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Piyasa Gündemi

Dün TCMB Başkanı Kavcıoğlu’nun açıklamaları yakından takip
edildi. Kavcıoğlu’nun açıklamasında çekirdek enflasyona yaptığı
vurgu dikkat çekerken, söylem değişikliği piyasalar üzerinde etkili
oldu. Küresel çapta ise artan vakaların ekonomik toparlanma
üzerinde baskı oluşturacağına dair endişeler aşağı yönlü risk
oluşturmaya devam ediyor. Geçen hafta ECB üyelerinden gelen
şahin tondaki açıklamaların ardından bugün ECB toplantısı önemli
olacak. 

Açıklanacak Önemli Ekonomik Veriler   
    
•    14:45 Euro Bölgesi - ECB Faiz Kararı Önem: Yüksek
•    15:30 ECB Başkanı Lagarde Konuşması Önem: Yüksek

Türkiye

TCMB Başkanı Şahap Kavcıoğlu, dün Alman-Türk Ticaret ve
Sanayi Odası ekonomi toplantısına katıldı. Kavcıoğlu'nun
konuşmasında çekirdek enflasyona yaptığı vurgu dikkat çekti.
Kavcıoğlu, "Para politikasının etkileyebildiği talep unsurları,
çekirdek enflasyon gelişmeleri ve bunların orta vadeli enflasyon
hedefimizle uyumlu seyretmesine ilişkin analizler yanında,
önümüzdeki dönemde arz şoklarının yarattığı etkilerin
ayrıştırılmasına biraz daha fazla ağırlık verilecektir." ifadelerini
kullandı. TCMB Başkanı Şahap Kavcıoğlu'nun çekirdek enflasyona
ve reel faiz hesaplamasında beklenen enflasyona vurgu yapması
para politikasına ilişkin yönlendirme olarak algılandı. Değerlendirme
sonrası kur cephesinde hareketlilik artış kaydetti. Böylece son
çeyrekte bir faiz indirim denemesi yapılabileceği yönündeki
beklentiler güç kazandı.

Euro Bölgesi

Avrupa Merkez Bankası Denetim Kurulu Başkanı Andrea Enria,
Euro Bölgesi bankalarının sorunlu kredilerinde daha fazla artış
olabileceği uyarısı yaptı. Habere göre, Enria, "Önemli olan, bazı
bankalardaki kredi riski kontrolleri bu şokun özelliklerine göre
yeterince uyarlanmamış olması, bu da kamu destek önlemlerinin
ötesine bakarak kredi riski gelişmelerinin zamanında ve proaktif bir
şekilde değerlendirilmesine izin vermediği anlamına gelir." dedi.
Avrupa’da bugün Avrupa Merkez Bankası toplantısını ve
sonrasında Başkan C. Lagarde’ın konuşmasını yakından takip
edecek. Verilecek mesajlar volatilitenin artış kaydetmesinde etkili
olabilir.

ABD

St. Louis Fed Başkanı James Bullard, beklentilerin oldukça altında
gelen istihdam verisine rağmen varlık alımlarının hızlı bir şekilde
azaltılması görüşünü dile getirdi. ABD'de JOLTS açık iş sayısı
Temmuz'da 10,9 milyona ulaşarak yeni rekor kırdı. JOLTS anketi
verilerine göre mevcut pozisyonların sayısı Haziran ayında yukarı
doğru revize edilen 10.2 milyondan Temmuz'da 10,9 milyona
yükseldi. ABD Hazine Bakanı Janet Yellen Kongre üyelerine
gönderdiği mektupta borç limiti konusunda uyarıda bulundu. Fed,
Amerikan ekonomisindeki mevcut duruma ilişkin değerlendirmelerin
yer aldığı "Bej Kitap" raporunu yayımladı. ABD ekonomisinde son
tarım dışı istihdam raporu zayıf gelirken, ekonominin gidişatına
ilişkin değerlendirmeleri içeren Bej Kitap'ta ekonomik aktivitenin
ılımlı bir patikaya evrildiği ve yavaşlamanın nedenlerinden birinin
delta varyantı olduğu belirtildi.

