
Forex Bülten 22 Eylül 2021

Piyasa Gündemi

Evergrande’nin borç krizinin finansal sistem içerisinde
yayılabileceğine dair endişeler gündemdeki yerini koruyor. Son
dönemde risk iştahının baskı altında kaldığı görülürken, bugünkü
Fed toplantısı piyasalar için kritik önemde. Fed’in varlık azaltımını
konusunda vereceği mesajlar ile yayınlanacak projeksiyonlar risk
iştahı ve fiyatlamalar üzerinde belirleyici olacaktır. Erken sıkılaşma
endişelerinin artış kaydetmesi piyasaları baskılamaya devam
edebilir. 

Açıklanacak Önemli Ekonomik Veriler       
•    21:00 Fed Faiz Kararı Önem: Yüksek
•    21:30 Fed Başkanı Powell’ın Konuşması Önem: Yüksek

Türkiye

OECD yayımladığı ara dönem ekonomik görünüm raporunda,
Türkiye'nin 2021 yılı için büyüme tahminini %8,4'e yükseltirken sene
sonu enflasyon tahminini de %17,8'e çıkardı. Yurt içinde bugün
eylül ayına ait tüketici güveninin açıklanması bekleniyor.

Euro Bölgesi

Avrupa Merkez Bankası’nın karar alıcılarından Francois Villeroy de
Galhau bankanın destekleyici para politikasını koruma konusunda
şüpheye yer olmadığını söyledi. Galhau, enflasyondaki yükselişi,
arz cephesindeki zorluklar, yüksek petrol ve hammadde fiyatları
kaynaklı olarak geçici gördüğünü vurgulayarak, bankanın
destekleyici para politikasını koruyacağı mesajını verdi. Hafta başı
konuşan bir başka AMB yetkilisi Isabel Schnabel de pandemi
koşullarının normalleşmesinde varlık alımlarının güçlü bir araç
olarak kalmaya devam edeceğini vurgulamıştı.

Avrupa Merkez Bankası Başkan Yardımcısı Luis de Guindos
enflasyonda yukarı yönlü sürprizlere karşı çok dikkatli olunması
gerektiğini vurgularken, Euro Bölgesi'nde enflasyonun Kasım
ayında %3,4 %3,5 civarında tepe yapabileceğine inandığını söyledi.
Üçüncü çeyrek büyümenin güçlü olacağını belirtti. OECD dünya
ekonomisinin pandemi nedeniyle hızlı maliyet artışlarıyla mücadele
ettiği bir dönemde küresel Merkez Bankalarının enflasyon riskiyle
mücadele için somut stratejiler belirlemesi gerektiğini bildirdi, kurum
enflasyonun ekonomiler üzerinde kısa vadeli risk unsuru olduğunu
belirtti

ABD

ABD Ticaret Bakanlığı, 2021 yılı nisan-haziran dönemine ilişkin cari
işlemler dengesi verilerini açıkladı. Buna göre, ülkenin cari işlemler
açığı, bu yılın ikinci çeyreğinde bir önceki çeyreğe kıyasla %0,5
artarak 190,3 milyar dolar oldu. Cari açığının gayrisafi yurt içi
hasılaya oranı ise bu dönemde %3,3 olarak hesaplandı. Konut
başlangıçları ağustos ayında da beklentilerin üzerinde %3,9 artarak
1,62 milyona yükseldi. Bu rakam istihdam ve hammadde
sorunlarına rağmen konut başlangıçlarının pandemi öncesi
seviyelere döndüğüne işaret etti. ABD Temsilciler Meclisi, federal
hükümetin kapanmasını önleyecek ve borç limitini askıya alacak
geçici bütçe tasarısını onayladı. Bugün piyasalarda Fed toplantısı
ve varlık alımı azaltımıyla ilgili verilebilecek mesajlar takip edilecek.

