
Forex Bülten 02 Eylül 2021

Piyasa Gündemi

Yurt içinde GSYH rakamı yılın ikinci çeyreğinde beklentiler
paralelinde %21,7 oranında büyüme kaydederken, yıl sonu büyüme
tahminlerinde yukarı yönlü revizyonlar ön plana çıktı. Küresel çapta
imalat PMI rakamları takip edilirken, son dönemde açıklanan
ekonomik veriler üzerinde Delta varyantının etkisi hissedilmeye
devam ediyor. Merkez bankalarının izleyeceği yol haritası ve
ekonomik veriler risk iştahı üzerinde belirleyici olacaktır. 

Açıklanacak Önemli Ekonomik Veriler  
     
•    12:00 Euro Bölgesi – ÜFE Önem: Yüksek
•    15:30 ABD – Haftalık İşsizlik Başvuruları Önem: Yüksek

Türkiye

Türkiye ekonomisi yılın ikinci çeyreğinde %21,7 ile beklentilere
paralel büyüdü. Aynı dönemde çeyreklik büyüme %0,9 seviyesinde
açıklandı. İkinci çeyrekte; hanehalkı tüketimi %22,9, kamu
harcamaları %4,2 ve yatırımlar %20,3 arttı. İkinci çeyrekte net
ihracatın büyümeye katkısı 6,9 puan oldu. Yıllık bazda en yüksek
büyüme %45,8 ile hizmetler sektöründe yaşandı. Hizmetler
sektörünü %40,5 büyümeyle sanayi izledi. İstanbul Sanayi Odası
Türkiye İmalat PMI ağustos ayında 54,1 seviyesine ulaşarak
zirvede tutundu. TCMB yetkilileri yatırımcılarla gerçekleştirdikleri
sunumda Türkiye'nin aşılama performansının iktisadi faaliyet,
istihdam ve cari dengeyi olumlu etkilediğini belirtti.

Euro Bölgesi

ECB Başkan Yardımcısı Luis de Guindos, Avrupa ekonomisinin
pandemi öncesi gelir seviyelerine bu yılın sonunda veya gelecek
yılın başlarında ulaşabileceğini öngördüklerini belirterek, "Acil varlık
alımlarını yılın son çeyreğindeki hacmine Eylül ayında karar
vereceğiz." dedi. ECB Yönetim Konseyi Üyesi Yannis Stournaras,
gelecek hafta faiz kararı alacak olan ECB’nin enflasyondaki
yükselişi kalıcı olarak yorumlamaması gerektiğini, enflasyondaki
yükselişin arz kaynaklı sıkıntılardan kaynaklandığını söyledi. Avrupa
Merkez Bankası yetkilileri arasında şahin görüşleriyle bilinen
Almanya Merkez Bankası Başkanı Jens Weidmann, ECB'nin aşırı
hızlı enflasyon riskini göz ardı etmemesi gerektiğini belirtti. Euro
Bölgesi’nde imalat PMI ağustosta 61,4 puana çekilerek,
beklentilerin altında kaldı geldi. Bölgede enflasyonel baskılar
gevşese de imalat sektörü üzerindeki etkisi devam ediyor.
Almanya’da ise imalat PMI ağustos ayında, son 6 ayın en düşük
düzeyi olan 62,6 puana geriledi. Ülkede imalat sektörünün tedarik
zinciri sorunları etkisiyle, artan talep ve sipariş büyümesine yanıt
verememesi mal fiyatlarını rekor düzeylere yükseltti. Perakende
satışlar iki aylık artışın ardından aylık %5,1 ve yıllık %0,3 azaldı.
Perakende satışlar yıllık bazda bir önceki ayda yukarı yönlü revize
edilen %6,5'lik artış ardından reel olarak %0,3 azaldı.

ABD

ADP Araştırma Enstitüsü'nün açıkladığı ABD istihdamı Ağustos'ta
374 bin olurken 625 binlik piyasa beklentisinin aşağısında kaldı.
Beklenenden zayıf gelen veride delta varyantının yeniden yükselişe
geçmesinin ve hizmet sektöründeki istihdamı üzerinde baskı
yaratması etkili oldu. Ülkede ISM imalat endeksi Ağustos’ta
siparişler ve üretimdeki artışla 59,9 seviyesine yükseldi.