Piyasa Verileri

Pariteler Son Günlük Değ.
(%)

Haftalık Değ.
(%)

Yılbaşı Değ.
(%)

USDTRY 8.4730 0.00 2.36 13.95
EURTRY 10.0252 0.14 1.78 10.17
EURUSD 1.1814 -0.03 -0.52 -3.30
GBPUSD 1.3757 -0.10 -0.55 0.60
USDJPY 110.13 -0.12 0.18 6.66

Sepetler Son Günlük Değ.
bp

Haftalık Değ.
bp

Yılbaşı Değ.
bp

½ $ + ½ € 9.2062 10.25 15.75 92.62
Dolar Endeksi 92.7450 1.70 53.50 280.80
REK 62.8900 - - 73.00

Endeks Vadeliler Son Günlük Değ.
(%)

Haftalık Değ.
(%)

Yılbaşı Değ.
(%)

S&P 500 Yakın Vade 4,494.25 -0.40 -0.90 19.89
DAX Yakın Vade 15,527.00 -0.61 -1.93 12.96
Dow Jones Yakın
Vade 34,869.00 -0.41 -1.57 14.34

Emtialar Son Günlük Değ.
(%)

Haftalık Değ.
(%)

Yılbaşı Değ.
(%)

Ons Altın 1,787.37 -0.10 -1.23 -5.97
Gram Altın 486.89 -0.12 1.09 7.22
WTI 69.32 -0.14 -0.52 43.13
BRENT 72.43 0.06 -0.31 40.48
Bakır 4.20 0.39 -0.41 19.50

Tahviller Son Günlük Değ.
bp

Haftalık Değ.
bp

Yılbaşı Değ.
bp

Türkiye 2 Yıllık 18.3900 -10.00 -58.00 343.00
Türkiye 10 Yıllık 17.3100 19.00 22.00 441.00
ABD 10 Yıllık 1.3310 -1.30 4.20 41.40
ABD 2 Yıllık 0.2200 0.00 0.80 9.70
Almanya 10 Yıllık 0.0000 0.00 0.00 0.00
Almanya 2 Yıllık -0.6860 0.00 3.50 2.70

Gelişmekte Olan
Ülke Kurları Son Günlük Değ.

(%)
Haftalık Değ.

(%)
Yılbaşı Değ.

(%)
USDZAR 14.2208 0.25 -1.69 -3.22
USDIDR 14,273.95 0.05 0.20 2.51
USDTRY 8.4730 0.00 2.36 13.95
USDRUB 73.2485 -0.10 0.47 -1.20
USDBRL 5.3221 0.02 2.68 2.48
USDCNY 6.4620 0.00 0.09 -1.08
USDMXN 19.9618 0.08 0.00 0.35
USDCZK 21.5125 0.02 0.57 0.16
USDHUF 296.2550 -0.01 0.95 -0.19
USDPLN 3.8237 0.00 0.62 2.42
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Euro/Dolar

Avrupa cephesinde dün açıklanan önemli veri akışı bulunmazken,
ABD’de iş imkanları ve personel değişim rakamları takip edildi.
ABD'de JOLTS açık iş sayısı Temmuz'da 10,9 milyona ulaşarak
yeni rekor kırdı. Mevcut pozisyonların sayısı haziran ayında yukarı
doğru revize edilen 10,2 milyondan Temmuz'da 10,9 milyona
yükseldi. Ayrıca ABD'de yayınlanan Bej Kitap'ta ekonomideki
yavaşlamanın nedenlerinden birinin delta varyantı olduğu belirtildi.
Bugün ECB’nin faiz kararı ve verilecek mesajlar ön planda olacak.
1,1800 seviyesinin test edildiği paritede geri çekilmelerin devam
etmesi durumunda 1,1782 – 1,1764 ve 1,1742 takip edilen destek
seviyeleridir. Tekrar toparlanmanın kaydedilmesi halinde ise 1,1834
– 1,1855 ve 1,1870 izlenen direnç seviyeleridir. 

Günlük Pivot Seviyeleri
   1.1891

  1.1847  

 1.1822   

1.1797    

 1.1753   

  1.1709  

   1.1684

GBP/USD

ABD Çalışma Bakanlığı’nın açıkladığı verilere göre JOLTS açık iş
sayısı Temmuz’da 10,9 milyona ulaşarak yeni rekor kırdı. Dün
beklentilerin üzerinde açıklanan veri sonrası son iki gündür alıcılı
seyreden dolar endeksinin güçlü kalmaya devam ettiği görüldü.
Bugün İngiltere’de önemli bir veri akışı bulunmuyor. ABD tarafında
ise haftalık işsizlik maaşı başvuruları ve bazı Fed üyelerinin
açıklamaları takip edilecek. Özellikle Fed üyelerinden varlık alım
programı ile ilgili gelecek açıklamalar piyasada oynaklığı artırabilir.
 21 günlük basit hareketli ortalama altında fiyatlanan paritede,
1,3730 - 1,3680 ve 1,3600 destek seviyeleri takip edilebilir. Direnç
olarak da 1,3785 - 1,3810 ve 1,3850 seviyeleri izlenebilir.

