
Forex Bülten 27 Ağustos 2021

Piyasa Gündemi

Salgın kaynaklı endişeler gündemdeki yerini korurken, bölgesel Fed
başkanları Esther George ve James Bullard açıklamalarında varlık
azaltımına başlanması gerektiğini ifade ettiler. Mevcut endişeler risk
iştahının zayıflama kaydetmesine neden oluyor. Bugün piyasaların
gözü Fed Başkanı Powell’ın Jackson Hole’deki konuşmasında
olacak. Powell’ın özellikle varlık azaltımı konusundaki
değerlendirmeleri risk iştahı üzerinde belirleyici olacaktır. 

Açıklanacak Önemli Ekonomik Veriler  
     
•    15:30 ABD – Kişisel Gelir ve Giderler Önem: Yüksek
•    17:00 Fed Başkanı Powell’ın Konuşması Önem: Yüksek

Türkiye

TCMB tarafından Haftalık Para ve Banka İstatistikleri yayımlandı.
Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası’nın brüt döviz rezervleri 20
Ağustos’ta 813 milyon dolar artışla 68 milyar 170 milyon dolara
çıktı. Yurt dışında yerleşik kişiler, geçen hafta net 207 milyon dolar
hisse alırken, 211 milyon dolar tahvil aldı. Bu dönemde kişisel
tüketim de %11,9 ile beklentilerin altında arttı. İngiltere uluslararası
seyahatler için yeşil, sarı ve kırmızı listelerini güncelledi. İngiltere
Türkiye'yi kırmızı listede tutmaya devam etti. Yurt içinde bugün
ekonomik güven endeksinin açıklanması bekleniyor.

Euro Bölgesi

Merkezi Almanya'da bulunan pazar araştırma şirketi Gfk, gelecek
aya yönelik tüketici güven endeksi sonuçlarını açıkladı. Açıklamada,
ağustos ayında revize edilerek 0,4 puan olarak ölçülen tüketici
güven endeksi eylül ayında düşüş kaydederek 1,2 azalış kaydetti.
GfK verileri, Almanya'nın ekonomik görünümünün koronavirüsün
daha bulaşıcı varyantının getirdiği tedbirlerin sıkılaştırılması ve yeni
belirsizlikler etkisiyle 0,3 puanlık düşüş beklentisini aştı ve 0,8 puan
azaldı. Avrupa Merkez Bankası temmuz ayı para politikası toplantı
tutanakları, ECB Yönetim Konseyi'nin faiz oranlarına ilişkin sözle
yönlendirmenin revize edilmesinin ihtiyacına vurgu yaptığını ortaya
koydu. Tutanaklarda arz sıkıntıları ve koronavirüsün Delta
varyantının ekonomide toparlanmaya etkileri değerlendirildi.

ABD

ABD ekonomisi yılın ikinci çeyreğinde, COVID-19 karantinalarının
tüm dünyayı çok sert vurduğu 2020 2. çeyreğe göre %7'lik büyüme
beklentisinin hafif altında %6,6 büyüdü. Bu dönemde kişisel tüketim
de %11,9 ile beklentilerin altında arttı. Açıklanan güçlü veri Jackson
Hole’da 2021 ekonomi politikalarını masaya yatıracak olan Fed ve
diğer merkez bankalarının parasal genişlemeyi yakın bir dönemde
azaltmaya başlamalarını destekliyor. Çalışma Bakanlığı tarafından
açıklanan haftalık işsizlik maaşı başvuruları verileri, ilk kez işsizlik
maaşı talebinde bulunanların sayısının 20 Ağustos’ta biten haftada
önceki haftaya kıyasla 4 bin kişi artarak, 349 bin kişiden, 353 bin
kişiye yükseldi ve 350 bin kişilik beklentileri karşılayamadı. Kansas
City Fed Başkanı Esther George ABD Merkez Bankası’nın varlık
azaltımının çok geç olmadan başlaması gerektiğini söyledi. Benzer
biçimde St. Louis Fed Başkanı James Bullard da tapering’in
başlaması gerektiğini dile getirdi. Bugün saat 17:00’da Fed Başkanı
Powell’ın Jackson Hole Sempozyumu’nda yapacağı konuşma
fiyatlamalar ve risk iştahının seyrine yön verecek.

