
Forex Bülten 31 Ağustos 2021

Piyasa Gündemi

Cuma günü Fed Başkanı Powell varlık azaltımına bu yıl
başlanmasının uygun olabileceğini ifade ederken, bu süreçte
risklere ve enflasyonun geçici olacağına ilişkin vurgusunu sürdürdü.
Salgın cephesindeki gelişmeler, ekonomik veri akışları ve Fed’in
hamleleri ana gündem maddeleri olarak izlenmeye devam edilecek.
Yurt içi piyasalar dün 30 Ağustos Zafer Bayramı nedeniyle işlem
görmezken, küresel çapta risk iştahının genel olarak korunduğu
görüldü.

Açıklanacak Önemli Ekonomik Veriler  

•    10:00 Türkiye – Dış Ticaret Dengesi Önem: Yüksek
•    12:00 Euro Bölgesi – TÜFE Önem: Yüksek

Türkiye

Haftanın ilk işlem günü yurt içinde Zafer Bayramı sebebiyle
piyasalar kapalı bulunurken, bugün tatil sonrası temmuz ayına ait
dış ticaret rakamları takip edilecek. Tüketici Başvuru Merkezi
Onursal Başkanı Aydın Ağaoğlu, temel gıda ürünlerinde zincir
marketlerin ortak fiyat belirlediğini iddia ederek Rekabet Kurumu'na
çağrı yapmıştı. Gıda Perakendecileri Derneği, zincir marketlerde
ortak fiyat belirlendiğine yönelik iddiaları reddetti.

Euro Bölgesi

Artan enerji maliyetleri Almanya’da tüketici fiyatlarını 2008 yılından
bu yana en yüksek seviyeye çıkardı. Ülkede ağustos ayında yıllık
tüketici enflasyonu %3,4 olarak kaydedildi. Fiyatlar üzerinde
özellikle enerji maliyetleri kaynaklı yukarı yönlü etkiler görüldü.
Salgının delta varyantı etkisiyle yayılımını artırması ve tedarik
tarafında yaşanan sıkıntıların sürmesiyle Euro Bölgesi ekonomik
güven endeksi bu yıl ilk kez gerileyerek ağustos ayında 117,5
seviyesinde açıklandı. Böylelikle 2021 yılında endekste ilk kez geri
çekilme yaşandı. Küresel piyasalar Fed yetkililerinin Jackson Hole
toplantılarında verdiği mesajları fiyatlamaya devam ederken, ECB
cephesinden de pandemi alım programlarına ilişkin bir açıklama
geldi. ECB Yönetim Konseyi Üyesi ve Fransa Merkez Bankası
Başkanı Francois Villeroy de Galhau yetkililerin önümüzdeki hafta
pandemi acil alım programı dahilindeki alımların hızına ilişkin karar
verdiklerinde daha olumlu finansman koşullarını dikkate alması
gerektiğini ifade ederek söz konusu alımlarda yavaşlamanın
masada olduğu yönünde sinyaller verdi. Avrupa Birliği, artan
koronavirüs vakaları nedeniyle ABD'ye yeniden seyahat
kısıtlamaları uygulanmasına karar verdi.

ABD

Fed Başkanı Powell’ın Jackson Hole Sempozyumunda merakla
beklenen konuşmasında geçen hafta varlık alımlarının bu yıl içinde
azaltılmaya başlanmasının uygun olabileceğini belirtirken, tahvil
alımlarında azaltım doğrudan faiz artırım zamanlaması sinyali
olmadığını vurguladı. Konut fiyatlarındaki yüksek seyir ABD'de
bekleyen konut satışlarında beklentilerin üzerinde daralmaya neden
oldu. Ülkede Temmuz ayında bekleyen konut satışları bir önceki
aya göre %1,8 düştü. 

Piyasa Verileri

Pariteler Son Günlük Değ.
(%)

Haftalık Değ.
(%)

Yılbaşı Değ.
(%)

USDTRY 8.3584 -0.26 -0.62 12.41
EURTRY 9.8861 -0.01 -0.09 8.64
EURUSD 1.1828 0.25 0.60 -3.18
GBPUSD 1.3799 0.29 0.51 0.90
USDJPY 109.84 -0.05 0.14 6.37

Sepetler Son Günlük Değ.
bp

Haftalık Değ.
bp

Yılbaşı Değ.
bp

½ $ + ½ € 9.1028 -0.60 -8.00 82.28
Dolar Endeksi 92.4770 -22.20 -42.00 254.00
REK 61.3100 - - -86.00

Endeks Vadeliler Son Günlük Değ.
(%)

Haftalık Değ.
(%)

Yılbaşı Değ.
(%)