Piyasa Verileri

Pariteler Son Günlük Değ.
(%)

Haftalık Değ.
(%)

Yılbaşı Değ.
(%)

USDTRY 8.6240 -0.04 2.24 15.99
EURTRY 10.1181 -0.04 1.51 11.19
EURUSD 1.1724 -0.03 -0.79 -4.04
GBPUSD 1.3657 -0.01 -1.30 -0.13
USDJPY 109.52 0.27 0.14 6.06

Sepetler Son Günlük Değ.
bp

Haftalık Değ.
bp

Yılbaşı Değ.
bp

½ $ + ½ € 9.3813 -0.40 18.00 110.13
Dolar Endeksi 93.2380 1.10 76.30 330.10
REK 62.8900 - - 73.00

Endeks Vadeliler Son Günlük Değ.
(%)

Haftalık Değ.
(%)

Yılbaşı Değ.
(%)

S&P 500 Yakın Vade 4,359.00 0.36 -2.53 16.28
DAX Yakın Vade 15,376.00 0.54 -1.65 11.86
Dow Jones Yakın
Vade 33,930.00 0.39 -2.22 11.26

Emtialar Son Günlük Değ.
(%)

Haftalık Değ.
(%)

Yılbaşı Değ.
(%)

Ons Altın 1,777.86 0.20 -0.88 -6.47
Gram Altın 492.95 0.17 1.33 8.55
WTI 71.36 0.65 -1.48 47.33
BRENT 74.59 0.73 -0.56 44.65
Bakır 4.25 2.46 -2.30 20.87

Tahviller Son Günlük Değ.
bp

Haftalık Değ.
bp

Yılbaşı Değ.
bp

Türkiye 2 Yıllık 17.8100 13.00 9.00 285.00
Türkiye 10 Yıllık 17.2800 -5.00 11.00 438.00
ABD 10 Yıllık 1.3310 0.30 3.10 41.40
ABD 2 Yıllık 0.2260 0.80 0.90 10.30
Almanya 10 Yıllık -0.3160 0.20 2.30 25.90
Almanya 2 Yıllık -0.7010 1.20 -0.50 1.20

Gelişmekte Olan
Ülke Kurları Son Günlük Değ.

(%)
Haftalık Değ.

(%)
Yılbaşı Değ.

(%)
USDZAR 14.7727 -0.46 2.52 0.53
USDIDR 14,251.60 0.09 0.09 2.35
USDTRY 8.6240 -0.04 2.24 15.99
USDRUB 72.8565 -0.33 0.80 -1.72
USDBRL 5.2702 -0.02 0.90 1.48
USDCNY 6.4684 0.02 0.56 -0.99
USDMXN 20.0794 -0.27 1.10 0.94
USDCZK 21.6663 -0.05 1.13 0.88
USDHUF 300.8700 0.01 1.90 1.37
USDPLN 3.9377 -0.07 1.92 5.47
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Euro/Dolar

Avrupa cephesinde ECB Başkan Yardımcısı Luis de Guindos
enflasyonda yukarı yönlü sürprizlere karşı dikkatli olunması
gerektiğini vurgularken, Euro Bölgesi'nde enflasyonun Kasım
ayında %3,4 - %3,5 civarında tepe yapabileceğine inandığını
söyledi. ABD’de cari işlemler açığı, yılın ikinci çeyreğinde %0,5
seviyesinde yükselerek 190,3 milyar dolarla on dört en yüksek
seviyesinde açıklandı. Konut başlangıçları ise ağustos ayında
tahminlerin üzerinde %3,9 artarak arz ve istihdam sıkıntılarının
azaldığına işaret ederek 1,62 milyona yükseldi. Bugün Fed
toplantısı ve verilecek mesajlar paritede volatilitenin artış
kaydetmesinde etkili olabilir. Dalgalı seyrin kaydedildiği paritede
1,1748 – 1,1775 ve 1,1805 seviyeleri direnç, 1,1700 – 1,1684 ve
1,1663 destek noktalarıdır.