Piyasa Verileri

Pariteler Son Günlük Değ.
(%)

Haftalık Değ.
(%)

Yılbaşı Değ.
(%)

USDTRY 8.3977 0.06 -1.14 12.94
EURTRY 9.8818 0.00 -0.53 8.59
EURUSD 1.1764 0.10 0.54 -3.71
GBPUSD 1.3699 0.00 0.56 0.17
USDJPY 109.98 -0.09 0.18 6.51

Sepetler Son Günlük Değ.
bp

Haftalık Değ.
bp

Yılbaşı Değ.
bp

½ $ + ½ € 9.1203 0.15 -11.50 84.03
Dolar Endeksi 92.9910 -6.60 -46.80 305.40
REK 61.3100 - - -86.00

Endeks Vadeliler Son Günlük Değ.
(%)

Haftalık Değ.
(%)

Yılbaşı Değ.
(%)

S&P 500 Yakın Vade 4,475.25 0.20 0.86 19.38
DAX Yakın Vade 15,777.00 -0.13 -0.06 14.78
Dow Jones Yakın
Vade 35,217.00 0.16 0.45 15.48

Emtialar Son Günlük Değ.
(%)

Haftalık Değ.
(%)

Yılbaşı Değ.
(%)

Ons Altın 1,802.89 0.60 1.21 -5.15
Gram Altın 486.76 0.70 0.04 7.19
WTI 68.52 1.03 10.59 41.47
BRENT 71.23 0.98 10.08 38.15
Bakır 4.22 -0.20 3.25 19.98

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 17.3400 -1.00 -22.00 444.00
ABD 10 Yıllık 1.3400 -1.30 7.90 42.30
ABD 2 Yıllık 0.2390 0.50 1.30 11.60
Almanya 10 Yıllık -0.4060 0.00 8.80 16.90
Almanya 2 Yıllık -0.7310 0.00 1.80 -1.80

Gelişmekte Olan
Ülke Kurları Son Günlük Değ.

(%)
Haftalık Değ.

(%)
Yılbaşı Değ.

(%)
USDZAR 14.8827 -0.36 -2.72 1.28
USDIDR 14,427.90 -0.14 0.17 3.62
USDTRY 8.3977 0.06 -1.14 12.94
USDRUB 74.1245 -0.21 -0.21 -0.01
USDBRL 5.2530 0.00 -2.32 1.15
USDCNY 6.4840 0.04 -0.27 -0.75
USDMXN 20.3363 -0.12 -0.11 2.23
USDCZK 21.6975 -0.13 -0.62 1.03
USDHUF 296.6500 -0.08 -0.99 -0.05
USDPLN 3.8903 -0.08 -0.68 4.20
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Euro/Dolar

Avrupa’nın en büyük ekonomisi olan Almanya’da dün Gfk tüketici
güven endeksleri takip edildi.  Salgında dördüncü dalga endişesi ve
enflasyondaki yükseliş tüketici güvenini olumsuz etkiledi, endeks
1,2 azalışla gerileme kaydetti. ABD ekonomisi yılın ikinci
çeyreğinde, %6,7'lik büyüme beklentisinin hafif altında, %6,6
büyüdü. Ülkede haftalık işsizlik maaşı başvuruları verileri geçen
hafta 4 bin kişi artarak, 353 bin kişiye yükseldi ve beklentilerin hafif
üzerinde açıklandı. Küresel piyasalarda bugün Jackson Hole
toplantısı ve Fed Başkanı Powell’ın vereceği mesajlar fiyatlamalar
üzerinde belirleyici olacağından yakından takip ediliyor. Paritede
1,1752 seviyesinin üzerinde1,1786 – 1,1804 ve 1,1830 seviyeleri
direnç, 1,1726 – 1,1704 ve 1,1688 izlenen destek seviyeleridir.