Piyasa Verileri

Pariteler Son Günlük Değ.
(%)

Haftalık Değ.
(%)

Yılbaşı Değ.
(%)

USDTRY 8.2959 0.00 -1.15 11.57
EURTRY 9.8282 0.05 -0.54 8.00
EURUSD 1.1842 0.01 0.77 -3.07
GBPUSD 1.3776 0.04 0.55 0.73
USDJPY 109.99 -0.02 -0.09 6.52

Sepetler Son Günlük Değ.
bp

Haftalık Değ.
bp

Yılbaşı Değ.
bp

½ $ + ½ € 9.0488 -2.15 -7.00 76.88
Dolar Endeksi 92.5040 2.50 -55.30 256.70
REK 61.3100 - - -86.00

Endeks Vadeliler Son Günlük Değ.
(%)

Haftalık Değ.
(%)

Yılbaşı Değ.
(%)

S&P 500 Yakın Vade 4,521.75 0.01 1.24 20.62
DAX Yakın Vade 15,785.00 -0.18 -0.08 14.83
Dow Jones Yakın
Vade 35,273.00 -0.05 0.32 15.66

Emtialar Son Günlük Değ.
(%)

Haftalık Değ.
(%)

Yılbaşı Değ.
(%)

Ons Altın 1,813.94 -0.02 1.22 -4.57
Gram Altın 483.88 -0.01 0.11 6.55
WTI 68.41 0.27 0.88 41.25
BRENT 71.14 -0.06 0.85 37.97
Bakır 4.23 0.42 -0.01 20.21

Tahviller Son Günlük Değ.
bp

Haftalık Değ.
bp

Yılbaşı Değ.
bp

Türkiye 2 Yıllık 18.4900 -11.00 -48.00 353.00
Türkiye 10 Yıllık 17.0900 -6.00 -26.00 419.00
ABD 10 Yıllık 1.3000 0.00 -5.30 38.30
ABD 2 Yıllık 0.2190 0.80 -1.50 9.60
Almanya 10 Yıllık -0.3730 0.70 4.70 20.20
Almanya 2 Yıllık -0.7110 0.50 1.90 0.20

Gelişmekte Olan
Ülke Kurları Son Günlük Değ.

(%)
Haftalık Değ.

(%)
Yılbaşı Değ.

(%)
USDZAR 14.4055 -0.04 -3.55 -1.97
USDIDR 14,267.40 0.17 -1.25 2.47
USDTRY 8.2959 0.00 -1.15 11.57
USDRUB 73.0173 -0.05 -1.70 -1.51
USDBRL 5.1867 0.00 -1.26 -0.13
USDCNY 6.4610 0.02 -0.31 -1.10
USDMXN 20.0086 0.07 -1.73 0.58
USDCZK 21.4120 -0.03 -1.44 -0.30
USDHUF 293.7100 -0.04 -1.07 -1.04
USDPLN 3.8112 0.11 -2.11 2.08
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Euro/Dolar

Küresel piyasalarda ağustos ayına ait imalat PMI rakamları takip
edildi. Euro Bölgesi’nde imalat PMI ağustosta 61,4 puana çekilerek,
beklentilerin altında kaldı geldi. Bölgede enflasyonel baskılar
gevşese de imalat sektörü üzerindeki etkisi sürüyor. ECB
cephesinden ise şahin tondaki açıklamalar gelmeye devam
ederken, ABD’de ADP özel sektör istihdam değişimi ağustos ayında
324 bin ile beklentilerin altında açıklandı. ISM imalat PMI endeksi
siparişler ve üretimdeki artışla 59,9 seviyesine yükseldi. Zayıf gelen
istihdam verisinin ardından paritede yükseliş kaydedildi.
Yükselişlerde 1,1840 seviyesinin üzerinde 1,1857 – 1,1880 ve
1,1900 direnç seviyeleri olarak takip edilebilir. Geri çekilmelerde ise
1,1812 – 1,1795 ve 1,1782 izlenen destek noktalarıdır.

Günlük Pivot Seviyeleri
   1.1759

  1.1733  

 1.1717   

1.1701    

 1.1674   

  1.1648  

   1.1632

GBP/USD

Dün İngiltere’de imalat PMI 60,3 düzeyinde beklentilere paralel
açıklandı. ABD’de ise ADP Araştırma Enstitüsü’nün verilerine göre
Ağustos ayında şirketlerde istihdam edilen kişi sayısı 625 binlik
beklentinin altında 374 bin kişi olarak açıklandı. Bir diğer önemli veri
olan ISM imalat PMI verisi 59,9 ile 58,5’lik beklentinin üzerinde
açıklanarak güçlü duruş sergiledi. Bugün İngiltere’de veri akışı
sakin. ABD tarafında dış ticaret dengesi, haftalık işsizlik maaşı
başvuruları ve fabrika satışları ön planda olacak. 200 günlük basit
hareketli ortalamasının altında hareket eden paritede 1,3730-
1,3680 ve 1,3640 seviyeleri destek olarak izlenebilir. Direnç olarak
1,3800 - 1,3835 ve 1,3880 seviyeleri takip edilebilir.

