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Piyasa Gündemi

Gündemdeki salgın ve enflasyon kaynaklı endişeler ile merkez
bankalarının son dönemde daha şahin bir tavır ortaya koyması
küresel risk iştahı üzerinde baskı oluşturan temel gelişmeler olarak
izleniyor. Cuma günü beklentilerin üzerinde gelen ÜFE verisi
sonrasında bugün ABD’de açıklanacak TÜFE rakamı piyasaların
yakın takibinde yer alacaktır. Fiyatlamalar ve risk iştahı üzerinde
belirleyici olacak enflasyon verisi sonrasında küresel çapta volatilite
artış kaydedebilir. 

Açıklanacak Önemli Ekonomik Veriler  
     
•    15:30 ABD – TÜFE/Çekirdek TÜFE Önem: Yüksek

Türkiye

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası'nın açıkladığı verilere göre
temmuz ayında cari açık 683 milyon dolar olarak kaydedildi. Yılın ilk
7 ayında cari açık 13,7 milyar dolar olurken, yıllıklandırılmış cari
açık 27,8 milyar dolar oldu. Son açıklanan Orta Vadeli Program'a
göre cari dengenin 2021 yılında 21 milyar dolar açık vermesi
bekleniyor. Yılın ilk 7 ayında 13,7 milyar dolarlık açık
gerçekleşirken, OVP tahminine göre yılın geri kalanında 7 milyar
dolara yakın açık gerçekleşmesi öngörülüyor. Sanayi üretimi,
Haziran'da 10 ayın en hızlı yükselişini kaydettikten sonra
Temmuz'da bir önceki aya göre %4,2 daralarak Nisan 2020'den bu
yana en hızlı aylık düşüşü kaydetti. %15,1 artması beklenen yıllık
üretim artışı %8,7 ile beklentilerin oldukça altında kaldı. Finansal
İstikrar Komitesi, Hazine ve Maliye Bakanı Lütfi Elvan
başkanlığında dün toplandı. Hazine ve Maliye Bakanı Lütfi Elvan,
sosyal medya üzerinden Finansal İstikrar Komitesi'nin toplandığını
duyurarak, "Toplantıda finansal sektörün görünümü, risk ve fırsatlar
ile makro ihtiyati tedbirlere ilişkin değerlendirmelerde bulunduk"
ifadelerini kullandı.

Euro Bölgesi

Avrupa Merkez Bankası Yönetim Kurulu üyesi Isabel Schnabel,
Euro Bölgesi'nde enflasyonun son dönemde yaşanan yükselişin
ardından gelecek yıl düşmesinin "neredeyse kesin" olduğunu
söyledi. Konuşmasında, Euro Bölgesi'ndeki cari maliye ve para
politikalarının düşük faiz ortamından çıkışı sağlayacaklarını
öngörmek için iyi nedenlere sahip olduklarını da belirten Schnabel,
yıllar sonra düşük faiz ortamından çıkmak için dikkatli ve ihtiyatlı
hareket edeceklerini de söyledi.

ABD

Philadelphia Fed Başkanı Patrick Harker, varlık alımlarının çok
zaman geçmeden azaltılmasına yönelik adımı destekleyeceğini
söyledi. Borçlanma maliyetleri konusunda da konuşan Harker,
faizlerin 2022'nin sonlarında ya da 2023'ün başlarında
yükseltileceği tahmininde bulundu. ABD Hazine Bakanlığı, ağustos
ayına ilişkin bütçe dengesi raporunu yayımladı. Buna göre ABD
federal hükümetinin bütçe açığı, Ağustos'ta geçen yılın aynı
dönemine kıyasla yaklaşık %15 azalarak 171 milyar dolar oldu.
Bugün açıklanacak enflasyon rakamı fiyatlamalar üzerinde
belirleyici olacağından yakından takip ediliyor.

Piyasa Verileri

Pariteler Son Günlük Değ.
(%)

Haftalık Değ.
(%)

Yılbaşı Değ.
(%)

USDTRY 8.4331 0.05 0.96 13.42
EURTRY 9.9657 0.05 0.76 9.51
EURUSD 1.1815 0.03 -0.23 -3.29
GBPUSD 1.3846 0.04 0.44 1.24
USDJPY 110.06 0.05 -0.21 6.59

Sepetler Son Günlük Değ.
bp

Haftalık Değ.
bp

Yılbaşı Değ.
bp

½ $ + ½ € 9.1778 0.50 13.50 89.78
Dolar Endeksi 92.6090 -2.70 6.70 267.20
REK 62.8900 - - 73.00

Endeks Vadeliler Son Günlük Değ.
(%)

Haftalık Değ.
(%)

Yılbaşı Değ.
(%)

