925’den işlem görüyor.

Günlük Pivot Seviyeleri
   8.8505

  8.7059  

 8.6002   

8.4945    

 8.3499   

  8.2053  

   8.0996

EUR/TRY

Almanya’da endeksi temmuz ayında yıllık %10,4, aylık bazda ise
%19 yükseldi. Endekste görülen yıllık bazdaki artışta, yıllık %20,4
artışla enerji fiyatları ve %15,6 artışla ara mal fiyatları ve %1,8 ile
ara malları etkili oldu. Vaka sayılarındaki artış eğiliminin devam
ettiği Avrupa’da salgın cephesindeki gelişmeler ve merkez
bankalarının izleyeceği rota ön planda kalmaya devam ediyor. Yurt
içinde Hazine ve Maliye Bakanı Lütfi Elvan Türkiye ekonomisinin
salgın süresince kapasitesini koruduğunu ve yatırımlarda artış
eğiliminin yükseliş kaydettiğine değindi. Ayrıca maliye politikası ile
enflasyonla mücadeleye destek verildiğini yılın son çeyreğinde
enflasyon eğiliminin belirgin bir düşüş sürecine gireceğini belirtti.
Euro/TL kuru bu sabah 9,94’lü seviyelerden fiyatlanıyor.

Günlük Pivot Seviyeleri
   10.1299

  10.0666  

 10.0003   

9.9340    

 9.8707   

  9.8074  

   9.7411
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XAU/USD

Ons altın geçtiğimiz hafta 1770-1795$ aralığında bir seyir izledi.
Fed toplantısı tutanakları ve Delta varyantı, ons altının seyrini
etkiledi ve dar bir aralıkta seyirler görüldü. Yeni haftanın ilk işlem
gününde, ons altında hafif alıcılı bir görünüm hakim. Bu hafta için
altın açısından da önemli. Jackson Hole sempozyumu var ve Fed
başkanı Powell konuşması bekleniyor. Varlık alım konusunda
vereceği mesajlar, altın üzerinde de oynaklığa neden olabilir. Hafta
içinde de ABD'den açıklanacak verilerin etkisi altın için yine takip
edilebilir. Bugün ABD'de imalat/hizmetler PMI verileri izlenecek, veri
bazlı harekete neden olabilir. Ons altın için 1780$ - 1773$ - 1765$
destekler olarak izleniyor. Yukarıda 1791$ - 1798$ ve 1807$ direnç
noktaları olarak takip edilebilir. 

Günlük Pivot Seviyeleri
   1,797.13

  1,792.80  

 1,787.10   

1,781.40    

 1,777.07   

  1,772.74  

   1,767.04

DAX Yakın Vade

FOMC tutanakları ve salgın kaynaklı endişeler geçen hafta küresel
hisse piyasalarında satış baskının artış kaydetmesine neden oldu.
Cuma günü ise piyasalarda bir miktar toparlanma çabası etkili
olurken, yeni haftaya başlarken de bu çabanın korunduğu
görülüyor. Merkez bankalarının piyasalarla kuracağı iletişim,
ekonomik veri akışları, salgın kaynaklı gelişmeler gündemdeki
önemini korumaktadır. Avrupa borsaları cuma gününü sınırlı
yükselişlerle tamamlarken, DAX vadeli kontratı günü %0,26’lık
yükselişle 15.786 puandan tamamladı. Bu sabah alımların devam
ettiği DAX vadelisinde yukarı yönlü hareketlerde 15.936 – zirve
seviyesinin bulunduğu 16.024 ve 16.100 seviyeleri direnç
konumunda bulunmaktadır. Geri çekilmelerde ise 15.823 – 15.760
ve 15.685 seviyeleri destek konumunda bulunmaktadır. 

Günlük Pivot Seviyeleri
   16,036.00

  15,930.00  

 15,858.00   

15,786.00    

 15,680.00   

  15,574.00  

   15,502.00
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Dow Jones Yakın Vade

Dow Jones endeksi haftayı %0,65 artışla 35.120 seviyesinden
tamamladı. Endekslerde hafta içi zayıf seyirler izlendi. Fed
toplantısı tutanakları ve salgın kaynaklı endişeler, risk iştahının
zayıflamasına neden olurken, endekslerde de satışları beraberinde
getirdi. Haftanın son işlem gününde veri takvimi açısından sakindi
ve veri bazlı hareketler izlenmedi. Teknoloji hisselerine gelen
alımların etkisi genele yayılınca endekslerde tepki alımları görüldü
ve hafta kapanışları yükselişle gerçekleşmiş oldu. Bugün için
ABD'de imalat/hizmetler PMI verileri takip edilebilir. Veri bazlı
harekete neden olabilir. Bu sabah vadeli piyasada ABD
endekslerinde hafif alıcılı seyirler izleniyor. Sözleşme için 35.421 -
35.654 - 35.856 dirençler, 35.010 - 34.797 - 34.563 destekler olarak
takip edilebilir.