Günlük Pivot Seviyeleri
   1.1809

  1.1795  

 1.1773   

1.1752    

 1.1738   

  1.1724  

   1.1702

GBP/USD

Bugün Fed Başkanı Powell’ın Jackson Hole Sempozyumunda
yapacağı konuşma öncesi dün Fed üyelerinin açıklamaları takip
edildi. Fed üyesi Bullard, varlık alımlarının azaltılmasına
başlanılması ve 2022’nin ilk çeyreğinde sonlandırılması gerektiğini
söyledi. Diğer bir Fed üyesi George’de varlık alımlarının
azaltılmasına başlanması gerektiğini dile getirdi. Dün ABD’de
işsizlik maaşı başvuruları 353 bin olarak açıklanırken,
yıllıklandırılmış bazda ikinci çeyrek büyüme de %6,7 olan
beklentinin hafif altında %6,6 olarak açıklandı. Fed üyelerinden
gelen şahin açıklamalar sonrası paritede 1,3680 - 1,3640 ve 1,3600
seviyeleri destek olarak izlenebilir. Direnç olarak 1,3750 - 1,3790 ve
1,3835 seviyeleri takip edilebilir.

Günlük Pivot Seviyeleri
   1.3829

  1.3799  

 1.3749   

1.3700    

 1.3669   

  1.3639  

   1.3589
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USD/TRY

Dolar/TL kuru dün 8,3480 ile 8,4032 seviyeleri arasında
dalgalanarak günü 8,3926’dan tamamladı. Dün ABD’de işsizlik
maaşı başvuruları beş haftada ilk kez yükselerek 353 bin olarak
açıklandı. ABD ekonomisi ikinci çeyrekte yıllıklandırılmış bazda
%6,6 büyüdü (beklenti %6,7). Dün Fed üyelerinden George ve
Bullard’ın yaptığı açıklamalarda varlık alım programının
azaltılmasına başlanması gerektiği belirtildi. Bullard, Fed’in tahvil
alımlarının 2022’nin ilk çeyreğinde bitirilmesi gerektiğini dile getirdi.
Bugün ABD’de çekirdek kişisel tüketim harcamaları ve Fed Başkanı
Powell’ın TSİ 17:00’da Jackson Hole Sempozyumunda yapacağı
konuşma izlenecek. Dolar/TL, bu sabah 08:30 itibariyle 8,3903’den
işlem görüyor. Dolar endeksi 92,99 seviyesinde.

Günlük Pivot Seviyeleri
   8.4696

  8.4364  

 8.4145   

8.3926    

 8.3594   

  8.3261  

   8.3042

EUR/TRY

Almanya’da ağustos ayında revize edilerek 0,4 puan olarak ölçülen
tüketici güven endeksi eylül ayında düşüş ile 1,2 azalış kaydetti.
GfK verileri, Almanya'nın ekonomik görünümünün koronavirüsün
daha bulaşıcı varyantının getirdiği tedbirlerin sıkılaştırılması ve yeni
belirsizlikler etkisiyle 0,3 puanlık düşüş beklentisini aştı ve 0,8 puan
azaldı. Yurt içinde ise haftalık para ve banka istatistikleri
yayımlandı. Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası’nın brüt döviz
rezervleri 20 Ağustos’ta 813 milyon dolar artışla 68 milyar 170
milyon dolara çıktı. Küresel piyasalarda Jackson Hole toplantısı
günün öne çıkan başlığı konumunda bulunurken, verilecek mesajlar
fiyatlamalar ve risk iştahı üzerinde belirleyici olacaktır. Euro/TL kuru
bu sabah 9,85’li seviyelerden fiyatlanıyor.