S&P 500 Yakın Vade 4,477.75 0.20 -0.89 19.45
DAX Yakın Vade 15,749.00 0.31 -0.59 14.57
Dow Jones Yakın
Vade 34,940.00 0.20 -0.39 14.57

Emtialar Son Günlük Değ.
(%)

Haftalık Değ.
(%)

Yılbaşı Değ.
(%)

Ons Altın 1,792.91 -0.03 -0.08 -5.68
Gram Altın 486.12 0.01 0.88 7.05
WTI 70.79 1.07 3.51 46.15
BRENT 73.60 0.37 3.13 42.74
Bakır 4.28 -0.85 1.69 21.76

Tahviller Son Günlük Değ.
bp

Haftalık Değ.
bp

Yılbaşı Değ.
bp

Türkiye 2 Yıllık 17.7800 -13.00 -61.00 282.00
Türkiye 10 Yıllık 17.2100 -4.00 16.00 431.00
ABD 10 Yıllık 1.3340 0.80 -4.00 41.70
ABD 2 Yıllık 0.2170 0.00 0.10 9.40
Almanya 10 Yıllık -0.3280 -0.20 3.70 24.70
Almanya 2 Yıllık -0.7000 0.50 0.80 1.30

Gelişmekte Olan
Ülke Kurları Son Günlük Değ.

(%)
Haftalık Değ.

(%)
Yılbaşı Değ.

(%)
USDZAR 14.1531 0.08 -1.14 -3.68
USDIDR 14,256.00 0.04 0.13 2.38
USDTRY 8.4331 0.05 0.96 13.42
USDRUB 72.6429 -0.04 -0.98 -2.01
USDBRL 5.2150 -0.01 0.86 0.41
USDCNY 6.4476 -0.07 -0.29 -1.30
USDMXN 19.8801 0.05 -0.29 -0.07
USDCZK 21.4626 -0.01 0.12 -0.07
USDHUF 296.0600 -0.04 0.62 -0.25
USDPLN 3.8488 -0.11 1.03 3.09
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Euro/Dolar

Küresel piyasalarda dün açıklanan önemli veri akışı bulunmazken,
gündeme dair gelişmeler takip edildi. Avrupa Merkez Bankası
Yönetim Kurulu üyesi Isabel Schnabel, Euro Bölgesi'nde
enflasyonun son dönemde yaşanan yükselişin ardından gelecek yıl
düşmesini beklediklerini belirtti. ABD’de ise Philadelphia Fed
Başkanı P. Harker, varlık alımlarının çok zaman geçmeden
azaltılmasına yönelik adımı destekleyeceğini söyledi. Bugün Euro
Bölgesi’nde açıklanacak önemli veri akışı bulunmazken, ABD’de
ağustos ayına ait enflasyon rakamı ön planda olacak. Açıklanacak
rakam piyasalarda volatilitenin yaşanmasında etkili olabilir. Dalgalı
seyrin kaydedildiği paritede yükselişlerde 1,1830 – 1,1858 ve
1,1885 seviyeleri direnç, geri çekilmelerde ise 1,1800 - 1,1782 ve
1,1752 destek noktalarıdır.

Günlük Pivot Seviyeleri
   1.1934

  1.1906  

 1.1891   

1.1876    

 1.1847   

  1.1819  

   1.1804

GBP/USD

Dün veri akışı bakımından sakin bir günü geride bıraktık. ABD
federal hükümetinin bütçe açığı, Ağustos'ta geçen yılın aynı
dönemine göre %15 azalarak 171 milyar dolar oldu. Bugün
İngiltere’de istihdam verileri ön planda olacak. ABD tarafında ise
TÜFE verileri izlenecek. Geçen hafta ABD’de beklentilerin üzerinde
gelen ÜFE verisi sonrası bugün açıklanacak olan TÜFE verisi
piyasalarda oynaklığı artırabilir. Kısa vadede ABD’deki enflasyonun
güçlü kalması durumunda haftaya Fed toplantısından çıkan
kararların piyasaya etkisi daha da artabilir. 200 günlük basit
hareketli ortalama üzerinde fiyatlanan paritede 1,3865 - 1,3895 ve
1,3950 seviyeleri direnç olarak takip edilebilir. Destek olarak da
1,3800 – 1,3770 ve 1,3730 seviyeleri izlenebilir.