Günlük Pivot Seviyeleri
   1.3882

  1.3808  

 1.3763   

1.3719    

 1.3645   

  1.3571  

   1.3526
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USD/TRY

Dolar/TL kuru dün 8,2761 ile 8,3332 seviyeleri arasında
dalgalanarak günü 8,2960’dan tamamladı. Yurt içinde GSYİH, ikinci
çeyrekte %21,7 oranında büyüdü. İmalat PMI ise 54,10 olarak
açıklandı. ABD’de ADP özel sektör istihdamı Ağustos’ta 374 bin kişi
artış ile beklentilerin altında kalırken, ISM imalat PMI 59,9 ile
beklentilerin üzerinde gerçekleşti. Dün TCMB yetkililerinin
yatırımcılarla yaptığı sunumda bu yılın son çeyreğinde enflasyon
artış hızında düşüş ve cari hesabın fazla verilmesine yönelik
beklentiler paylaşıldı. Bugün yurt içinde önemli bir veri akışı
bulunmuyor. ABD tarafında ise haftalık işsizlik maaşı başvuruları ve
fabrika siparişleri takip edilecek. Dolar/TL, bu sabah 08:30 itibariyle
8,2970’den işlem görüyor.

Günlük Pivot Seviyeleri
   8.5545

  8.5275  

 8.4774   

8.4272    

 8.4003   

  8.3733  

   8.3232

EUR/TRY

Euro Bölgesi’nde imalat PMI ağustosta 61,4 puana çekilerek,
beklentilerin altında kaldı geldi. Bölgede enflasyonel baskılar
gevşese de imalat sektörü üzerindeki etkisi sürüyor. Almanya’da ise
imalat PMI ağustos ayında, son 6 ayın en düşük düzeyi olan 62,6
puana geriledi. Yurt içinde ise büyüme rakamları takip edildi.
Türkiye ekonomisi yılın ikinci çeyreğinde %21,7 ile beklentilere
paralel büyüdü. Aynı dönemde çeyreklik büyüme %0,9 seviyesinde
açıklandı. İmalat PMI ise ağustos ayında 54,1 seviyesine ulaşarak
zirvede tutundu. TCMB yetkilileri yatırımcılarla gerçekleştirdikleri
sunumda Türkiye'nin aşılama performansının iktisadi faaliyet,
istihdam ve cari dengeyi olumlu etkilediğini belirtti. Euro/TL kuru bu
sabah 9,83’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 bu hafta 1800-1820$ aralığına kendisini sıkıştırmış
durumda. Bu dar aralıkta seyreden altın için yarın açıklanması
beklenen ABD tarım dışı istihdam verisi oldukça önemli. Veri yarın
altın üzerinde oynaklığa neden olabilir. Veri öncesi altında kararsız
bir görünüm olduğu için yatay bir bant aralığında seyirler görülüyor.
Dün açıklanan ve beklentilerin altında kalan ABD ADP özel sektör
istihdam verisinin de altın üzerinde etkisi sınırlı kaldı. Bugünde
açıklanacak veriler var ancak altında pek etkisi olmayabilir.
Piyasalar bu hafta yarın açıklanacak tarım dışı istihdam verisini
beklediği için temkinli seyirlerin olduğu gözlemleniyor. Ons altın için
1803$ - 1794$ - 1786$ destek noktaları olarak takip edilebilir.
Yukarıda 1816$ - 1824$ - 1834$ direnç noktaları olarak görülüyor.

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

Euro Bölgesi’nde güçlü gelen ve son on yılın en yüksek seviyesini
gören TÜFE rakamı sonrasında ECB üyelerinden gelen varlık alım
programı konusundaki şahin açıklamalar ön plana kalmaya devam
ediyor. Euro Bölgesi’nde ağustos ayı imalat PMI rakamı 61,4
seviyesine gerilerken, şubattan bu yana ki en düşük seviyeyi gördü.
Bugün Euro Bölgesi’nde açıklanacak ÜFE rakamı önemli olacaktır.
Avrupa borsaları dün günü genel olarak yükselişlerle tamamlarken,
DAX vadeli kontratı günü yataya yakın bir kapanışla 15.814
puandan tamamladı. Bu sabah hafif satıcılı bir seyrin izlendiği DAX
vadelisinde geri çekilmelerin devamında 15.746 – 50 günlük üssel
ortalama (15.691) ve 15.615 seviyeleri destek olarak takip edilebilir.
Yukarı yönlü hareketlerde ise 15.820 – 15.894 ve 15.970 seviyeleri
direnç konumundadır. 