Günlük Pivot Seviyeleri
   1.1882

  1.1867  

 1.1839   

1.1811    

 1.1796   

  1.1781  

   1.1753

GBP/USD

Dün ABD Ticaret Bakanlığı’nın verilerine göre konut başlangıçları
ağustos ayında beklentilerin üzerinde 1,615 bin olarak açıklandı.
Konut başlangıçlarının büyük oranda pandemi öncesi seviyelere
döndüğü söylenebilir. İnşaat izinleri de 1,728 bin ile beklentilerin
üzerinde gerçekleşti. Bugünün en önemli verisi 21:00’da Fed’in faiz
kararı ve ekonomik projeksiyonları olacak. Fed Başkanı Powell’ın
TSİ 21:30’da yapacağı konuşmada vereceği mesajlar dikkatle takip
edilecek olup parite tarafında oynaklığın yükselebileceğini
söyleyebiliriz. Fed öncesi dolar endeksinde güçlü duruş devam
ederken gün içi  paritede 1,3640 – 1,3600 ve 1,3570 destek
seviyeleri takip edilebilir. Direnç olarak da 1,3700 - 1,3730 ve
1,3765 seviyeleri izlenebilir.

Günlük Pivot Seviyeleri
   1.3916

  1.3883  

 1.3862   

1.3841    

 1.3808   

  1.3776  

   1.3754
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USD/TRY

Dolar/TL kuru dün 8,6103 ile 8,6757 seviyeleri arasında
dalgalanarak günü 8,6256’dan tamamladı. ABD Ticaret
Bakanlığı’nın verilerine göre konut başlangıçları ağustos ayında
beklentilerin üzerinde 1,615 bin olarak açıklandı. İnşaat izinleri de
1,728 bin ile beklentilerin üzerinde gerçekleşti. Verilerin kur
üzerinde etkisi olmadı. Bugün TSİ 21:00’da Fed faiz kararını ve
ekonomik projeksiyonlarını açıklayacak. Fed Başkanı Powell’ın TSİ
21:30’da yapacağı açıklamalar önemle takip edilecek. Dolar/TL, bu
sabah 08:30 itibariyle 8,6260’dan işlem görüyor. Dolar endeksi
93,24 seviyesinde hareket ederken ABD 10 yıllık tahvil faizleri
%1,33’lü seviyelerde bulunuyor. Gelişmekte olan ülke para
birimlerinde bu sabah karışık bir görünüm hakim.

Günlük Pivot Seviyeleri
   8.5194

  8.5002  

 8.4648   

8.4293    

 8.4101   

  8.3909  

   8.3554

EUR/TRY

Avrupa cephesinde Avrupa Merkez Bankası Başkan Yardımcısı
Luis de Guindos’un söylemleri ön plandaydı. ECB Başkan
Yardımcısı Luis de Guindos enflasyonda yukarı yönlü sürprizlere
karşı dikkatli olunması gerektiğini vurgularken, Euro Bölgesi'nde
enflasyonun Kasım ayında %3,4 - %3,5 civarında tepe
yapabileceğine inandığını söyledi. Üçüncü çeyrek büyümenin ise
güçlü olacağını belirtti. Yurt içinde ise OECD yayımladığı ara dönem
ekonomik görünüm raporu takip edildi. Raporda Türkiye'nin 2021
yılı için büyüme tahminini %8,4'e yükseltirken sene sonu enflasyon
tahminini de %17,8'e çıkardı. Küresel piyasalarda güçlenen dolar
gelişmekte olan ülke para birimleri üzerinde baskı yaratırken, Fed’in
toplantısı verilecek sinyaller ön planda olacak. Euro/TL kuru bu
sabah 10,11’li seviyelerden fiyatlanıyor.