S&P 500 Yakın Vade 4,541.50 0.36 1.32 21.15
DAX Yakın Vade 15,909.00 0.14 0.06 15.74
Dow Jones Yakın
Vade 35,474.00 0.35 0.45 16.32

Emtialar Son Günlük Değ.
(%)

Haftalık Değ.
(%)

Yılbaşı Değ.
(%)

Ons Altın 1,818.03 0.43 0.83 -4.36
Gram Altın 488.56 0.18 0.20 7.58
WTI 69.27 0.25 2.33 43.02
BRENT 72.16 0.08 2.32 39.95
Bakır 4.32 1.34 2.75 22.78

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 17.3100 -3.00 -28.00 441.00
ABD 10 Yıllık 1.2820 0.30 -1.30 36.50
ABD 2 Yıllık 0.2030 0.00 -2.70 8.00
Almanya 10 Yıllık -0.4310 -1.40 4.30 14.40
Almanya 2 Yıllık -0.7310 -0.10 0.30 -1.80

Gelişmekte Olan
Ülke Kurları Son Günlük Değ.

(%)
Haftalık Değ.

(%)
Yılbaşı Değ.

(%)
USDZAR 14.6097 -0.41 -2.57 -0.58
USDIDR 14,273.00 -0.44 -0.93 2.51
USDTRY 8.3584 -0.26 -0.62 12.41
USDRUB 73.3645 -0.21 -0.55 -1.04
USDBRL 5.1851 0.00 -1.19 -0.16
USDCNY 6.4628 -0.06 -0.13 -1.07
USDMXN 20.0777 -0.31 -0.63 0.93
USDCZK 21.6020 -0.35 -0.51 0.58
USDHUF 294.120 -0.38 -0.83 -0.94
USDPLN 3.85144 -0.39 -1.30 3.16
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Euro/Dolar

Almanya’da artan enerji maliyetleri tüketici fiyatlarını 2008 yılından
bu yana en yüksek seviyeye çıkararak ağustos ayında yıllık tüketici
enflasyonu %3,4 olarak kaydedildi. Salgının delta varyantı etkisiyle
yayılımını artırması ve tedarik tarafında yaşanan sıkıntıların
sürmesiyle Euro Bölgesi ekonomik güven endeksi bu yıl ilk kez
gerileme kaydederek 117,5 seviyesine geriledi. Piyasalar Fed
Başkanı Powell’ın Jackson Hole toplantısında verdiği mesajları
fiyatlarken, ECB yetkilisi F. Villeroy de Galhau önümüzdeki hafta
dördüncü çeyreğe ilişkin pandemi acil alım programı kararı
öncesinde bu program dahilindeki alımlarda yavaşlama sinyali
verdi. 1,1824 seviyesinin test edildiği paritede yükselişlerde 1,1840
– 1,1866 ve 1,1880 seviyeleri direnç, 1,1809 – 1,1780 ve 1,1753
destek seviyeleridir.

Günlük Pivot Seviyeleri
   1.1841

  1.1826  

 1.1812   

1.1799    

 1.1784   

  1.1769  

   1.1755

GBP/USD

Cuma günü Fed Başkanı Powell’ın Jackson Hole’daki konuşması
takip edildi. Powell, “varlık alımlarını azaltmanın zamanlaması ve
hızı, faiz oranlarındaki artışın zamanlamasına ilişkin doğrudan bir
sinyal amacı taşımayacaktır." ifadesini kullandı. Powell, ekonominin
beklendiği gibi gelişmesi durumunda bu yıl varlık azaltımına
başlanabileceğini söyledi. Son zamanlarda bazı Fed üyelerinden
gelen şahin açıklamalar sonrası Powell’ın açıklamalarındaki
güvercin tonda vurgular ile birlikte dolar endeksinde düşüş ve
paritede artış kaydedildi. Bugün ABD’de CB tüketici güveni dışında
önemli bir veri akışı bulunmuyor. Paritede 1,3800 – 1,3835 ve
1,3880 direnç seviyeleri takip edilebilir. Destek olarak da 1,3750
-1,3680 ve 1,3640 seviyeleri izlenebilir.

Günlük Pivot Seviyeleri
   1.3821

  1.3799  

 1.3779   

1.3760    

 1.3737   

  1.3715  

   1.3695
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USD/TRY

Dolar/TL kuru dün 8,3273 ile 8,3946 seviyeleri arasında
dalgalanarak günü 8,3799’dan tamamladı. Cuma günü Fed Başkanı
Powell’ın Jackson Hole’daki konuşması takip edildi. Powell, “varlık
alımlarını azaltmanın zamanlaması ve hızı, faiz oranlarındaki artışın
zamanlamasına ilişkin doğrudan bir sinyal amacı taşımayacaktır."
ifadesini kullandı. Powell, ekonominin beklendiği gibi gelişmesi
durumunda bu yıl varlık azaltımına başlanabileceğini söyledi.
Powell’ın açıklamalarının kur üzerindeki etkisinin sınırlı olduğunu
söyleyebiliriz. Bugün yurt içinde dış ticaret dengesi, ABD’de ise CB
tüketici güveni verisi izlenecek. Dolar/TL, bu sabah 08:30 itibariyle
8,3662’den işlem görüyor. Dolar endeksi ise 92,53 düzeyinde
bulunuyor.