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 %0,14 düşüşle 35.312 seviyesinden
tamamladı. ABD'de dün açıklanan ADP özel sektör istihdam verisi
beklentilerin altında gerçekleşti. Açıklanan veri iş gücü
piyasasındaki toparlanmanın yavaşladığına dair bir sinyal verdi.
Yarın açıklanacak olan tarım dışı istihdam verisi de, beklentilerin
altında kalırsa bu yorumu daha da güçlendirebilir. Dolayısıyla
yarınki veri piyasalar açısından daha önemli olacaktır. Bugünde
ABD'den açıklanacak veriler var ancak etkisi sınırlı olabilir. Dün
endekslerde kapanışlar karışıktı, bu sabah vadelilerde de karışık
seyrin sürdüğü gözlemleniyor. Sözleşme için 35.324 - 35.428 -
35.550 direnç noktaları olarak izleniyor. Geri çekilmelerde, 35.177 -
35.075 - 34.957 destek noktaları olarak takip edilebilir. 

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 %0,03 artışla 4.524 seviyesinden kapattı.
Dün açıklanan ADP özel sektör istihdamı beklentilerin altında
gerçekleşti. ABD'de istihdam haftası olması sebebiyle veriler
oldukça önemli. Dünkü veri, Ağustos ayında iş gücü piyasasındaki
toparlanmanın yavaşladığına dair bir sinyal verirken, gözler yarın
açıklanacak olan tarım dışı istihdam verisinde. Yarınki veri eğer
beklentilerin altında kalırsa, iş gücü piyasasına dair yorumu daha da
güçlendirebilir. Bugünde açıklanacak veriler var ancak etkisi sınırlı
kalabilir. Dün ABD endekslerinde karışık seyirler vardı bu sabah
vadelilerde de benzer tablo sürüyor. Sözleşme için 4.505 - 4.490 -
4.476 destek noktaları olarak izleniyor. Yukarıda 4.528 - 4.545 ve
4.561 direnç noktaları olarak karşımıza çıkıyor. 

Günlük Pivot Seviyeleri
   4,548.58

  4,517.17  

 4,496.33   

4,475.50    

 4,444.08   

  4,412.67  

   4,391.83
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Brent Petrol

Petrol fiyatları temkinli seyrini koruyor. Dün OPEC+ aylık toplantısı
takip edildi. Toplantıdan sürpriz bir karar çıkmadı. En son alınan,
Ağustos-Aralık dönemi günlük 400 bin varil üretim artışı yapılacak
kararlarını korumaya devam ediyorlar. Salgın nedeniyle bu kararla
ilgili değişen bir durum yok, mevcut karar korunuyor. Yeni bir
gelişmenin bulunmaması, petrol fiyatlarında da oynaklığın önüne
geçmiş durumda. ABD'de İda kasırgası nedeniyle bu hafta sınırlı
yükselen petrol fiyatlarında artık kasırga kaynaklı bir etkinin olduğu
gözlemlenmiyor. Piyasalarda bu hafta salgın kaynaklı endişelerin
çok baskın olmadığı görülüyor, bu da petrol açısından olumlu
yorumlanıyor. Brent petrol için 71,89$ - 72,66$ - 73,40$ direnç
noktaları, 70,75$ - 70,00$ - 69,32$ destek noktaları olarak
görülüyor. 

Günlük Pivot Seviyeleri
   73.09

  70.81  

 69.51   

68.22    

 65.94   

  63.66  

   62.36

USD/JPY

ABD’de ADP özel sektör istihdam değişimi ve ISM imalat PMI
rakamları takip edildi. ABD istihdamı Ağustos'ta 374 bin olurken 625
binlik piyasa beklentisinin aşağısında kaldı. Beklenenden zayıf
gelen veride delta varyantının yeniden yükselişe geçmesinin ve
hizmet sektöründeki istihdamı üzerinde baskı yaratması etkili oldu.
ISM imalat PMI ise siparişler ve üretimdeki artışla 59,9 seviyesinde
açıklanarak toparlanmaya devam etti. Japonya’da ağustos ayına ait
imalat sektörü PMI endeksi 52,7 seviyesinde açıklanarak
beklentilere paralel toparlanma kaydetti. Japonya Başbakanı Suga,
parlamentoyu yakında feshedeceği haberlerini yalanladı. Dalgalı
seyrin kaydedildiği paritede 109,88 – 109,64 ve 109,40 seviyeleri
destek, 110,26 – 110,54 ve 110,80 direnç seviyeleridir.

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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