Günlük Pivot Seviyeleri
   35,813.33

  35,466.67  

 35,262.33   

35,058.00    

 34,711.33   

  34,364.67  

   34,160.33

S&P 500 Yakın Vade

ABD endeksleri açısından hareketli bir haftaydı. Fed toplantısı
tutanakları ve salgın kaynaklı endişelerin etkisi, risk iştahının
zayıflamasına neden olunca endekslerde de satışlar görüldü. Ancak
haftanın son işlem gününde, teknoloji hisselerine gelen alımların
etkisi genele yayıldı ve ABD endekslerinde haftalık kapanışlar alıcılı
gerçekleşti. S&P 500 endeksi haftayı %0,81 yükselişle 4.441
seviyesinden kapattı. Bugün ABD'de imalat/hizmetler PMI verileri
takip edilecek. Verilerin etkisi borsalar üzerinde etkili olabilir. Bu
sabah vadeli piyasada ABD endekslerinde sınırlı yükselişle işlemler
görülüyor. Sözleşme için 4.429 - 4.399 - 4.366 destek noktaları
olarak takip edilebilir. Yukarı yönlü hareketinde 4.476 direncinin
üzerinde 4.506 ve sonrasında 4.537 direnci karşımıza çıkıyor.

Günlük Pivot Seviyeleri
   4,529.83

  4,485.17  

 4,461.08   

4,437.00    

 4,392.33   

  4,347.67  

   4,323.58

444 0 435 www.gedikyatirim.com.tr

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


Gedik Forex Bülten 23 Ağustos 2021

Brent Petrol

Brent petrolde 64,00$ seviyelerinden gelen tepkilerle 65,00-66,00$
bölgesinde seyirler izleniyor. Petrol fiyatlarında kısa vadede
düşüşler dikkat çekiyor. Delta varyantına dair endişeler, Asya'da
bazı bölgelerde arttırılan tedbirler ve bazı ülkelerin ulusal karantina
ilan etmesi, petrolde talebi de olumsuz etkiliyor ve petrol fiyatlarının
aşağı yönlü seyrine neden oldu. Yeni haftanın ilk işlem gününde,
piyasaların genelinde geçtiğimiz haftaki kayıpların telafi edildiği ve
tepkilerin geldiği görülüyor. Risk iştahının toparlanıyor olması, petrol
fiyatlarının da yükselişini destekliyor. Bugün petrol fiyatları için
salgının seyri ve risk iştahının durumu, takip edilebilir. Brent petrol
için 67,20$ - 68,14$ - 69,15$ dirençler, 65,57$ - 64,56$ ve 63,42$
destekler olarak izlenebilir. 

Günlük Pivot Seviyeleri
   67.90

  67.23  

 65.97   

64.71    

 64.04   

  63.38  

   62.12

USD/JPY

Haftanın son işlem günü ABD’de açıklanan önemli veri akışı
bulunmazken, Fed yetkililerinin açıklamaları takip edildi. Dallas Fed
Başkanı Robert Kaplan, koronavirüsün Delta varyantının yayılmaya
devam etmesinden duyduğu endişeyi ortaya koydu. Japonya’da
temmuz ayında çekirdek tüketici fiyatlarında yıllık bazda düşüş
piyasa beklentilerinin altında gerçekleşti. Ülkede manşet TÜFE ise
geçen yılın aynı ayına göre %0,3 düştü. Bu sabah açıklanan hizmet
PMI 43,5 seviyesinde açıklanırken, imalat PMI endeksi 52,4 ile
sınırlı gerileme kaydedildi. Salgın kaynaklı endişeler risk iştahı
üzerinde baskı yaratmaya devam ediyor. Paritede kısa vadede
109,56 – 109,30 ve 109,11 seviyeleri destek, toparlanmalarda ise
110,00 – 110,28 ve 110,69 direnç noktalarıdır.

Günlük Pivot Seviyeleri
   110.24

  110.07  

 109.92   

109.78    

 109.61   

  109.43  

   109.29
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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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