Günlük Pivot Seviyeleri
   8.4745

  8.4346  

 8.4072   

8.3799    

 8.3399   

  8.3000  

   8.2726

EUR/TRY

Almanya’da dün artan enerji maliyetleri tüketici fiyatlarını 2008
yılından bu yana en yüksek seviyeye çıkararak ağustos ayında yıllık
tüketici enflasyonu %3,4 olarak kaydedildi. Salgının delta varyantı
etkisiyle yayılımını artırması ve tedarik tarafında yaşanan
sıkıntıların sürmesiyle Euro Bölgesi ekonomik güven endeksi bu yıl
ilk kez gerileme kaydederek 117,5 seviyesine geriledi. Jackson Hole
toplantısında verilen mesajların fiyatlaması sürerken ECB yetkilisi
Francois Villeroy de Galhau önümüzdeki hafta verilecek dördüncü
çeyreğe ilişkin pandemi acil alım programı kararı öncesinde bu
program dahilindeki alımlarda yavaşlama sinyali verdi. Yurt içinde
dün piyasalar kapalı bulunurken, bugün dış ticaret rakamları takip
edilecek. Euro/TL kuru bu sabah 9,89’lu seviyelerden fiyatlanıyor.

Günlük Pivot Seviyeleri
   10.0039

  9.9571  

 9.9220   

9.8868    

 9.8400   

  9.7932  

   9.7581
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XAU/USD

Cuma günü Fed Başkanı Powell'ın güvercin tonda söylemleri
piyasaları desteklerken, Doların gevşemesine ve ons altının da
yukarı yönlü hareketini sağladı. ABD 10 yıllık tahvil faizi, varlık alım
hızının bu yıl düşürülmeye başlanabilir açıklaması sonrasında
yükselmeye başlamasına karşın, Fed'in faiz konusunda aceleci
olmayacaklarını belirtmesi, tahvildeki yükselişi törpüledi. Tahvilin
%1,30 altında seyri ve Dolar endeksinin 93,00 puan altındaki
görünümü, ons altını 1800$ üzeri hareketini korumasını sağlıyor.
Bugün için ABD'de CB tüketici güveni izlenecek, etkisi sınırlı
kalabilir. Bu hafta ABD'de istihdam haftası olduğu için altın için kritik
bir hafta olabilir. Ons altın için 1823$ - 1831$ - 1840$ direnç
noktaları olurken, 1807$ - 1798$ - 1786$ destekler olarak takip
edilebilir. 

Günlük Pivot Seviyeleri
   1,835.29

  1,829.29  

 1,819.81   

1,810.32    

 1,804.32   

  1,798.32  

   1,788.84

DAX Yakın Vade

Powell’ın cuma günkü konuşmasından sonra küresel hisse
piyasalarında alıcılı bir seyir etkili olurken, yeni haftada da hisse
piyasalarında olumlu hava genel olarak korunuyor. Almanya’da
ağustos ayı TÜFE rakamı enflasyonist baskıların devam ettiğini
gösterdi. Merkez bankalarının piyasalarla kuracağı iletişim,
ekonomik veri akışları ve salgın kaynaklı gelişmeler gündemdeki
önemini korumaktadır. Avrupa borsaları dün günü genel olarak
sınırlı yükselişlerle tamamlarken, DAX vadeli kontratı günü
%0,32’lik yükselişle 15.886 puandan tamamladı. Bu sabah hafif
alıcılı bir seyrin izlendiği DAX vadelisinde yükselişlerde 15.957 –
zirvenin bulunduğu 16.024 ve 16.100 seviyeleri direnç olarak takip
edilebilir. Geri çekilmelerde ise 15.853 – 15.746 ve 50 günlük üssel
ortalama (15.686) destek konumundadır.