Günlük Pivot Seviyeleri
   10.1023

  10.0572  

 10.0320   

10.0067    

 9.9617   

  9.9166  

   9.8914
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XAU/USD

Ons altın toparlanmaya çalışıyor ancak bugün Fed faiz kararı
olduğu için öncesinde yeni bir hareketten bahsetmek zor olabilir.
Kararsız seyir sürebilir. TSİ 21:00 sonrası altındaki oynaklık daha
da artabilir. Geçtiğimiz günlerde, Doların güçlenmesiyle ons altında
1740$ seviyesine doğru bir düşüş görülmüştü ve sonrasında
buradan gelen destekle kademeli bir şekilde kayıplarını telafi
etmeye başladı. Dolar endeksinin bir miktar gevşemesi ve ABD 10
yıllık tahvil faizindeki yatay görünüm altının bu hareketini destekledi.
Bugün beklenen Fed'in faiz kararı açıklanacak ve projeksiyonlar
yayınlanacak. TSİ 21:30'da da Fed Başkanı Powell konuşması
izlenecek. Fed'den gelecek mesajlar altın açısından da önemli
olacaktır. Altında 1785$ - 1798$ - 1813$ dirençler, 1765$ - 1753$ -
1739$ destek noktaları.

Günlük Pivot Seviyeleri
   1,815.41

  1,809.69  

 1,798.70   

1,787.70    

 1,781.98   

  1,776.26  

   1,765.27

DAX Yakın Vade

Pazartesi günü mevcut risk başlıklarına ek olarak Evergrande
endişeleriyle sert kayıpların yaşandığı hisse piyasalarında dün bir
miktar toparlanma çabası etkili oldu. ECB Yönetim Konseyi Üyesi
François Villeroy de Galhau, bankanın destekleyici para politikasını
koruyacağı mesajını verdi. Merkez bankalarının hamleleri, salgın
kaynaklı gelişmeler ve ekonomik veri akışları gündemdeki yerini ve
önemini koruyor. Avrupa borsaları dün günü %1’leri bulan
yükselişlerle tamamlarken, DAX vadeli kontratı günü %1,29’luk
kazançla 15.294 puandan tamamladı. Bu sabah hafif alıcılı bir
seyrin izlendiği DAX vadelisinde 15.407 – 100 günlük üssel
ortalama (15.469) ve 15.586 seviyeleri direnç olarak takip edilebilir.
Geri çekilmelerde ise 15.287 – 15.182 ve 15.100 seviyeleri destek
konumunda bulunmaktadır. 

Günlük Pivot Seviyeleri
   15,871.00

  15,817.00  

 15,768.00   

15,719.00    

 15,665.00   

  15,611.00  

   15,562.00
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Dow Jones Yakın Vade

Dow Jones endeksi dünü %0,15 düşüşle 33.919 seviyesinden
tamamladı. Çin'in emlak devi Evergrande'nin borç riskinin yayılma
endişesinin yanına Fed belirsizliğiyle salgın kaynaklı endişelerde
eklenince pazartesi günü piyasalarda satış dalgası izlenmişti.
Dünde bu satışların yerini tepki alımları almasına karşın piyasada
iştah çok güçlü değildi ve ABD endekslerinde de karışık seyirler
görüldü. Bu sabah ABD vadelilerinde hafif alıcılı seyirler izleniyor.
Beklenen Fed toplantısı bugün TSİ 21:00'da açıklanacak ve aynı
zamanda projeksiyonlarda yayınlanacak. TSİ 21:30'da Fed Başkanı
Powell konuşması takip edilecek. Yoğun bir Fed akşamı olacağı için
piyasalarda oynaklık yüksek olabilir. Sözleşme için 34.142 - 34.389
- 34.624 dirençler, 33.639 - 33.351 - 33.123 destekler olarak
izlenebilir.