Günlük Pivot Seviyeleri
   1.3971

  1.3932  

 1.3895   

1.3858    

 1.3819   

  1.3780  

   1.3743
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USD/TRY

Dolar/TL kuru dün 8,4263 ile 8,4810 seviyeleri arasında
dalgalanarak günü 8,4293’den tamamladı. Dün yurt içinde sanayi
üretim ve cari işlem dengesi verileri takip edildi. Sanayi üretimi aylık
%4,2 oranında daralırken yıllık %8,7 ile beklentilerin altında
gerçekleşti. Cari işlemler ise Temmuz ayında 683 milyon dolar açık
vererek beklentimiz olan 300 milyon dolarlık açığın üzerinde
gerçekleşti. Açıklanan verilerin kur üzerinde etkisinin sınırlı kaldığını
söyleyebiliriz. Bugün yurt içinde veri akışı sakin. ABD’de ise TSİ
15:30’da TÜFE verileri açıklanacak olup kurda oynaklığı artırabilir.
Dolar/TL, bu sabah 08:30 itibariyle 8,4329’dan işlem görüyor. Dolar
endeksi 92,61 seviyesinde hareket ederken ABD 10 yıllık tahvil
faizleri %1,33’lü düzeyde bulunuyor.

Günlük Pivot Seviyeleri
   8.4351

  8.3915  

 8.3572   

8.3229    

 8.2793   

  8.2357  

   8.2014

EUR/TRY

Avrupa cephesinde haftanın ilk işlem günü açıklanana önemli veri
akışı bulunmazken, Avrupa Merkez Bankası Yönetim Kurulu üyesi
Isabel Schnabel’in söylemleri ön plandaydı. Avrupa Merkez Bankası
Yönetim Kurulu üyesi Isabel Schnabel, Euro Bölgesi'nde
enflasyonun son dönemde yaşanan yükselişin ardından gelecek yıl
düşmesini beklediklerini belirtti. Yurt içinde ise cari işlemler dengesi
ve sanayi üretim rakamları ön plandaydı. Temmuz ayında cari açık
683 milyon dolar olarak kaydedilirken, yıllıklandırılmış cari açık 27,8
milyar dolar oldu. Sanayi üretimi, Haziran'da 10 ayın en hızlı
yükselişini kaydettikten sonra Temmuz'da bir önceki aya göre %4,2
daralarak Nisan 2020'den bu yana en hızlı aylık düşüşü kaydetti.
Euro/TL kuru bu sabah 9,96’lı seviyelerden fiyatlanıyor.

Günlük Pivot Seviyeleri
   9.9445

  9.9010  

 9.8756   

9.8501    

 9.8066   

  9.7631  

   9.7377
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XAU/USD

Ons altın bugünkü ABD TÜFE öncesinde yatay ve zayıf seyrini
sürdürüyor. Bugün açıklanması beklenen ABD TÜFE verisi
beklentilerin üzerinde bir artış kaydederse, Fed varlık alım hızını
daha erken azaltabilir beklentilerini güçlendirebilir ve böyle bir
durumda altını baskılayabilir. Aksi senaryoda, zayıf bir TÜFE verisi
Fed'in erken aksiyon almama ihtimalini kuvvetlendirebileceği gibi
altının da yukarı yönlü hareketini destekleyebilir. Altın için bugün
TSİ 15:30'da açıklanacak veri önemli ancak verinin altında yeni bir
hareket yaratmasını da beklemeyebiliriz. Veri bazlı bir etki biraz
daha sınırlı kalabilir. Ons altın,gelecek hafta yapılacak olan Fed
toplantısını beklemek isteyebilir. Altın için 1783$ - 1776$ - 1769$
destek noktaları, 1795$ - 1804$ - 1812$ direnç noktaları olarak
görülüyor.

Günlük Pivot Seviyeleri
   1,828.41

  1,822.80  

 1,816.20   

1,809.61    

 1,804.00   

  1,798.39  

   1,791.79

DAX Yakın Vade

Geçen hafta satış baskısının artış kaydettiği küresel hisse
piyasalarında yeni haftada toparlanma çabası etkili olurken, risk
başlıkları gündemdeki yerini korumaktadır. ECB Yürütme Kurulu
Üyesi Isabel Schnabel, enflasyon riskini titizlikle izlediklerini ifade
etti. Merkez bankalarının piyasalarla kuracağı iletişim, salgın
kaynaklı gelişmeler ve ekonomik veri akışları gündemdeki yerini ve
önemini koruyor. Avrupa borsaları dün günü yükselişlerle
tamamlarken, DAX vadeli kontratı günü %0,63’lük bir yükselişle
15.700 puandan tamamladı. Bu sabah hafif alıcılı bir seyrin izlendiği
DAX vadelisinde yükselişlerde 15.787 – 15.847 ve 15.958 seviyeleri
direnç olarak takip edilebilir. Geri çekilmelerde ise 50 günlük üssel
ortalama (15.702) – 15.646 ve 15.554 seviyeleri destek konumunda
bulunmaktadır. 