Günlük Pivot Seviyeleri
   15,998.00

  15,946.00  

 15,916.00   

15,886.00    

 15,834.00   

  15,782.00  

   15,752.00
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Dow Jones Yakın Vade

Dow Jones endeksi dünü %0,16 düşüşle 35.399 seviyesinden
tamamladı. Cuma günü Fed Başkanı Powell'ın konuşması sonrası
faiz artırım süreci için aceleci olmayacaklarını belirtmesi, varlık alım
konusunda bu yıl içinde uygun olabilir şeklinde ifadeleri, piyasalarda
güvercin tonda algılanmış ve endeksleri olumlu etkilemişti. Dün
açılışta alıcılı seyreden endeksler günün geri kalanında karışık
seyretmeye başladı. ABD'de İda kasırgası nedeniyle sigorta ve
enerji hisselerinde değer kayıpları görüldü. Açıklanan ABD verilerin
etkisi sınırlı kaldı. Bugün içinde ABD'de CB tüketici güveni
açıklanacak. Bu sabah vadeli piyasada endeksler hafif alıcılı
seyrediyor. Sözleşme için 35.490 - 35.610 - 35.714 dirençler
olurken, 35.324 - 35.214 - 35.100 destekler olarak takip edilebilir.

Günlük Pivot Seviyeleri
   35,569.33

  35,516.67  

 35,434.33   

35,352.00    

 35,299.33   

  35,246.67  

   35,164.33

S&P 500 Yakın Vade

S&P 500 endeksi dünü %0,43 yükselişle 4.528 seviyesinden
kapattı. Endeks 4.537 ile tüm zamanların en yüksek seviyesini test
etti ve kapanışı bu seviyenin altında gerçekleştirdi. Cuma günü Fed
Başkanı Powell konuşması güvercin tonda algılanmış ve
endekslerdeki alıcılı seyri desteklemişti. Faiz artırım süreci için
aceleci olmayacaklarını ve varlık alım hızını düşürmek için bu yılın
uygun olabileceğini belirtmişti. Dünde açılışta endekslerde Powell
etkisi alıcılı seyri desteklerken, günün geri kalanında endekslerde
karışık seyirler görüldü. ABD'de İda kasırgası nedeniyle enerji ve
sigorta hisselerinde düşüşler izlendi. Bugün için ABD CB tüketici
güveni izlenecek. Bu sabah vadeliler hafif alıcılı. Sözleşme için
4.540 - 4.555 - 4.572 dirençler, 4.520 - 4.503 - 4.489 destekler
olarak izleniyor.

Günlük Pivot Seviyeleri
   4,573.33

  4,553.92  

 4,539.58   

4,525.25    

 4,505.83   

  4,486.42  

   4,472.08
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Brent Petrol

Petrol fiyatları, geçtiğimiz haftalar salgın kaynaklı endişeler
nedeniyle düşüşe geçmiş ve Brent petrol 64,00$ bölgesinden aldığı
destekle yeniden toparlanmaya başlamıştı. Son günlerde, ABD'de
İda kasırgası nedeniyle petrol fiyatlarında yükseliş görülüyor.
Kasırga, Meksika Körfezi'nde üretimi durma noktasına getirdi ve
kasırga etkisi dağılana kadar petrol fiyatları üzerinde baskının
sürmesine neden olabilir. Kuveyt Petrol Bakanı, son günlerde salgın
kaynaklı endişelerin petrol fiyatlarını olumsuz etkilemesi nedeniyle
en son alınan günlük 400 bin varillik artışın yeniden gözden
geçirilebileceğini belirtti. Yarın OPEC+ aylık toplantısı var ve bu
nedenle önemli olabilir. Brent petrol için 71,45$ - 70,75$ - 69,94$
destekler, 72,35$ - 73,10$ - 73,81$ direnç noktaları olarak takip
edilebilir. 

Günlük Pivot Seviyeleri
   74.06

  73.22  

 72.66   

72.10    

 71.26   

  70.41  

   69.85

USD/JPY

Fed Başkanı Powell’ın Jackson Hole Sempozyumunda merakla
beklenen konuşmasında geçen hafta varlık alımlarının bu yıl içinde
azaltılmaya başlanmasının uygun olabileceğini belirtirken, tahvil
alımlarında azaltım doğrudan faiz artırım zamanlaması sinyali
olmadığını vurguladı. Toplantıda verilen mesajların fiyatlaması
piyasalarda sürerken, dolar endeksinde değer kaybı sürüyor.
Japonya’da temmuz ayında sanayi üretimi bir önceki aya göre %1,5
azalış kaydetti. Ülkede perakende satışlar temmuz ayında yıllık
bazda %2,4 artarak 12,73 milyar yene ulaşırken, aylık değişim %1,1
ile beklentileri aştı. Paritede geri çekilmelerde 109,70 – 109,50 ve
109,32 seviyeleri destek, 109,98 – 110,26 ve 110,48 direnç
noktalarıdır.

Günlük Pivot Seviyeleri
   110.26

  110.11  

 110.00   

109.90    

 109.75   

  109.60  

   109.49
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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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