Günlük Pivot Seviyeleri
   9.9908

  9.9462  

 9.9138   

9.8815    

 9.8369   

  9.7924  

   9.7600
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XAU/USD

Ons altın 1776-1809$ aralığında bu hafta seyrini sürdürdü.
Piyasalar, haftanın ilk günlerinde FDA tarafından verilen tam onay
aşı haberi sonrası toparlanınca, altında yavaş yavaş ivme
kaybetmeye başladı. Sonrasında, piyasalar Fed Başkanı Powell'ın
bugünkü konuşmasını beklemeye ve bununla ilgili beklentileri
fiyatlara yansıtmaya başladılar. Dünde Fed üyelerinden gelen
açıklamalar, varlık alımı azaltılması konusunda erken
davranılmasını istedikleri yönündeydi. Bugün Powell'ın konuşması
oldukça kritik olacak. Vereceği mesajlar piyasalarda hareketliliğe
neden olabilir. Öncesinde de Fed'in izlediği bir veri olan çekirdek
kişisel tüketim harcamaları endeksini takip ediyor olacağız. Ons
altında 1806$ - 1816$ - 1824$ direnç noktaları, 1790$ - 1781$ -
1773$ destek noktaları olarak takip ediliyor.

Günlük Pivot Seviyeleri
   1,818.31

  1,808.29  

 1,800.17   

1,792.05    

 1,782.04   

  1,772.02  

   1,763.90

DAX Yakın Vade

Haftaya yükselişlerle başlayan küresel hisse piyasalarında hafta
ortasından itibaren alım iştahının zayıfladığı ve son günlerde
satışların etkili olduğu görülüyor. Almanya’da açıklanan tüketici
güveni salgın endişeleriyle eylül ayında gerileme kaydetti.
Gündemdeki mevcut endişeler piyasalar üzerinde bir miktar baskı
oluştururken, bugün Powell’ın değerlendirmeleri ön planda olacak.
Avrupa borsaları dün günü düşüşlerle tamamlarken, DAX vadeli
kontratı da günü %0,34’lük düşüşle 15.797 puandan tamamladı. Bu
sabah yataya yakın hafif satıcılı bir seyrin izlendiği DAX vadelisinde
geri çekilmelerde 15.722 – 50 günlük üssel ortalama (15.666) ve
15.615 seviyeleri destek olarak takip edilebilir. Yükselişlerde ise
15.820 - 15.893 ve 15.970 seviyeleri direnç konumunda
bulunmaktadır.

Günlük Pivot Seviyeleri
   16,006.33

  15,921.67  

 15,859.33   

15,797.00    

 15,712.33   

  15,627.67  

   15,565.33
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Dow Jones Yakın Vade

Dow Jones endeksi dünü %0,54 düşüşle 35.213 seviyesinden
tamamladı. Merakla beklenen Fed Başkanı Powell'ın konuşması
öncesi piyasalarda risk iştahı zayıftı. Dün Fed üyelerinden gelen
açıklamaların çoğu, varlık alım hızının daha fazla ertelenmeden
azaltılması yönündeydi. Bu açıklamalar nedeniyle piyasalar bugün
konuşma yapması beklenen Powell'ın da buna benzer sinyalleri
verebilir beklentisini güçlendirince, endekslerde satışlarla
karşılaşıldı. Bu sabah vadeli piyasada tepkilerin geldiği görülüyor.
Bugün Fed Başkanı Powell'ın konuşması öncesinde Fed'in
yakından takip ettiği çekirdek kişisel tüketim harcamaları endeksi
açıklanacak. Powell öncesinde veri bazlı hareket görülebilir.
Sözleşme için 35.291 - 35.402 - 35.541 direnç noktaları, 35.113 -
34.993 - 34.880 destek noktaları olarak izleniyor.