Günlük Pivot Seviyeleri
   16,248.67

  16,103.33  

 16,014.67   

15,926.00    

 15,780.67   

  15,635.33  

   15,546.67
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Dow Jones Yakın Vade

Dow Jones endeksi dünü %0,76 artışla 34.869 seviyesinden
tamamladı. Endeksler geçtiğimiz hafta salgın kaynaklı endişeler
nedeniyle zayıf seyrediyordu. Dün biraz kayıpların telafi edildiği
görüldü. Açıklanan önemli bir ABD verisi bulunmuyordu dolayısıyla
endeksler üzerinde veri bazlı hareketler görülmedi. Bugün için ABD
TÜFE verisi gündemde olacak. Açıklanacak veri piyasalarda
oynaklığa neden olabileceği gibi Fed'in politikasına dair
beklentilerinde şekillenmesini sağlayabilir. Vadeli piyasada ABD
endekslerinde hafif alıcılı seyirler izleniyor. Sözleşme için 35.081 -
35.241 - 35.423 direnç noktaları olurken, geri çekilmelerde 34.825 -
34.683 - 34.456 destek noktaları olarak izlenebilir.

Günlük Pivot Seviyeleri
   35,803.33

  35,639.67  

 35,365.33   

35,091.00    

 34,927.33   

  34,763.67  

   34,489.33

S&P 500 Yakın Vade

S&P 500 endeksi dünü %0,23 yükselişle 4.468 seviyesinden
kapattı. Geçtiğimiz hafta salgın kaynaklı endişeler nedeniyle
endekslerde satıcılı seyirler hakimdi. Dün bir miktar kayıpların telafi
edildiği görüldü. Dün özelinde açıklanan önemli ABD verisi yoktu ve
bu nedenle endekslerde veri bazlı hareket izlenmedi. Bugün ABD
TÜFE verisi piyasaların gündeminde olacak. Açıklanacak veri
piyasalarda hareketliliğe neden olabileceği gibi Fed'in politikasına
dair beklentilerinde şekillenmesini destekleyebilir. Bu sabah ABD
vadelileri sınırlı yükselişle işlem görüyor. Sözleşme için 4.493 -
4.515 - 4.535 direnç noktaları olarak izlenebilir. Geri çekilmelerde,
4.461 - 4.440 ve 4.418 destek noktaları.

Günlük Pivot Seviyeleri
   4,579.83

  4,564.67  

 4,549.58   

4,534.50    

 4,519.33   

  4,504.17  

   4,489.08
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Brent Petrol

Petrol fiyatlarında OPEC ve kasırga etkisi hissediliyor. Geçtiğimiz
haftalarda, İda Kasırgası nedeniyle yükselen petrol bu sefer
Nicholas Kasırgası sebebiyle yükseliyor. Yeni kasırga yine üretimi
durma noktasına getirebilir endişesi fiyatların yükselmesine neden
oldu. Ancak kasırga etkisi dağılınca ilerleyen günlerde fiyatlarda da
kar satışları izlenebilir. OPEC ise dün yayınladıkları raporda, yılın
kalanı ve 2022 yılında petrol talebinin artacağına değindi. Petrol
fiyatlarına dair beklentilerin olumlu yönde şekilleniyor olması petrol
fiyatlarını destekliyor. Geçtiğimiz günlerde, salgın kaynaklı endişeler
nedeniyle zayıflayan petrol şimdilik toparlanıyor. Brent petrol için
74,53$ - 75,34$ - 76,22$ direnç noktaları olurken, geri çekilmelerde
73,25$ - 72,53$ ve 71,72$ destek noktaları.

Günlük Pivot Seviyeleri
   74.42

  73.96  

 73.16   

72.35    

 71.89   

  71.43  

   70.63

USD/JPY

ABD’de haftanın ilk işlem günü federal hükümetinin bütçe açığı,
Ağustos'ta geçen yılın aynı dönemine kıyasla yaklaşık yüzde 15
azalarak 171 milyar dolar oldu. Japonya’da ise bu sabah temmuz
ayına ait kapasite kullanım oranı ve sanayi üretim rakamları
açıklandı. Sanayi üretimi aylık %1,5 azalırken, yıllık bazda %11,6
arttı.  Kapasite kullanım oranı ise temmuz ayında, haziran ayındaki
%6,2’den, negatif bölgeye gerileyerek %3,4 seviyesinde açıklandı.
Bugün ABD’de açıklanacak ağustos ayına ait enflasyon rakamı
piyasalarda volatilitenin yaşanmasında etkili olabilir. Dolar
endeksinde değer kazancı yaşanırken, paritede yükseliş
kaydedilmektedir. Yükselişlerde 110,16 – 110,44 ve 110,80
seviyeleri direnç, 109,80 – 109,58 ve 109,32 izlenen destek
seviyeleridir.

Günlük Pivot Seviyeleri
   110.27

  110.20  

 110.06   

109.93    

 109.86   

  109.78  

   109.65
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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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