Günlük Pivot Seviyeleri
   35,414.33

  35,217.67  

 34,900.33   

34,583.00    

 34,386.33   

  34,189.67  

   33,872.33

S&P 500 Yakın Vade

S&P 500 endeksi dünü %0,08 kayıpla 4.354 seviyesinden
gerçekleştirdi. Son günlerde Fed belirsizliği ve salgın kaynaklı
endişeler risk iştahının zayıflamasına neden oluyordu. Çin'in emlak
devi Evergrande'nin borç riskinin yayılma endişesi de bu hafta daha
baskın bir şekilde eklenince küresel borsalarda pazartesi günü
satışlar derinleşmişti. Dün bu satışların telafi çabası vardı, ABD
endekslerinde çok güçlü seyirler oluşmadı sınırlı kayıpla işlemler
görüldü. Bu sabah ABD vadelileri sınırlı yükselişle seyrediyor.
Bugün TSİ 21:00'da Fed faiz kararını açıklayacak ve TSİ 21:30'da
Fed Başkanı Powell konuşması takip edilecek. Yoğun bir Fed
akşamı olacağı için volatilite yüksek olabilir. Sözleşme için 4.331 -
4.294 - 4.250 destekler, 4.376 - 4.413 - 4.450 dirençler olarak takip
edilebilir.

Günlük Pivot Seviyeleri
   4,540.92

  4,516.83  

 4,492.92   

4,469.00    

 4,444.92   

  4,420.83  

   4,396.92
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Brent Petrol

Brent petrolde hafif alıcılı seyirler izleniyor. Dolar endeksinin bir
miktar gevşemesi, Amerikan Petrol Enstitüsü tarafından açıklanan
haftalık stoklarda 6.1 mn varil azalma görülmesi fiyatları destekledi.
Bilindiği üzere, OPEC ağustos-aralık dönemi her ay 400 bin varil
üretim artışı yapmaya devam ediyor. Dün Birleşik Arap Emirlikleri
Petrol Bakanı açıklamasında, mevcut üretim anlaşmasını
değiştirmeye şimdilik gerek duymadıklarını ifade etti. Irak Petrol
Bakanından da benzer ifadeler geldi. Bu açıklamalar petrol
fiyatlarında yeni bir hareketlenmeye neden olmasa bile önceden
alınan kararın fiyatları desteklemeye devam ettiği görülüyor. Bugün
Fed toplantısı var ve çıkacak söylemler takip edilebilir. Brent petrol
için 75,88$ - 76,63$ - 77,24$ dirençler, 74,47$ - 73,77$ - 73,04$
destek noktaları.

Günlük Pivot Seviyeleri
   74.61

  74.09  

 73.71   

73.33    

 72.81   

  72.29  

   71.91

USD/JPY

ABD’de dün cari işlemler açığı, bu yılın ikinci çeyreğinde bir önceki
çeyreğe kıyasla %0,5 artarak 190,3 milyar dolar oldu. Konut
başlangıçları ise ağustos ayında tahminlerin üzerinde %3,9 artarak
arz ve istihdam sıkıntılarının azaldığına işaret ederek 1,62 milyona
yükseldi. Japonya Merkez Bankası toplantısında faizde değişikliğe
gitmezken, delta varyantının etkisi bölge genelinde yaşanan tedarik
sıkıntılarını vurguladı. Diğer yandan ülkenin yeni başbakanının ekim
ayı başında mecliste belirleneceği bildirildi. Bugün Fed toplantısı ve
varlık alımı azaltımıyla ilgili verilebilecek mesajlar takip edilecek.
Paritede 109,46 seviyesinin üzerinde 109,80 – 110,00 ve 110,16
seviyeleri direnç, 109,46 seviyesinin altında 109,36 – 109,11 ve
108,86 izlenen destek seviyeleridir.

Günlük Pivot Seviyeleri
   110.35

  110.17  

 110.06   

109.95    

 109.77   

  109.59  

   109.47
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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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