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Piyasa Gündemi

Çin’de bazı şehirlerde yeni vaka bildirilmemesi ve ülkede salgının
yavaş yavaş kontrol altına alınmaya başlanması ile ABD’nin Pfizer-
BioNTech aşısına tam onay vermesi küresel risk iştahını
destekleyen gelişmeler olarak karşımıza çıkıyor. Bu haftanın ana
teması cuma günü Fed Başkanı Powell’ın konuşması olurken, bu
süreçte salgın cephesindeki gelişmeler ile ekonomik veri akışları
piyasaların gündemindeki yerini korumaya devam edecektir. 

Açıklanacak Önemli Ekonomik Veriler  
     
•    10:00 Türkiye – Reel Kesim Güven Endeksi Önem: Orta
•    15:30 ABD – Dayanıklı Mal Siparişleri Önem: Yüksek

Türkiye

Cumhurbaşkanı Erdoğan dün gerçekleştirdiği konuşmasında
rezervlere değindi. Erdoğan, "Merkez Bankası rezervlerimiz şu an
109 milyar dolar seviyesindedir. Süreci tamamlanan işlemlerle
önümüzdeki günlerde 115 milyar doların üzerine çıkacak." dedi.
Ayrıca Erdoğan ‘’Dövizdeki dalgalanma başta olmak üzere
yaşadığımız hadiseler sebebiyle bir miktar düşen milli gelirimizi en
kısa sürede trilyon doların üzerine çıkaracağız" şeklinde ifade etti.
Yurt içinde bugün ağustos ayına ait kapasite kullanma oranı ve
imalat güveni rakamları takip edilecek.

Euro Bölgesi

Almanya Federal İstatistik Ofisi’nin verilerine göre ekonomi, özel
tüketim ve kamu harcamalarının etkisiyle Nisan-Haziran döneminde
%1,6 büyüdü. Hanehalkı harcamaları bu dönemde %3,2 arttı.
Karantinaların gevşetilmesi, artan sermaye yatırımları ve güçlü mali
teşvikler büyüme verisinin yukarı yönlü revizyonunda etkili oldu.
Artan riskler nedeniyle bu yılki büyümenin beklendiği kadar güçlü
olmayabileceği ifade ediliyor. İmalat sektöründeki hammadde
sıkıntıları sürerken artan vakalar da ekonomi üzerinde baskı
yaratıyor. Bundesbank Haziran ayında 2021 büyüme tahminini
%3,7 olarak öngördü. Almanya Federal İş Ajansı Başkanı Scheele,
ülkesinin her yıl 400 bin göçmene ihtiyacı olduğunu söyledi.
Schleele, göçmen iş gücü ile sığınmacı konusunun karıştırılmaması
gerektiğini belirterek, "O konu, insani bir sorundur. Afganistan'dan
gelen mülteciler yola çıkarsa Almanya onları kabul etmek için
üzerine düşeni yapmalıdır. Ama benim için iş gücü piyasasındaki
boşlukları doldurmak önemli." dedi.

ABD

ABD’de yeni konut satışları 3 ay düşüşün ardından temmuz ayında
aylık bazda %1 hafif artış kaydederek 708 bin oldu. Ülkede yüksek
fiyatlar nedeniyle konut sektöründeki ivmelenme yavaşladı. Haziran
ayı rakamı ise 676 binden 701 bine revize edildi. Ortalama satış
fiyatı önceki yılın aynı dönemine kıyasla %18,4 artarak 390 bin 500
dolara yükseldi. ABD Temsilciler Meclisi, ABD Başkanı Joe Biden'ın
ekonomi gündeminin önemli bir parçası olan 3,5 trilyon dolarlık
bütçe planını onayladı. ABD Temsilciler Meclisi Başkanı Nancy
Pelosi, 3,5 trilyon dolarlık bütçenin ayrıntılarını belirlemek için
Senato ile birlikte çalışacaklarını belirtti.

Piyasa Verileri

Pariteler Son Günlük Değ.
(%)

Haftalık Değ.
(%)

Yılbaşı Değ.
(%)

USDTRY 8.4192 0.11 -0.36 13.23
EURTRY 9.8941 -0.01 0.01 8.72
EURUSD 1.1745 -0.11 0.31 -3.87
GBPUSD 1.3725 -0.03 -0.24 0.36
USDJPY 109.72 0.04 -0.04 6.26

Sepetler Son Günlük Değ.
bp

Haftalık Değ.
bp

Yılbaşı Değ.
bp

½ $ + ½ € 9.1428 -4.00 -0.85 86.28
Dolar Endeksi 92.9790 8.20 -25.40 304.20
REK 61.3100 - - -86.00

Endeks Vadeliler Son Günlük Değ.
(%)