Günlük Pivot Seviyeleri
   1.3901

  1.3841  

 1.3800   

1.3760    

 1.3699   

  1.3639  

   1.3598
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USD/TRY

Dolar/TL kuru dün 8,3406 ile 8,4821 seviyeleri arasında
dalgalanarak günü 8,4731’den tamamladı. Dün TCMB Başkanı
Kavcıoğlu’nun açıklamaları ön plandaydı. Kavcıoğlu, pandemi
dönemlerinde kısa vadeli oynaklıklardan arındırılmış ve ana eğilimi
yansıtan çekirdek enflasyon göstergelerinin önemi artmaktadır
açıklamasında bulundu. Kavcıoğlu, Yılın son çeyreğinde enflasyon
artış hızında düşüş beklediklerini de dile getirdi. Dün yapılan
açıklamalarda çekirdek enflasyonun ön plana çıkması sonrası kurda
yukarı yönlü hareketler gözlendi. Bugün yurt içinde veri akışı sakin.
ABD tarafında ise haftalık işsizlik maaşı başvuruları ve bazı Fed
üyelerinin açıklamaları takip edilecek. Dolar/TL, bu sabah 08:30
itibariyle 8,4742’den işlem görüyor.

Günlük Pivot Seviyeleri
   8.4745

  8.4346  

 8.4072   

8.3799    

 8.3399   

  8.3000  

   8.2726

EUR/TRY

Avrupa cephesinde dün açıklanan önemli veri akışı bulunmazken,
Avrupa Merkez Bankası Denetim Kurulu Başkanı Andrea Enria’nın
söylemleri takip edildi. Avrupa Merkez Bankası Denetim Kurulu
Başkanı Andrea Enria, Euro Bölgesi bankalarının sorunlu
kredilerinde daha fazla artış olabileceği uyarısı yaptı. Yurt içinde ise
TCMB Başkanı Şahap Kavcıoğlu, dün Alman-Türk Ticaret ve
Sanayi Odası ekonomi toplantısına katıldı. Kavcıoğlu'nun
konuşmasında çekirdek enflasyona yaptığı vurgu dikkat çekti.
Değerlendirme sonrası kur cephesinde hareketlilik artış kaydetti ve
son çeyrekte olası faiz indirim beklentileri güçlendi. Bugün ECB’nin
faiz kararı ve verilecek mesajlar ön planda olacak. Euro/TL kuru bu
sabah 10,02’li seviyelerden fiyatlanıyor.

Günlük Pivot Seviyeleri
   9.9377

  9.9135  

 9.8839   

9.8543    

 9.8301   

  9.8059  

   9.7763
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XAU/USD

Ons altın 1800$ altında hareketini sürdürüyor. Dolar endeksinin
hafif alıcılı seyri, altının bu hareketini etkiliyor. ABD 10 yıllık tahvil
faizi bu hafta %1,38 seviyesine yükselmesine karşın yeniden
%1,33-1,34 aralığında yatay seyrediyor. Dün yayınlanan Fed Bej
kitap raporunda da, salgına vurgu yapılmış ve ekonomik aktivitenin
büyümesini baskıladığına değinilmiş. Salgın kaynaklı endişeler bu
hafta piyasalarda satışlara neden oluyor. Bugün ABD Başkanı J.
Biden'ın salgınla mücadele kapsamında yeni planını açıklaması
bekleniyor. Gelecek açıklamalar takip edilebilir. Onun dışında gün
içinde Avrupa Merkez Bankasının faiz kararı ve Başkan Lagarde
konuşması gündemde olacaktır. Ons altın için 1794$ - 1804$ -
1813$ dirençler, 1780$ - 1770$ - 1759$ destekler olarak takip
edilebilir. 

Günlük Pivot Seviyeleri
   1,863.20

  1,841.24  

 1,829.44   

1,817.65    

 1,795.69   

  1,773.73  

   1,761.93

DAX Yakın Vade

Salgın kaynaklı endişeler ve ekonomik toparlanmanın sekteye
uğrayabileceğine ilişkin korkular risk iştahı ve küresel hisse
piyasaları üzerinde baskı oluşturuyor. Merkez bankalarının
piyasalarla kuracağı iletişim, salgın kaynaklı gelişmeler ve
ekonomik veri akışları gündemdeki yerini koruyor. Avrupa borsaları
dün günü %1’leri aşan düşüşlerle tamamlarken, DAX vadeli kontratı
günü %1,39’luk kayıpla 15.622 puandan tamamladı. Bu sabah
satıcılı seyrin devam ettiği DAX vadelisinde geri çekilmelerin
devamında 15.500 – 100 günlük üssel ortalama (15.463) ve 15.343
seviyeleri destek olarak takip edilebilir. Tepki alımlarında ise 15.604
– 50 günlük üssel ortalama (15.700) ve 15.767 seviyeleri direnç
konumunda bulunmaktadır. Bugün ECB toplantısı ve devamındaki
mesajlar önemli olacak. 