Günlük Pivot Seviyeleri
   35,647.00

  35,544.00  

 35,352.00   

35,160.00    

 35,057.00   

  34,954.00  

   34,762.00

S&P 500 Yakın Vade

S&P 500 endeksi dünü %0,58 kayıpla 4.470 seviyesinden kapattı.
Dün ABD endekslerindeki satışlar, Fed üyelerinden gelen şahin
yorumlar nedeniyle gerçekleşti. Üyelerin çoğu tahvil alım
programının daha fazla bekletilmeden azaltılması yönünde
açıklamalarda bulundu. Bu durum bugün konuşma yapması
beklenen Fed Başkanı Powell'ın da benzer ifadeler kullanabilir
beklentisini güçlendirince, piyasalarda risk iştahı zayıflamaya
başladı. Bugün konuşacak olan Powell piyasalarda oynaklığa
neden olabilir. Powell öncesi Fed'in yine yakından izlediği çekirdek
kişisel tüketim harcamaları endeksi açıklanacak. Veri bazlı da olsa
sınırlı bir hareket görülebilir. Bu sabah vadeliler hafif alıcılı.
Sözleşme için 4.464 - 4.448 - 4.435 destekler olurken, 4.484 - 4.498
- 4.514 dirençler olarak takip edilebilir.

Günlük Pivot Seviyeleri
   4,514.75

  4,504.50  

 4,485.50   

4,466.50    

 4,456.25   

  4,446.00  

   4,427.00
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Brent Petrol

Brent petrol bu hafta 64,00$ seviyelerinden gelen tepkilerle yeniden
70,00-71,00$ bölgesine doğru yükseliş kaydetti. FDA tarafından
gelen aşı haberi petrol için olumlu oldu. Meksika körfezine yeni bir
kasırga yaklaştığına dair haberler bulunuyor, petrol için sınırlı pozitif
bir etki yapabilir. İran'da yeni kabine onaylanmasının ardından yeni
petrol bakanı açıklamasında, İran'ın OPEC'teki pozisyonunu
kuvvetlendirmek ve kaybedilen pazarları geri almak istedikleri
şeklindeydi. Bu durumda, nükleer anlaşmaya geri dönüş olursa,
yaptırımlar kalkabilir ve İran petrolü piyasaya geri gelebilir. Petrol
açısından önemli gelişmeler olduğu için takip edilmeli. Bugün Fed
Başkanı Powell'ın konuşması kritik. Brent petrol için 72,72$ -
73,85$ - 74,98$ dirençler, 71,02$ - 69,83$ ve 68,59$ destek
noktaları.

Günlük Pivot Seviyeleri
   72.53

  71.82  

 71.18   

70.54    

 69.83   

  69.13  

   68.49

USD/JPY

ABD ekonomisi yılın ikinci çeyreğinde, karantinaların tüm dünyayı
çok sert vurduğu 2020 2. çeyreğe göre %7'lik büyüme beklentisinin
hafif altında %6,6 büyüdü. Bu dönemde kişisel tüketim de %11,9 ile
beklentilerin altında arttı. Haftalık işsizlik maaşı başvuruları verileri
geçen hafta 4 bin kişi artarak, 353 bin kişiye yükseldi ve
beklentilerin hafif üzerinde açıklandı. Japonya hükümeti, ekonomik
değerlendirmesini dördüncü ayda da değiştirmeden korudu,
görünüm konusunda biraz daha kasvetli bir görünüm sundu.
Küresel piyasalarda bugün Jackson Hole toplantısı ve Fed Başkanı
Powell’ın vereceği mesajlar fiyatlamalar üzerinde belirleyici
olacağından yakından takip ediliyor. Paritede kısa vadede 110,22 –
110,54 ve 110,80 seviyeleri direnç, 109,88 – 109,50 ve 109,11
destek noktalarıdır.

Günlük Pivot Seviyeleri
   110.54

  110.39  

 110.24   

110.09    

 109.93   

  109.77  

   109.62
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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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