Haftalık Değ.
(%)

Yılbaşı Değ.
(%)

S&P 500 Yakın Vade 4,481.25 -0.03 1.97 19.54
DAX Yakın Vade 15,891.00 -0.06 -0.41 15.60
Dow Jones Yakın
Vade 35,294.00 -0.06 1.17 15.73

Emtialar Son Günlük Değ.
(%)

Haftalık Değ.
(%)

Yılbaşı Değ.
(%)

Ons Altın 1,796.51 -0.36 0.50 -5.49
Gram Altın 486.28 -0.27 0.13 7.08
WTI 67.38 -0.46 4.89 39.11
BRENT 70.25 -0.40 4.91 36.23
Bakır 4.23 0.53 2.21 20.12

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 17.4100 -10.00 -10.00 451.00
ABD 10 Yıllık 1.2940 -0.10 3.10 37.70
ABD 2 Yıllık 0.2500 2.00 3.70 12.70
Almanya 10 Yıllık -0.4740 0.30 -0.70 10.10
Almanya 2 Yıllık -0.7340 0.10 -0.20 -2.10

Gelişmekte Olan
Ülke Kurları Son Günlük Değ.

(%)
Haftalık Değ.

(%)
Yılbaşı Değ.

(%)
USDZAR 15.0124 0.11 0.21 2.16
USDIDR 14,416.20 0.07 0.12 3.53
USDTRY 8.4192 0.11 -0.36 13.23
USDRUB 73.7916 0.03 0.00 -0.46
USDBRL 5.2471 -0.01 -2.47 1.03
USDCNY 6.4769 0.08 -0.12 -0.86
USDMXN 20.2093 0.02 0.86 1.59
USDCZK 21.7545 0.19 0.09 1.29
USDHUF 296.3900 0.04 -0.99 -0.14
USDPLN 3.8954 0.10 0.13 4.34
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Euro/Dolar

Avrupa’nın en büyük ekonomisi olan Almanya’da dün büyüme
rakamları ön plandaydı. Ülkede ekonomi, özel tüketim ve kamu
harcamalarının etkisiyle Nisan-Haziran döneminde %1,6 büyüdü.
Hanehalkı harcamaları ise bu dönemde %3,2 arttı. Karantinaların
gevşetilmesi, artan sermaye yatırımları ve güçlü mali teşvikler
büyüme verisinin yukarı yönlü revizyonunda etkili oldu. İmalat
sektöründeki hammadde sıkıntıları sürerken artan vakalar da
ekonomi üzerinde baskı yaratıyor. ABD’de temmuz ayına ait yeni
konut satışları %1 hafif artarken, haftanın son işlem günü başlaması
beklenen Jackson Hole toplantısı öncesi dolardaki volatilite ile
birlikte paritede toparlanma kaydedilmektedir. Yükselişlerde
1,1765 – 1,1786 ve 1,1804 seviyeleri direnç, 1,1726 - 1,1704 ve
1,1690 takip edilecek destek noktalarıdır.

Günlük Pivot Seviyeleri
   1.1813

  1.1790  

 1.1774   

1.1758    

 1.1735   

  1.1711  

   1.1695

GBP/USD

Geçen hafta FOMC toplantı tutanakları sonrası dolar endeksinde
ivmelenme görüldü. Cuma günü Fed üyesi Kaplan’ın delta varyantlı
salgının büyüme üzerinde negatif etki yapması durumunda
görüşlerinde ayarlama yapacağını belirtmesi sonrası bu hafta dolar
endeksinde geri çekilmeler mevcut. Dün ABD’de yeni konut satışları
807 bin olarak açıklandı. Verinin parite üzerinde etkisinin sınırlı
kaldı. Bugün İngiltere’de veri akışı sakin. ABD tarafında ise
dayanıklı mal siparişleri verisi izlenecek. Bu hafta gözler ise
Jackson Hole Sempozyumunda verilen mesajlarda olacak. 200
günlük basit hareketli ortalamasının altında seyreden paritede
1,3690 - 1,3660 ve 1,3600 seviyeleri destek olarak izlenebilir.
Direnç olarak 1,3750 - 1,3790 ve 1,3835 seviyeleri takip edilebilir.