Günlük Pivot Seviyeleri
   16,201.67

  16,103.33  

 15,951.67   

15,800.00    

 15,701.67   

  15,603.33  

   15,451.67
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Dow Jones Yakın Vade

Dow Jones endeksi dünü %0,20 düşüşle 35.031 seviyesinden
tamamladı. Salgın kaynaklı endişeler bu hafta endekslerde risk
iştahının zayıflamasına neden oluyor. Delta varyantı devam
ederken, en son tespit edilen Mu varyantının da yayıldığına dair
haberler geliyor ve bu durum piyasaları tedirgin ediyor. Bugün ABD
Başkanı J. Biden'ın salgınla ilgili yeni planını açıklaması bekleniyor.
Dün akşam Bej kitap raporunda da, ekonomik büyümenin Temmuz-
Ağustos döneminde ılımlı geçtiğini ve Delta varyantının
yayılmasından kaynaklı olarak büyüme hızının yavaşladığına
değinilmiş. Bugün Fed üyelerinden konuşmalar ve haftalık işsizlik
maaşı başvuruları takip edilecek. Vadeliler bu sabah hafif satıcılı.
Sözleşme için 34.970 - 35.115 - 35.262 dirençler, 34.784 - 34.654
ve 34.487 destekler olarak takip edilebilir.

Günlük Pivot Seviyeleri
   35,702.67

  35,597.33  

 35,468.67   

35,340.00    

 35,234.67   

  35,129.33  

   35,000.67

S&P 500 Yakın Vade

S&P 500 endeksi dünü %0,13 kayıpla 4.514 seviyesinden kapattı.
ABD endekslerini salgın kaynaklı endişeler baskılıyor, risk iştahının
zayıflamasına neden oluyor. Dolayısıyla bu hafta endekslerde
satıcılı seyirler izleniyor. Delta varyantı endişeleri korunurken, en
son tespit edilen Mu varyantının da yayılıyor olması, piyasaları
tedirgin ediyor. Dün akşam yayınlanan, Bej kitap raporunda da,
salgın nedeniyle büyüme hızının yavaşladığına dikkat çekilmiş.
Temmuz-Ağustos döneminde ekonomik büyümenin ılımlı geçtiğine
vurgu yapılmış. Bugün ABD Başkanı J. Biden'ın salgınla mücadele
kapsamında yeni planını açıklaması bekleniyor. Veri olarak, Fed
üyelerinin konuşmaları ve haftalık işsizlik izlenebilir. Sözleşme için
4.484 - 4.469 - 4.454 destekler, 4.508 - 4.521 - 4.535 direnç
noktaları. 

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 yatay seyrini korumaya devam ediyor. Geçtiğimiz
hafta Meksika Körfezi'nde İda Kasırgası nedeniyle durdurulan petrol
üretiminin kademeli bir şekilde başladığı belirtiliyor. Küresel
piyasalarda salgın kaynaklı endişeler sebebiyle risk iştahı zayıf. Bu
hafta endekslerde satıcılı seyirler izleniyor. Delta varyantı ve en son
tespit edilen Mu varyantıyla birlikte piyasalar tedirgin. Bugün ABD
Başkanı J. Biden'ın salgınla ilgili yeni planını açıklaması bekleniyor.
Gelecek açıklamalar, piyasaların seyri açısından takip edilebilir. Dün
açıklanan Amerikan Petrol Enstitüsü verilerine göre, haftalık ham
petrol stokları 2.8 mn varil düşüş kaydetti. Sınırlı pozitif bir veri.
Brent petrol için 73,21$ - 73,94$ - 74,71$ dirençler, 72,06$ - 71,38$
- 70,51$ destekler olarak izlenebilir.

Günlük Pivot Seviyeleri
   74.06

  73.22  

 72.66   

72.10    

 71.26   

  70.41  

   69.85

USD/JPY

ABD'de JOLTS açık iş sayısı Temmuz'da 10,9 milyona ulaşarak
yeni rekor kırdı. Mevcut pozisyonların sayısı haziran ayında yukarı
doğru revize edilen 10,2 milyondan Temmuz'da 10,9 milyona
yükseldi. St. Louis Fed Başkanı J. Bullard, beklentilerin oldukça
altında gelen istihdam verisine rağmen varlık alımlarının hızlı bir
şekilde azaltılması görüşünü vurguladı. ABD ekonomisinde zayıf
gelen tarım dışı istihdam raporunun ardından, ekonomiye ilişkin
değerlendirmelerde Bej Kitap'ta ekonomik aktivitenin ılımlı bir
patikaya evrildiği ve yavaşlamanın nedenlerinden birinin delta
varyantı olduğu belirtildi. Dalgalı seyrin kaydedildiği paritede 110,26
seviyesinin üzerinde 109,98 – 110,26 ve 110,54 seviyeleri direnç,
109,98 – 109,78 ve 109,58 izlenen destek noktalarıdır.

Günlük Pivot Seviyeleri
   110.62

  110.44  

 110.13   

109.83    

 109.65   

  109.47  

   109.16
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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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