Günlük Pivot Seviyeleri
   1.3810

  1.3779  

 1.3754   

1.3729    

 1.3699   

  1.3668  

   1.3643
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USD/TRY

Dolar/TL kuru dün 8,3930 ile 8,4429 seviyeleri arasında
dalgalanarak günü 8,4103’den tamamladı. Geçen hafta FOMC
toplantı tutanakları sonrası ivmelenen dolar endeksinde bu hafta
geri çekilmeler görülüyor. Dün ABD’de yeni konut satışları
beklentilerin üzerinde 708 bin olarak açıklandı. Verinin kur üzerinde
etkisi olmadı. Bugün yurt içinde reel kesim güven endeksi ve
kapasite kullanım oranı, ABD tarafında ise dayanıklı mal siparişleri
verisi izlenecek. Jackson Hole Sempozyumu öncesi kurda
iyimserliğin hakim olduğunu söyleyebiliriz. Dolar/TL, bu sabah 08:30
itibariyle 8,4203’den işlem görüyor. Dolar endeksi 93,00 seviyesinde
bulunuyor. Gelişmekte olan ülke para birimleri bu sabah dolar
karşısında hafif satıcılı bir görünüm sergiliyor.

Günlük Pivot Seviyeleri
   8.4877

  8.4653  

 8.4378   

8.4103    

 8.3879   

  8.3655  

   8.3380

EUR/TRY

Avrupa cephesinde Almanya’nın ikinci çeyrek büyüme rakamları
dün takip edildi. Ülkede ekonomi, özel tüketim ve kamu
harcamalarının etkisiyle Nisan-Haziran döneminde %1,6 büyüdü.
Hanehalkı harcamaları ise bu dönemde %3,2 arttı. Karantinaların
gevşetilmesi, artan sermaye yatırımları ve güçlü mali teşvikler
büyüme verisinin yukarı yönlü revizyonunda etkili oldu. Yurt içinde
dün açıklanan önemli veri akışı bulunmazken, Cumhurbaşkanı
Erdoğan’ın rezerv konusuna ilişkin açıklamaları ön plandaydı. Yurt
içinde bugün reel sektör güven endekslerinin açıklanması
beklenirken, son dönemde TL varlıklarda etkili olan pozitif havanın
devam ettiği görülüyor. Euro/TL kuru bu sabah 9,88’li seviyelerden
fiyatlanıyor.

Günlük Pivot Seviyeleri
   9.9935

  9.9582  

 9.9266   

9.8949    

 9.8596   

  9.8242  

   9.7926
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XAU/USD

Ons altın bu hafta 1776-1809$ aralığında seyrediyor. Dolar
endeksinin 93,00 puanın altına doğru sınırlı düşüşü ve ABD 10 yıllık
tahvil faizindeki sakin seyir, altının bu hareketini şimdilik destekliyor.
Cuma günü Jackson Hole sempozyumunda konuşma yapması
beklenen Fed Başkanı Powell öncesi altında da bir bekleyiş var.
Konuşmadan çıkacak söylemlere kadar altında da yön arayışı
devam edebilir. Bugün ABD'de açıklanacak ikincil düzey veriler
bulunuyor. Ons altın üzerinde etkisi sınırlı kalabilir. Bu hafta FDA
tarafından Pfizer/Biontech aşısına tam onay verilmesinden sonra
piyasalarda risk iştahı toparlanıyor. Bu durum altını da baskıladığı
için altın Powell'dan çıkacak söylemleri bekliyor. Ons altın için
1800$ - 1807$ - 1815$ dirençler, 1786$ - 1777$ - 1769$ destekler
olarak takip edilebilir. 

Günlük Pivot Seviyeleri
   1,816.97

  1,813.29  

 1,808.16   

1,803.04    

 1,799.36   

  1,795.68  

   1,790.55

DAX Yakın Vade

Geçen hafta ön plana çıkan salgın ve erken sıkılaşma endişelerinin
bu hafta itibariyle bir miktar yatışması ve aşı cephesindeki olumlu
haber akışları risk iştahını destekleyen gelişmeler oldu. Almanya’nın
2021 yılının ikinci çeyreğindeki büyüme rakamı %1,5’ten %1,6’ya
revize edildi. Ekonomik veri akışları ve salgın kaynaklı gelişmeler
gündemdeki önemini korumaktadır. Avrupa borsaları dün günü
karışık kapanışlarla tamamlarken, DAX vadeli kontratı günü
%0,25’lik yükselişle 15.900 puandan tamamladı. Bu sabah yataya
yakın hafif satıcılı bir seyrin izlendiği DAX vadelisinde geri
çekilmelerde 15.824 – 15.746 ve 15.685 seviyeleri destek olarak
takip edilebilir. Yükselişlerde ise 15.935 - zirve seviyesinin
bulunduğu 16.024 ve 16.100 seviyeleri direnç konumunda
bulunmaktadır.

Günlük Pivot Seviyeleri
   16,007.33

  15,964.67  

 15,932.33   

15,900.00    

 15,857.33   

  15,814.67  

   15,782.33
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Dow Jones Yakın Vade

Dow Jones endeksi dünü %0,09 artışla 35.366 seviyesinden
tamamladı. Bu hafta, FDA, Pfizer/Biontech'in aşısına tam onay
verilmesinin ardından endeksler dünde iyimserliğini korudu. Risk
iştahının toparlanıyor olması, dünde açıklanan önemli bir veri
akışının bulunmaması, endekslerin seyrini destekledi. Cuma günü
Fed Başkanı Powell'ın konuşması öncesinde piyasalarda temkinli
bekleyiş devam ediyor. Salgın kaynaklı endişelerin bu hafta bir
miktar azalması, piyasalardaki iyimserliği destekledi. Bugün ABD'de
ikincil düzey veriler takip edilecek. Vadeli piyasada ABD
endekslerinde hafif satıcılı seyirler görülüyor. Sözleşme için 35.402
- 35.552 - 35.731 direnç noktaları olarak takip edilebilir. Geri
çekilmelerde, 35.161 desteğinin altında kapanışlarda 34.977 -
34.800 destek noktaları olarak bulunuyor.

Günlük Pivot Seviyeleri
   35,490.33

  35,446.67  

 35,380.33   

35,314.00    

 35,270.33   

  35,226.67  

   35,160.33

S&P 500 Yakın Vade

S&P 500 endeksi dünü %0,15 yükselişle 4.486 seviyesinden
kapattı. Endeks 4.492 ile tüm zamanların en yüksek seviyesini test
etti. Pazartesi günü, FDA tarafından Pfizer/Biontech'in aşısına tam
onay verilmesi, bu hafta salgın kaynaklı endişelerin önüne
geçmesiyle, risk iştahının toparlanmasını destekledi. Endekslerde
alıcılı seyirler korundu. Dün açıklanan önemli ABD verisinin
bulunmaması da, bu iyimserliğin sürmesini sağladı. Bugün içinde
ABD'de ikincil düzey veriler izlenecek. Ancak Cuma günkü Fed
Başkanı Powell'ın konuşması öncesinde piyasalarda bir bekleyiş
olduğu için bugünkü verilerinde etkisi pek hissedilmeyebilir. Vadeli
piyasada ABD borsaları sınırlı kayıpla işlem görüyor. Sözleşme için
4.461 - 4.436 - 4.413 destekler, 4.493 - 4.515 - 4.540 dirençler
olarak takip edilebilir.

Günlük Pivot Seviyeleri
   4,506.00

  4,499.00  

 4,490.75   

4,482.50    

 4,475.50   

  4,468.50  

   4,460.25
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Brent Petrol

Brent petrol 64,00$ seviyesinden gelen tepkilerle 70,00$ üzerine
doğru yükseliş kaydederken, bu sabah bu seviye sınırında işlemler
görülüyor. FDA tarafından Pfizer/Biontech aşısına tam onay
verilmesi, risk iştahını desteklediği gibi petrol fiyatlarının yükselişini
de sağladı. Meksika'nın devlet petrol şirketi Pemex'e ait petrol
platformunda çıkan yangın sebebiyle de petrol fiyatlarında sınırlı bir
yükselişe neden olduğu görüldü, yangının kontrol altına alınması,
fiyatlar üzerinde etkinin dağılmasını sağladı. Bir miktar kar satışları
görülse bile petrol fiyatları geçtiğimiz haftaya göre toparlanıyor.
Salgının gidişatı petrol fiyatlarının seyrini belirlemeye devam
edecektir. Brent petrol için 69,83$ - 68,50$ - 67,29$ destekler,
71,33$ - 72,54$ - 74,00$ dirençler olarak izlenebilir.

Günlük Pivot Seviyeleri
   73.88

  72.26  

 71.40   

70.53    

 68.91   

  67.29  

   66.43

USD/JPY

ABD’de dün yeni konut satışları 3 aylık düşüşün ardından temmuz
ayında aylık bazda %1 hafif artış kaydederek 708 bin oldu. Ülkede
yüksek fiyatlar nedeniyle konut sektöründeki ivmelenme yavaşladı.
ABD Temsilciler Meclisi, ABD Başkanı Joe Biden'ın ekonomi
gündeminin önemli bir parçası olan 3,5 trilyon dolarlık bütçe planını
onayladı. Japonya Merkez Bankası yönetim kurulu üyesi Toyoaki
Nakamura, ekonominin güçlü küresel talep kaynaklı bir
toparlanmaya yöneldiğini söyledi, ancak koronavirüs vakalarında
son zamanlarda yaşanan canlanma nedeniyle görünümün oldukça
belirsiz olduğu konusunda uyardı. Paritede kısa vadede 109,50 –
109,11 ve 108,88 seviyeleri destek, toparlanmalarda ise 109,88 -
110,00 ve 110,22 direnç noktalarıdır.

Günlük Pivot Seviyeleri
   110.37

  110.13  

 109.90   

109.68    

 109.44   

  109.19  

   108.97
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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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